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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०२/२०१८                                                                                    िदनांक ०२.०२.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                             वेळ- दपुारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ 
५७१९/ २०१८, िदनांक २५ जानेवारी, २०१८ रोजीचे प ान ेसव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानसुार सदरह सभा शु वार 
िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे 
यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

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

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.   
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंग 

यांनी ई-मेल ारे कळिवल ेहोते, याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 
याच माण े मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 

सिमती या िद.०२.०२.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े परंतु या बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया संदभात िशवसनेा 
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 
मा.मु यमं यांनी िशवसेनलेा यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत कोणतीही कायवाही 
झालेली नस यान,े याचा खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०२.०२.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े या बैठक स मा यासकट िशवसनेचेे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 
कृपया याची न द यावी. ध यवाद. 

मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०२.०२.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेचेे तीनही सद य हजर रहाणार नाहीत. हया संदभात 
िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली 
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनलेा यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास समंती िदली होती. याबाबत अजनुपयत कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खदे वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. ध यवाद.  

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी १२.३० 
वाजता मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .७५ िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .३९- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, पालखी/ पदया या सोयीसाठी औरंगाबाद त े िशड पयत सं थानमाफत 
पालखी थांबे उभारणकेामी दणेगी व पात जमीन/ जागा िमळणकेरीता सं थानच े संकेत थळावर व थािनक 
वतमानप ाम य ेजािहरात िस द करणते यावी, असे ठरल.े             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
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याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, पालखी/ पदया या सोयीसाठी िशड कडे येणा या चारही िदशां या 

र यांवर (मुंबई-िशड , औरंगाबाद ते िशड , पणु-े िशड , मनमाड-िशड , भंडारदरा-अकोला-संगमनेर-िशड ) 
येक  ३०-४० िक.मी. अतंरावर सं थानमाफत पालखी थांबे उभारणते यावे. यासाठी आव यक असलेली 

जमीन/ जागा दणेगी व पात िमळणेकरीता सं थानच े संकेत थळावर व थािनक वतमानप ाम य े जािहरात 
िस द करणते यावी. िविश  कालावधीम य े दणेगी व पात जमीन/जागा न िमळा यास, सिमती सद यांनी 

पालखी थां यांसाठी या गावांची िनवड क न ावी व िनवड केले या गावातील जमीन/ जागा पालखी 
थां यासाठी खरेदी करणते यावी, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) िनणय .४१- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, साईच र ा या जाणकारां या अिभ ायाचा िवचार करता, 
ीसाईस  च र ाचा आधार घेऊन सदर ि  टमधील अनाव  यक पा ,े संवाद व संग कमी करणते येऊन, 

“अगाध मिहमा साईचा” या मराठी नाटकाच ेसं थानमाफत आयोजन करणते याव,े अस ेठरल.े  
(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, साईच र ा या जाणकारां या अिभ ायाचा िवचार करता, 

ीसाईस  च र ाचा आधार घऊेन सदर ि  टमधील अनाव  यक पा ,े संवाद व संग कमी करणते येऊन, 
“अगाध मिहमा साईचा” या मराठी नाटकाच ेसं थानमाफत आयोजन करणेत यावे, असे ठरले.  

यावर अशी चचा झाली क , साईच र ाचा अ यास असणारे साईलीला मैािसकाच े माजी संपादक 
िव ाधर ताठे तसेच पवार काका, पणु ेहे ही साईच र ाच ेजाणकार असून, आव यक संगी यांचाही अिभ ाय 
घे यात यावा, अशा सचुना के या.    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(३) िनणय .४७- 

   यावर सिव तर चचा होऊन, वरा मेिडकल ट, लोणी यांचकेडून, यांच े टमाफत अकोल े या 
आिदवासी तालु यातील चाल ुअसले या आरो यिवषयक कामाचा सिव तर अहवाल मागिव यात यावा. तसेच 
यांना िकती अनदुान अपे ित आह,े याचा तपशील ा  क न यावा व यानसुार सधुारीत ताव यव थापन 

सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.                       (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास ारंभ झालेला 

असून मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने या महो सवासाठी एकूण .३०२३ 
कोटी मा या कृती आराखडयास मा यता िदलेली आह.े परंत ुसदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम य े
िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायाभतू सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं थानचा मोठया 

माणावर िनधी खच होणार असनू सं थानला िनधीची कमतरता भास ूशकते. अशा पा भमूीवर वरा मेिडकल 
ट, लोणी यांना अकोला तालु यातील अिदवासी णसेवेसाठी अ याधिुनक णवािहका व ७५ के हीए 

जनरेटर सेट खरेदीसाठी अनदुान देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव अमा य करणेत आला. 
 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(४) िनणय .४८- 

   यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वरा मेिडकल ट, लोणी संचिलत वरा ामीण णालय 
यांनी मागणी केले या दय श ि येकरीता लागणा या यं सामु ी या िववरणाची मागणी यांचेकडून करणते 
यावी.                   (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास ारंभ झालेला 

असून मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने या महो सवासाठी एकूण .३०२३ 
कोटी मा या कृती आराखडयास मा यता िदलेली आह.े परंत ुसदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम य े
िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायाभतू सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं थानचा मोठया 
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माणावर िनधी खच होणार असनू सं थानला िनधीची कमतरता भास ूशकते. अशा पा भमूीवर वरा मेिडकल 
ट, लोणी संचिलत वरा ामीण णालय यांना दय श ि येकरीता लागणा या यं सामु ी (कॅथलॅब) 

खरेदीसाठी र कम .४ कोटी अनदुान दणे ेउिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  
                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(५) िनणय .४९- 

   यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वरा मेिडकल ट, लोणी संचिलत वरा ामीण णालय 
यांनी मागणी केले या दय श ि येकरीता लागणा या यं सामु ी या िववरणाची मागणी यांचेकडून करणते 
यावी.                   (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास ारंभ झालेला 

असून मा.मु यमं ी महोदय यांच ेअ य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने या महो सवासाठी एकूण .३०२३ 
कोटी मा या कृती आराखडयास मा यता िदलेली आह.े परंत ुसदरह िनधी अ ाप ा  नाही. या महो सवाम य े
िविवध काय मांच े आयोजन करण े व साईभ ांना पायाभतू सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं थानचा मोठया 

माणावर िनधी खच होणार असून सं थानला िनधीची कमतरता भास ू शकत.े अशा पा भमूीवर अहमदनगर 
िज हयातील निवन अगंणवाडी क  बांधकाम अपणु अगंणवाडी क  इमारत व अगंणवाडी क  दु तीसाठी 
र कम .३० कोटी िनधी देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो  ताव अमा य करणेत आला.   

               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(६) िनणय .७४- 
   पादकुा दशन सोहळयासाठी ा  होणा या अजाची छाननी करणसेाठी मा. यव थापन सिमती या 

िदनांक २० ऑग , २०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .६८७ म य े ठरलेनसुार गठीत करणते आलेली सिमती 
आजच े सभेत र  करणते आली व पादकुा दशन सोहळयाच े आयोजनासाठी येणा या अजाची छाननी यापुढे 
थािनक उपसिमती सभेसमोर करणते यावी, असे ठरल.े    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
आजच ेसभते सदरह िनणय .७४ र  करणेत आला व पादकुा दशन सोहळयासाठी ा  होणा या अजाची 

छाननी मा. यव थापन सिमती या िदनांक २० ऑग , २०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .६८७ म य े ठरलनेसुार 
पढुील कायवाही करणेत यावी, अस ेठरले.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ िदनांक २२.०१.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .७६ िदनांक २२.०१.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ी साई समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ करीता ी साई मंिदर, मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई व लाईट 
इफे ट दणेेसाठी मटेरीअल खरेदी करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांवर चचा/ वाटाघाटी क न िनणय 
होणेबाबत.  

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 यईेल :- 

(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:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५-०७-२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .५८१ अ वय े “ ी 
साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८  करीता मंिदर व मंिदर प रसरा या सव महा दारांवर समाधी 
शता दी कालावधीम ये सं थानमाफत लाईट इफे ट कर यात यावे. यासाठी आव यक असलेले सािह य खरेदी 
करणकेामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात 
आली. (अदंाजे र कम . ९२,६९,५००/-)  
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यानुसार सदर कामाच े ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी वतमानप ात जािहरात देणसेाठी जनसपंक 
िवभागामाफत महारा  शासना या मािहती तं ान िवभागाकडे (महाटडर) कळिव यात आले होते. महारा  
शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत िद.१३-०९-२०१७ रोजी द.ैपढुारी, पणु ेव मुंबई, लाईफ ३६५, पणु ेव 
िह दु थान टाई स, पणु ेया वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानच ेसंकेत थळावर िद.०७-
०९-२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती. याबाबत मािहती तं ान िवभागाने िद.०७-०९-२०१७ 
रोजी वकिशट नंबर-५०० ई-मले दारे कळिवला आह.े तसचे ३७ ठेकेदारांना सं थानमधनू ई-मेल दारे िद.२१-
०९-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. तसचे महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in 
या सकेंत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी टडर नोटीस व टडर डा यमुट  िद.१२-०९-२०१७ रोजी 
अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.१४-०९-२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजेपासनू उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अिंतम मदुत िद. २७-०९-
२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती.  

िद.२७-०९-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम य े ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग 
िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये ०१ ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेल ेहोते. 
परंतू िद.०१-१२-२०१६ रोजीचे शासन खरेदी िनयमावलीतील मु ा .४.४.३.१ नसुार िनिवदा पधा मक 
होणसेाठी कमीत-कमी तीन िनिवदाकार असण े आव यक आह.े यामळेु िव तु िवभागाच े िद.०४-१०-२०१७ 
रोजीचे मंजूर िटपणी वये सदर कामासाठी पिहल े वेळेस फेर ई-िनिवदा मागिव यात आले या हो या. महारा  
शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत िद.१२-१०-२०१७ रोजी द.ैपु यनगरी, पणु े व द.ैसामना, पणु े या 
वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानच ेसंकेत थळावर िद.१६-१०-२०१७ रोजी जािहरात 

िस  कर यात आली होती. याबाबत मािहती तं ान िवभागाने िद.१६-१०-२०१७ रोजी वकिशट नंबर-६०४ 
ई-मेल दारे कळिवला आह.े िद.१३-१०-२०१७ व िद.१६-१०-२०१७ रोजी ३७ ठेकेदारांना सं थानमधनू ई-
मेल दारे जािहरात पाठिव यात आली होती. तसचे महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या 
संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व टडर डा यमुट  िद.१२-१०-२०१७ रोजी 
अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.१६-१०-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० 
वाजेपासनू उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अिंतम मदुत िद. २६-१०-
२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती.   

िद.२६-१०-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग 
िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये ०१ ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होते. 
यामळेु िव तु िवभागाच ेिद.३०-१०-२०१७ रोजीच ेमंजरू िटपणी वये  ितसरे वेळेस फेर ई-िनिवदा मागिवणकेामी 

महारा  शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत िद.२१-११-२०१७ रोजी द.ैसामना, मुबंई, लाईफ ३६५, पणु े
व द.ैपढुारी, पणु े या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानच े संकेत थळावर िद.२०-११-
२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती. िद.१३-११-२०१७, िद.२०-११-२०१७ तसेच िद.३०-११-
२०१७ रोजी ४० ठेकेदारांना सं थानमधनू ई-मेल दारे जािहरात पाठिव यात आली होती. तसचे महारा  
शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व 
टडर डा यमुट िदनांक १६-११-२०१७ रोजी अपलोड कर यात आल े होते. िनिवदा ऑनलाईन  डाऊन 
लोड गसाठी िद.२०-११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजपेासनू उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा 
ऑनलाईन दाखल कर याची अिंतम मदुत िद.०४-१२-२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली 
होती. िद.०४-१२-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग 
िवभागामाफत चेक  केली असता  ई-टडर िसि टमम य े०२  ई-िनिवदा अपलोड के याच ेआढळून आलेल ेहोते.   
यामळेु िव तु िवभागाचे िद.०५-१२-२०१७ रोजीचे मंजरू िटपणी वये  ितसरे वेळेस बोलिवणते आलेले फेर ई-

िनिवदेस  िद.०५-१२-२०१७ ते िद.१२-१२-२०१७ अखेर पिहले वेळेस मदुतवाढ दे यात आली होती. तसचे 
सं थानचे संकेत थळावर िद.०५-१२-२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती. याबाबत मािहती 
तं ान िवभागाने िद.०५-१२-२०१७ रोजी वकिशट नंबर-७५३ ई-मेल दारे कळिवला आह.े िद.०५-१२-२०१७  
रोजी ४२ ठेकेदारानंा ई-मेल दारे जािहरात पाठिव यात आली होती. िद.१२-१२-२०१७ रोजी सं याकाळी ई-टडर 
िसि टमम य ेई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चके केली असता ई-टडर िसि टमम ये ०३ ई-
िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आललेे होते.  
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ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकांच े तांि क ई-िनिवदा िद.१९-१२-२०१७ 
रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघडून िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसचे कागदप ाची तपासणी 
सं थानचे अतंगत लखेाप र ण िवभागामाफत कर यात आलेली असनू तीनही िनिवदाधारक पा  झालेले आह.े 

मागणी:- “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८  करीता ी साई मिंदर, मंिदर 
परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट दणेेसाठी मटे रयल खरेदी करणकेामी िद.१९-१२-२०१७ रोजी खरेदी 
सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  तािं क िनिवदाधारकांचा तपशील खालील माण.े  

 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
१ म.ेएनडीएस आट व ड ा.िल., मुबंई पा . 
२ म.ेिनिकता एसबीएस को-ऑपरेिट ह सोसायटी िल., औरंगाबाद पा . 
३ म.े ी बनशंकरी ए टर ाईजेस, ड िबवली (ई) पा . 

उपरो माण े“ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८  करीता ी साई मंिदर, मंिदर 
परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट दणेेसाठी मटे रयल खरेदी करणकेामी तांि क िनिवदेम ये पा  झाले या 
०३ ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) िद.११-०१-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उपि थत 
िनिवदाधारकासम  उघडणते यऊेन यामधील मळू दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आलेला 
आह.े 

अ. . िनिवदाधारकाचे नांव 
िनिवदाधारकान ेई-िनिवदेत 

िदलेले दर 
१ म.ेिनिकता एसबीएस को-ऑपरेिट ह सोसायटी िल., औरंगाबाद . २,२५,०४,६००/- 
२ म.ेएनडीएस आट व ड ा.िल., मुबंई . १,३८,५७,३००/- 
३ म.े ी बनशंकरी ए टर ाईजेस, ड िबवली (ई) . ८७,२६,१५०/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८  करीता ी 

साई मंिदर, मंिदर परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट देणसेाठी मटे रयल खरेदी करणकेामी िद.११-०१-
२०१८ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे सभते उघड यात आले या ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) नसुार म.े ी 
बनशंकरी ए टर ाईजेस, ड िबवली (ई ट) यांच ेदर यनुतम येत असनू यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत 
चचा/ वाटाघाटी क न िनणय होणसे िवनंती. 

ी साई समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ करीता ी साई मंिदर, मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई व 
लाईट इफे ट दणेेसाठी मटेरीअल खरेदी करणकेामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम 
दरधारक ी.बनशंकरी ए टर ाईजेस, ड िबवली (ई ट) हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. ई-िनिवदे या तुलना मक त याम य ेअ.नं.५ चे (PVC Copper Unarm Cable) बंडलसाठी 
यांनी ती नग .४७,९५२/- मा  दर िदलेले आहते. हे दर बाजारभावापे ा अनेक पटीने जा त आहेत याबाबत 

िवचारणा केली असता, ई-िनिवदमेधील अ.नं.१ त ेअ.नं.१० पयत या सव सािह यांसाठी या ए.एम.सी. च ेदर 
अ.नं.५ या सािह याम य ेसमािव  केलेले अस याच े यांनी सभेसमोर सांिगतले व चचअतंी एकि त मळु दरावर 
२% सटु दऊे केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ करीता ी साई मंिदर, मंिदर 
प रसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट देणे व मटेरीअल खरेदी करणकेामी ी.बनशंकरी ए टर ाईजेस, 
ड िबवली (ई ट) यांच ेएकि त .८५,५१,६२७/- मा  अतंीम दर ि वकारणते याव.े तसेच ी रामनवमी उ सव- 
२०१८ पवु  सदरह काम पणु होणचेा उपसिमतीचा मानस अस यामळेु, संबंधीतास ता काळ कायादशे दे यात 
यावा व यास यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                  (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ सन २०१७-१८ करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बूंदी व बफ  साद बनिवणकेामी मागिव यात आले या ई-

िनिवदांमधील यनुतम दरधारकांसोबत (L1) चचा वाटाघाटी क न अतंीम कायादशे देणेकामी मा यता 
िमळणेबाबत. 
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अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महाराष्  अिधिनयम मांक १४ 
(भाग-४) मधय्े महाराष्  िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व राजय्पालांनी सत्ािवत केलेल ेअध्यादशे व केललेे 
िविनयममधील २१ (१घ) नसुार भक्तांना जेवण परुिवण ेआिण अनन्छ  चालिवण.े  

 तािवक - ी साईभ  तांना साद पी िवतरण कर  यात येणारे मोतीचरु लाडु, मंिदर दशन रांगेत वाटप 
कर  यात येणारी सटुी बुदंी तसेच सादालयात भोजनात व अ  नपाक टाम  य ेिम  ठा  न  हणनु दे  यात यणेारी बफ  

साद बनिवणकेामी सन २०१७-१८ करीता ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा मागिवणय्ात आलय्ा आहते. तय्ानुसार 
खालील तपिशला माण ेएकुण तीन ई िनिवदा ापत् झालेलय्ा होतय्ा.  

१. रणजीत हॉि पटॅिलटी स  ह सेस,  दारा ी मोद रामचं  सोनवण,े पणु े
२. ी साई केटरस,   दारा शकंुतला नामदेव िशंद,े ीरामपरू 
३. िद यशोधरा महीला सहकारी औ ोिगक उ  पादक सं  था मया,  दारा सौ.संिगता अिनल 

दशपुते, नािसक 
उपरोक्त माण े संस्थानला ापत् झालेलय्ा तीनही िनिवदाधारकांचय्ा ई िनिवदांच े तांि क िलफाफे 

(Technical Bid) िद.११/०१/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीचय्ा सभेत उघडणय्ात आली. तय्ामध े ापत् 
झालेलय्ा तीनही ई- िनिवदाधारकांचय्ा कागदप ांची पडताळणी केली असता, उपरोक्त सव िनिवदा तांि क 
षट्या पा  ठरलय्ा आहते. 

  सदरह पा  झालेलय्ा ितनही िनिवदाधारकांची वय्ापारी दरप के (Commercial Bid) 
िद.१७/०१/२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमतीचय्ा सभेत उघडणय्ात येऊन नय्नुतम दर असलेलय्ा िनिवदाधारकास 
सन २०१७ -१८ करीता कायादशे देता येईल. 

  उपरोक्त माण े पा  िनिवदाधारकांची वय्ापारी दरप के (Commercial Bid) िद.१७/०१/२०१८ 
रोजीच ेखरेदी सिमतीच ेसभेसमोर व उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते आली असनु, तय्ामधील मळु दरांचा 
तुलनातम्क तक्ता तयार करणते आला आह.े याचा तपशील खालील माण—े 

अ .नं  तपशील 
िद यशोधरा मिहला 
सह.उ पा.औ ो. 
सं था, नािशक 

रणजीत 
हॉि पटॅिलटी 
स  ह सेस, पणु े

ी साई केटरस, 
ीरामपरु 

  िनिवदमेधील दर पय े

१ 

गावरान तुपातील मोतीचरु बुंदीच े साद लाडू 
तयार क न सकुिवण,े पॅिकंग करण े इ. चा दर 

ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचा एक 
लाडु) हातान ेपॅक ग करण.े 

३५९/- ३८५/- २७१/- 

२ 

गावरान तुपातील मोतीचरु बुंदीच े साद लाडू 
तयार क न सकुिवण,े पॅिकंग करण े इ. चा दर 

ती १००० नग लाडुस (५० ॅम वजनाचा एक 
लाडु) मिशनने पॅक ग करण.े 

३२३/- ३३२/- २२१/- 

३ 

गावरान तुपातील सु ी बुंदी साद तयार क न 
सकुिवण,े पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० 
नग पाक टांस (अदंाजे ५० ॅम वजनाचे एक 
पाक ट)  हातान ेपॅक ग करण े

३७७/- ३९९/- २८८/- 

४ 

गावरान तुपातील सु ी बुंदी साद तयार क न 
सकुिवण े, पॅिकंग करण ेइ. चा दर ती १००० 
नग पाक टांस (अदंाजे ५० ॅम वजनाचे एक 
पाक ट)  मिशनन ेपॅक ग करण.े 

३५९/- ३६८/- २२१/- 

५ 
वन  पती तुपातील रवा, खोबरा बफ  तयार 
करण े(०१ ि वंटल साखरेच)े 

२७८/- ४६८/- ३१४/- 

 
िवभागाचा प  अिभ ाय-  सन २०१७-१८ मधय् ेसाईभक्तांना साद पी िवतरीत करणय्ात येणारे 

मोतीचरु बुंदीच ेलाडू, दशन रांगतेील साईभक्तांना मोफत वाटप करणय्ात येणारी सटुी बुंदी तसेच सादालयात 
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भोजनात िमषठ्ानन् मह्णनु बनवनु दणेय्ात येणारी बफ  बनिवणकेामी उपरोक्त माण ेनमदु केलेलय्ा तलुनात्मक 
तक्त्यामधील गडद व आधोरेखीत केलेलय्ा नय्नुतम दरधारकांबरोबर चचा-वाटाघाटी करणसेाठी बोलािवणसे व 
अतंीम दर ठरवनु तय्ावर िनणय होऊन, त्यानुसार नय्नुतम दरधारकांस अतंीम कायादशे दणेेकामी मानय्ता 
िमळणसेाठी सदरचा सत्ाव मा.उपसिमतीचय्ा सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

सन २०१७-१८ करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बूंदी व बफ  साद बनिवणकेामी िन नतम दरधारक ी 
साई केटरस, ीरामपूर व िद यशोधरा मिहला सह. उ पा.औ ो.सं था, नािशक ह े आजचे थािनक उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सभेने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस 
असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बूंदी व बफ  साद 
बनिवणकेामी उपरो  तुलना मक त यामधील अ.नं.१ त े४ करीता ी साई केटरस, ीरामपरू व अ.नं.५ करीता 
िद यशोधरा मिहला सह. उ पा. औ ो. सं था, नािशक यांच ेगडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन यांना कायादशे दणेते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०३ ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे आऊटसोिसग प दतीन े चपा या ( वामी नारायण पोळी) परुी तयार 
करणबेाबत ा  िन नतम दरधारकास कायादशे देणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  य े
महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ ) नसूार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 

ा  तिवक :- मा .यव थापन सिमती सभा िद. २०/०८/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .७४३ नसूार, 
“सन २०१७-२०१८ करीता मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार क न घेणसेाठी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा 

येमधील चपाती तयार करणकेामीचे िन  नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह.औ ो.उ  पा.सं  था, नािशक 
या सं  थनेे सदरच ेकाम म  तेदारी प  दतीन ेघतेलेले आह,े  यामळेु िकमान वेतन काय ा माण ेकामगारांना वेतन 
दणेे श  य होणार नाही, अस ेनमदू क न सदर काम करणसे असथतता  य  त केलेली होती. सबब सदरह ई-िनिवदा 

ि या र  क न मनु  यबळा  दारे चपाती व पुरी तयार क न घेणकेामी ए कि त फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते 
यावी, असे ठरलेले होते. 

  ी साई सादालयात भ  तानंा सादभोजनाम  य े मनु  यबळा  दारे चपातीपरुी तयार क न परुिवणे  या 
उपरो  त कामासाठी ई-िनिवदा जाहीरात िद.२०/११/२०१७ रोजी िस  द के  यानंतर िवहीत मदुत कालावधी 
िद.२९/११/२०१७ पयत फ  त ०२ टडर ा  त झालेले होते. परंतू शासन िनयमानसूार कमीत कमी ०३ ई िनिवदा 
पा  असण े गरजेचे अस  यामळेु आणखी ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी टडर भरणे  या िवहीत कालावधीम  य े
ऑनलाईन टडर भरणे  या मुदतीत पु  हा िद.०८/१२/२०१७ रोजीपयत दसु-यांदा मुदतवाढ दे  यात आली. तरी 
दखेील फ  त ०२ टडर ा  त होते.  यामळेु टडर ा  त होणसेाठी सदर कालावधीम  य े पु  हा ितस-यांदा 
िद.१३/१२/२०१७ रोजीपयत मदुतवाढ दे  यात आली. तरी देखील फ  त ०२ टडर ा  त होते. 

सदर  या ा  त ०२ ई-िनिवदांचे तांि क कोटेशन मा.खरेदी सिमती िद.१९/१२/२०१७ रोजीचे खरेदी 
सिमती सभते उघडणते असनू  याम  य े पा  िनिवदाधारकां  या िनिवदा (दरप क) िद.११/०१/२०१८ रोजीचे 
मा.खरेदी सिमती सभेपढु ेउघडणते आललेे आहते.  यात उपरो  त िनिवदाधारक यांनी खालील माण ेदर िदलेल े
आहते. 

अं. 
नं. 

कामाचा तपिशल 
सं  या 

तपिशल 

ी साई 
केटरस, 
ीरामपूर 

िद.यशोधरा मिहला 
सह. औ ोिगक उ  पा. 

सं  था, नािशक 

१. 

ी साई सादालयात मनु  यबळा  दारे आऊटसोिसग प  दतीने 
चपा  या (  वामी नारायण पोळी)/परुी  तयार क न दणेेकामी ित 
ि व.ंकोरडा गह आटा +मैदा करीता जीएसटी सह सव करांसहीत 
मजुरी  दर पय े 

ित ०१ 
ि वंटल 

.१२२१/- . १९१६/- 

 
ित एक ि वंटल कोरडा गहआटा+मैदा करीता जीएसटीसह सव करांसहीत 

एकूण मजुरी र  कम पये = 
.१२२१/- .१९१६/- 
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  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराच े तलुना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयात 
मनु  यबळा  दारे आऊटसोिसग प  दतीन ेचपा  या (  वामी नारायण पोळी)/परुी तयार करणकेामी ी साई केटरस, 

ीरामपरू यांचे  ित ि वंटल आटा +मदैा करीता जीएसटी सह सव करांसहीत मजरुी र  कम पये १,२२१/- 
(अ री .एक हजार दोनशे एकवीस मा ) अस े िन  नतम L1 दर िदललेे आहते.  यामळेु वर त  तयात 
दशिवले माण े ी साई सादालयात मनु  यबळा  दारे आऊटसोिसग प  दतीने चपा  या (  वामी नारायण पोळी)/परुी 
तयार करणकेामी ी साई केटरस, ीरामपरू यांना मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपढेु बोलावनू िन  नतम दरधारकास 
कायादशे देणकेामी चचा/वाटाघाटी करावी लागणार आहते.  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसूार अनमुान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/ मत:- तरी ा  तिवक व मागणी नसूार, ी साई सादालयात 

मनु  यबळा  दारे आऊटसोिसग प  दतीन ेचपा  या (  वामी नारायण पोळी)/परुी तयार करणकेामी ी साई केटरस, 
ीरामपरू यांचे  ित ि वंटल आटा +मदैा करीता जीएसटी सह सव करांसहीत मजरुी र  कम पये १,२२१/- 

(अ री .एक हजार दोनशे एकवीस मा ) असे िन  नतम L1 िन  नतम आललेे आहते.  यामळेु ी साई केटरस, 
ीरामपरू यांना मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपढु े बोलावनू चचा/वाटाघाटी क न कायादशे दणेकेामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

  ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे आऊटसोिसग प दतीन ेचपा या ( वामी नारायण पोळी) परुी 
तयार करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक ी साई केटरस, ीरामपरू हे 
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सभनेे यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली 
असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे आऊटसोिसग प दतीन ेचपा या 
( वामी नारायण पोळी) परुी तयार करणेकामी ी साई केटरस, ीरामपूर यांच े ित ि वंटल आटा+मैदा करीता 
जीएसटी सह मजरुी र  कम .१,२२१/- मा  िन  नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दणेते यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                        (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०४ ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परुवनू चपाती तयार क न देणबेाबत ा  िन नतम 

दरधारकास कायादशे दणेबेाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  य ेमहारा   

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केललेे अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ ) 
नसूार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण े. 

ा  तिवक:- मा .यव थापन सिमती सभा िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५९१ नसूार, 
“ ी साई सादालयाम  य ेचपाती मिशन  दारे चपाती तयार करणकेामी “ठेकेदारामाफतच चपा ती मिशन चालिवण े
सं  थानचे िहतावह आह.े करीता यापवु  झाले  या ठरावाबाबत फेरिवचार होवनू ई-िनिवदा या करणसे व सदर 

ि या पणु होवनू कायादशे दईेपावेतो  या कालावधीसाठी आह े  याच ठेकेदारास पवु चेच मंजरू दरात व 
िनिवदतेील/ करारना  यातील अटी/शत स अिधन राहन मदुतवाढ दणेकामीचे ‘अ’ माण े  तावास मा  यता 
दे  यात आललेी आह.े” 

  ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार क न परुिवणे  या कामासाठी 
ई-िनिवदा जाहीरात िद.२०/११/२०१७ रोजी िस  द कर  यात आललेी होती.  यानसूार िवहीत मदुत कालावधीत 
िद.२९/११/२०१७ पयत ०३ ई- टडर ा  त झालेले होते. परंत ूशासन िनयमानसूार कमीत कमी ०३ ई िनिवदा पा  
असण े गरजेचे अस  यामळेु व ा  त ३ टडरम  य े एखादी िनिवदा अपा  हो  याची श  यता यते नस  यामळेु 
आणखी ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी टडर भरणे  या िवहीत कालावधीम  य े ऑनलाईन टडर भरणे  या मुदतीत 
पु  हा िद.०८/१२/२०१७ रोजीपयत दसु-यांदा मदुतवाढ दे  यात आली. तरीदखेील फ  त ०३ टडर ा  त होते. 
 यामळेु टडर ा  त होणसेाठी सदर कालावधीम  य े पु  हा ितस-यांदा िद.१३/१२/२०१७ रोजीपयत मदुतवाढ 

दे  यात आली. तरी देखील फ  त ०३ च टडर ा  त होते. 
सदर  या ा  त ०३ ई-िनिवदांचे तांि क कोटेशन मा.खरेदी सिमती िद.१९/१२/२०१७ रोजीचे खरेदी 

सिमती सभते उघडणते असनू  याम  य े०२ ई-िनिवदा पा  ठरले  या आहते. उपरो  त ०२ पा  िनिवदाधारकां  या 
िनिवदा (दरप के) िद.११/०१/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढुे उघडणते आलेले आहते.  यात उपरो  त 
िनिवदाधारक यांनी खालील माण ेदर िदलेले आहते. 
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अं. नं. कामाचा तपिशल 
सं  या 

तपिशल 

ी साई 
केटरस, 
ीरामपूर 

िद.यशोधरा मिहला 
सह. औ ोिगक उ  पा. 

सं  था, नािशक 

१. 
चपाती मिशनवर चपाती तयार क न देणकेामी ित 
ि वंटल कोरडा गह आटा +मैदा करीता जीएसटी सह सव 
करांसहीत मजरुी  दर पय े 

ित ०१ 
ि वंटल 

.३६१/- .८००/- 

 
ित एक ि वंटल आटा+मैदा करीता जीएसटीसह सव करांसहीत एकूण 

मजुरी र  कम पये = 
.३६१/- .८००/- 

 
  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराच े तलुना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयात चपाती 

मिशनवर आऊटसोिसग प  दतीने मनु  यबळ परुवनू चपा  या तयार करणेकामी ी साई केटरस, ीरामपरू यांचे  ित 
ि वंटल कोरडा गह आटा +मैदा करीता जीएसटी सह सव करांसहीत मजरुी र  कम पय े३,६१/- (अ री .तीनश े
एकस  ट मा ) अस े िन  नतम L1 दर िदलेल ेआहेत.  यामळेु वर त  तयात दशिवले माण े ी साई सादालयात 
चपाती मिशनवर चपाती तयार करणकेामी ी साई केटरस, ीरामपरू यांना मा.  यव  थापन उपसिमती सभपेढु े
बोलावनू कायादशे देणकेामी चचा/वाटाघाटी करावी लागणार आहते.  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसूार अनमुान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:- तरी ा  तिवक व मागणी नसूार, ी साई सादालयात चपाती 

मिशनवर आऊटसोिसग प  दतीने मनु  यबळ परुवनू चपा  या तयार करणेकामी ी साई केटरस, ीरामपरू यांचे  ित 
ि वंटल कोरडा गहआटा +मैदा करीता जीएसटी सह सव करांसहीत मजुरी र  कम पय े३,६१/- (अ री .तीनश े
ऐकस  ट मा )  असे िन  नतम L1 िन  नतम आलेले आहते.  यामळेु ी साई केटरस, ीरामपरू यांना 
मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपढुे बोलावनू चचा/वाटाघाटी क न कायादशे दणेकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

  ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परुवनू चपाती तयार क न दणेेकामी राबिवणते 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक ी साई केटरस, ीरामपरू यांचे ितिनधी आजचे थािनक 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सभनेे यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी दर 
कमी करणेस असमथता दशिवली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परुवनू चपाती तयार 
क न दणेकेामी िन नतम दरधारक ी साई केटरस, ीरामपरू यांचे ित ि वंटल कोरडा गह आटा +मदैा करीता 
जीएसटी सह मजरुी र  कम .३६१/- िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                   (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०५ ी साईबाबा णालयातील ओ.पी.डी. िवभागाकरीता 2D इको मिशन खरेदीकामी ितस यांदा ा  झाले या 

वािण यीक तावांवर िनणय होणेबाबत.  
  सदरह ताव सभेसमोर ा  झाला नाही, याकरीता तो पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, 

अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- वै िकय संचालक)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०६ साईआ म भ िनवास, साईआ म धमशाळा, साईउ ान व साईबाबा भ िनवास थान, दारावती 
भ िनवास थान, साई साद िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ हॉि पटल इमारत येथील 
सौर उजा सयं णचेे सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक सि हस कॉ ट  (AMC) दणेकेामी उघड यात 
आले या ई-िनिवदांवर पढुील कायवाही होणेबाबत. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३ /१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ८७९ अ  वये साई आ म 
भ  तिनवास, साई धमशाळा, साईउदयान व साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास  थान,  साई साद 
िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल इमारत येथील एकुण ५११००० िलटर 

मतेच ेसौर उजा सयं णचे ेएक वषाकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) दणेेकामी तसेच ६ नग निवन टॅकं 
खरेदी करणकेामी येणा-या र  कम पये १६,१४,८९७/- मा चे खचास मा  यता दणेते आलेली आह.े सदर मा  यते 
नसुार महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन 
लोड गसाठी िदनांक ०६/१२/२०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू उपल  ध करणते आली होती. ई-िनिवदा 
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डाऊनलोड क न अपलोड करणचेी अिंतम मदुत िदनांक १७/१२/२०१७ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजे पयत 
दणेेत आली होती.  यानसुार खालील माण ेईिनिवदा ा  त झा  या. 

 
 अ .नं.  ई-िनिवदाधारकांच ेनांव अ .नं.  ई-िनिवदाधारकांच ेनांव 
1. M/s. Jain Irrigation System Ltd., Jalgaon 3. M/s. Novus Remedies Pvt. Ltd., Mumbai 
2. M/s. Sai Agencies, Shirdi 4. M/s. Anu Solar Power Pvt. Ltd., Bengaluru 

 
वरील ा  त ४ ई-िनिवदेतील तांि क बीड िदनांक २१/१२/२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेपढेु 

उघडणते आलेल े आहते.  यातील CGST/SGST, PAN, कंपनीचा वािषक उलाढाल, स  या काम करत 
असले  या परुवठा आदशेासह कामाचंी यादी, कंपनीच ेरिज  ेशन सिटिफकेट, टडर फ  व ई .एम.डी. , अडंर टेक ग 
सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू,  यात वरील ४ तांि क िनिवदा पा  झाले  या आहते. पा  िनिवदांच े
आिथक (Financial) बीड िदनांक ११/०१/२०१८ रोजी मा. खरेदी सिमतीच ेसभेपढुे उघडणते आ  या असनू, 
 यात खालील माण ेदर ा  त झालेले आहते : 

Sr. 
No. 

Description Anu Solar 
Power Private 

Limited, 
Bengaluru 

Jain Irrigation 
Systems 
Limited, 
Jalgaon 

Novus 
Remedies 
Pvt. Ltd., 
Mumbai 

Sai 
Agencies, 

Shirdi 

1. Annual Maintenance 
Contract of Solar hot 
water system installed in 
Shri Saibaba Sansthan 
Trust, Shirdi  

16,17,900/- 20,09,165/- 18,54,050/- 12,82,600/- 

 
उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानुसार साई आ म भ  तिनवास, साई धमशाळा, 

साईउदयान व साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास  थान,  साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, 
साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल इमारत येथील सौर उजा सयं णचेे एक वष कालावधीकरीता वािषक 
सि हस कॉ ॅ ट (AMC) दणे ेव निवन ६ टॅकं खरेदी करणकेामी म े .साई एज  सी, िशड  यांचे दर र  कम पय े
१२,८२,६००/- मा  िन  न  तम आह.े  

तरी साई आ म भ  तिनवास, साई धमशाळा, साईउदयान व साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती 
भ  तिनवास  थान,  साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल इमारत येथील 
सौर उजा सयं णचे े पढुील एक वष कालावधीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) दणेेकामी िन  न  तम 
दरधारक म.े साई एज  सी, िशड  यांचेशी दराबाबत चचा  /वाटा  घाटी क न पढुील कायवाही करणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  थािनक उप-सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 
तािवतकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन  न  तम दरधारक मे. साई एज  सी, िशड  

यांचे ितिनधी आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सभेने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चच केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास, साईआ म धमशाळा, साईउ ान व साईबाबा 
भ िनवास थान, दारावती भ िनवास थान, साई साद िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा हॉि पटल व 
साईनाथ हॉि पटल इमारत येथील सौर उजा सयं णचे ेसन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक सि हस कॉ ट 
(AMC) करणकेामी मे.साई एज  सी, िशड  यांच ेएकि त .१२,८२,६००/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन 
यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.          

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

०७ ी साई सादालय व ी साईआ म येथे असणा या साईटेक ोजे ट करीता बसिवणते आले या ए.सी. यं णचे े
एक वषाकरीता वािषक सि हस कॉ सी ह कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी  उघड यात आले या ई-िनिवदांवर 
पढुील कायवाही होणेबाबत. 
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    िदनांक ०४.१२.२०१७ रोजीच े मकॅेिनकल िवभागाकडील मंजरु िटपणी नसुार ी साई सादालय व 
साईआ म भ  त िनवास येथ े असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी यं णचेे एक  
वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी येणा-या र  कम पय–े ३,९०,८१६/- 
मा चे खचास मा  यता देणते आलेली आह.े सदर मा  यते नसुार महारा   शासना  या 
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदचेी जा हीरात अपलोड कर  यात आली होती. याम  य ेई-
िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िदनांक ०६ िडसबर, २०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनु उपल  ध 
कर  यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, अपलोड करणसेाठी िदनांक १४ िडसबर, २०१७ रोजी 
सायंकाळी ५:०० वा अिंतम मदुत देणते आली होती. सदर मदुतीत दोनच िनिवदा ा  त झा  याने िनिवदसे िदनांक 
१५ िडसबर, २०१७ ते २२ िडसबर, २०१७ अखेर मदुत वाढ देणते आलेली होती.  यानसुार खालील माण ेई-
िनिवदा ा  त झा  या. 

 अ .नं.  ई-िनिवदाधारकांचे नाव 

1. M/s. Kailas Refrigeration Works, Mumbai 
2. M/s. Heramb Enterprises, Jalgaon 
3. M/s. Shree Venkateshwara Turnkey Project Solution Pvt Ltd., Pune 

 
वरील ा  त ३ ई-िनिवदतेील तांि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी 

मा. खरेदी सिमतीचे सभेपुढे उघडणते आलेले आहेत.  यातील CGST/SGST, PAN, कंपनीचा वािषक 
उलाढाल, स  या काम करत असले  या परुवठा आदेशासह कामांची यादी, कंपनीचे रिज  ेशन सिटिफकेट, टडर 
फ  व ई.एम.डी., अडंर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनु,  यात वरील ितनही तांि क िनिवदा पा  
झाले  या आहते. या पा  झाले  या िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांच े आिथक (Financial) बीड िदनांक १७ 
जानेवारी, २०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढुे उघडणेत आ  या असनु,  यात खालील माण ेदर ा  त 
झालेले आहते: 

Sr. 
No. 

Description Kailas 
Refrigeration 

Works, Mumbai 

Heramb 
Enterprises, 

Jalgaon 

Shree Venkateshwara 
Turnkey Project 

Solution Pvt Ltd., 
Pune 

1. Comprehensive Annual 
Maintenance Contract of 
Precision Type A.C. & Split 
A.C. Installed in Saitech Data 
Centre of Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi 

3,48,300/- 3,78,400/- 3,66,969/- 

शेरा : L1 L2 L3 
 

उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानसुार ी साई सादाल व साईआ म भ  त 
िनवास येथ े असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी यं णचेे एक  वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी म े .कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांच े दर र  कम पय े
३,४८,३००/- मा  िन  न  म आहते . 

तरी ी साई सादाल व साईआ म भ  त िनवास येथे असणा-या साईटेक ाजे  टकरीता बसिव  यात 
आले  या ए.सी यं णचेे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणकेामी िन  न  तम 
दरधारक म.ेकैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचेशी दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  थािनक उप-सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

ी साई सादालय व ी साईआ म येथे असणा या साईटेक ोजे ट करीता बसिवणते आले या 
ए.सी. यं णचेे एक वषाकरीता वािषक सि हस कॉ सी ह कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी राबिवणते आले या ई-
िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक म.ेकैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई ह े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
अनपुि थत होते. परंतु यांनी ई-िनिवदमे ये िदले या मळु दरांवर सटु दे यास ई-मेल ारे असमथता दशिवली आह.े   
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व ी साईआ म येथे असणा या साईटेक ोजे ट 
करीता बसिवणेत आले या ए.सी. यं णचे ेवािषक सि हस कॉ सी ह कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी मे.कैलास 
रेि जरेशन व  स, मुंबई यांचे एकि त .३,४८,३००/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०८ सं थानच े भ िनवास, णालय,े ी साई सादालय येथे िल टच े वािषक सि हस कॉ सी ह कॉ ॅ ट 

(CAMC) दणेेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांवर पढुील कायवाही होणेबाबत. 
   मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१७ अ  वय ेसं  थानच े

भ  तिनवास,  णालय,े ी साई सादालय येथील िल टचे वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) 
दणेेकामी येणा-या र  कम .१४,८६,८००/- मा चे  खचास मा  यता दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनसुार 
िदनांक १३/१०/२०१७ रोजी महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदचेी 
जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. याम  य े ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िदनांक 
१३/१०/२०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू उपल  ध कर  यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड 
क न, अपलोड करणसेाठी िदनाकं २५/१०/२०१७  रोजी सायंकाळी ५:०० वा अिंतम मदुत दणेते आली होती.  
सदर कालावधीत दोनच िनिवदा ा  त झालेन ेिनिवदा कालावधीस िदनांक २६.१०.२०१७ ते िद. २/११/२०१७  
अखेर मुदत वाढ देणते आली. मा  याही कालावधीत दोनच िनिवदा ा  त अस  यान े िदनांक ३/११/२०१७  ते 
िद. १०/११/२०१७ अखेर दसु-यांदा मदुतवाढ दणेेत आली.  याकालावधीत चार ई िनिवदा ा  त झा  या.  ा  त 
झाले  या ई िनिवदा टे  नीकल बीड  िदनांक २८/११/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेम  य ेउघडणेत आले.  परंतु म.े 
एअरझो इिंजिनअर ग ा. िल. मुंबई यांचे टे  नीकल बीड म  य े  हायरस असलेने  सदरचे डा  यमुट ओपन झाले नाही.   

 यामळेु www.mahatenders.gov.in वेबसाईट च े ितिनिध यांनी पाठिवलेल े ईमेल व िदनांक 
८.१२.२०१७ रोजीचे मंजरू िटपणीनसुार िदनांक १४/१२/२०१७ रोजी  फेर ई िनिवदा िस  करणते आली.   ई-
िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िदनांक १४/१२/२०१७ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू उपल  ध 
कर  यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, अपलोड करणसेाठी िदनांक  २२/१२/२०१७  रोजी 
सायंकाळी ५:०० वा अिंतम मदुत देणते आली होती. सदर कालावधीत दोनच िनिवदा ा  त झालने े िनिवदा 
कालावधीस िदनांक २३/१२/२०१७ ते िद. २९/११/२०१७  अखेर मदुत वाढ देणते आली.  यानसुार खालील 

माण ेतीन ई-िनिवदा ा  त झा  या. 
अ.नं. ई-िनिवदाधारकांचे नांव 

1. M/s. Victora Lifts Pvt. Ltd., Mumbai 
2. M/s. Golden star Elevators Pvt. Ltd., Pune  
3. M/s. Supreme Elevators Pvt. Ltd., New Delhi

 

वरील ा  त ३ ई-िनिवदेतील तांि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ११/०१/२०१८ रोजी मा. 
खरेदी सिमतीच ेसभेपुढे उघडणते आलेले आहते.  यातील CGST/SGST, PAN, कंपनीचा वािषक उलाढाल, 
स  या काम करत असले  या परुवठा आदशेासह कामांची यादी, कंपनीच े रिज  ेशन सिटिफकेट, टडर फ  व 
ई.एम.डी., अडंर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी तपास  या असनू, M/s. Golden Star Elevators Pvt. 
Ltd., Pune यांनी अनभुव सिटिफकेट जोडलेले नस  याने  यांना अपा  ठरव  यात आले. महारा   शासन खरेदी 
िनयमावली मधील तरतुद . ४.४.३.१(ब) नसुार पा  दोन िनिवदाधारकांच े कमिशयल बीड िदनांक 
१७/०१/२०१८ रोजीच े मा. खरेदी सिमतीच े सभेपढु े उघडणते आ  या असनू,  यात खालील माण े दर ा  त 
झालेले आहते: 

Sr. 
No. 

Description Victora Lifts Pvt. 
Ltd., Mumbai 

Supreme Elevators Pvt. 
Ltd., New Delhi 

1. Comprehensive Annual Maintenance 
Contract of 28 Lift Installed in Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi 

11,40,000/- 13,89,900/- 

शेरा L1 L2 
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उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानसुार सं  थानच ेभ  तिनवास,  णालय,े ी साई 
सादालय येथील िल टचे वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी म.े ि ह  टोरा  िल ट ा. 

िल., मुंबई यांच ेर  कम पये ११,४०,०००/- मा  दर िन  न  तम आहते.  
तरी सं  थानचे भ  तिनवास,  णालय,े ी साई सादालय येथील िल टच ेवािषक कॉ ेिस ह स ह स 

कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकामी िन  न  तम दरधारक म.े ि ह  टोरा  िल ट ा. िल., मुंबई यांचेशी दराबाबत चचा / 
वाटा घाटी क न पढुील कायवाही करणकेामी  ताव मा.  थािनक उप-सिमतीचे सभेम  य ेिनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े भ िनवास, णालय े व ी साई सादालय येथील िल टच े
वािषक सि हस कॉ सी ह कॉ ॅ ट (CAMC) दणेकेामी मे.ि ह टोरा िल ट ा.िल., मुंबई यांच े िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           

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

०९ ी साईबाबा मंिदर व प रसराच े 3D मॉडेल तयार करणकेामी ा  ई-िनिवदांच े वािण यीक दकेारांवर िनणय 
होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम- २००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयमा या 
कलम २१ मधील पोटकलम (१) या. खंड (क) अ वय,े मंिदराची व िव  व  तमालम ांची दखेभाल, यव थापन 
व शासन कर याच े योजनासाठी िव  व  त  यव  थचेा िनधी सिमतीकडून खच कर याची तरतूद आह.े 

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

िनणय . ५०० अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
  “यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा मंिदरप रसराचे तावातील पयाय .०२ माण०े२ नग 

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

याचबरोबर ी साईबाबा मंिदर प रसराच ेसंगणक य णालीम येही ीडी मॉडेल तयार क न घे यात 
याव,े असेही चचअंती ठरल.े” 

सदरह िनणयानुसार याकामी वतमान प ात व सं  थानचे संकेत  थाळावर फेर ई-िनवीदा सचुना (Third 
Call) िस  करणते आली होती. ततृीय मागणी ई िनिवदा सचुना िस  द केलेली असतांना खालील दोन 
ठेकेदारांनी िद. २०/१२/२०१७ अखेर पयतचे मदुतीत ई-िनिवदा अपलोड के  या हो  या.  

अ.न. ठेकेदाराच ेनाव  
१. भागीरथ मॉडेल, पणु े 
२. कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली  

सदरह ा  त ई-िनिवदांचा तािं क मािहतीचा िलफाफा मा. खरेदी सिमती  या िद.११/०१/२०१८ 
रोजी  या सभेपढु ेउघडणते आला. ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ाचंी छाननी केली असता, तांि क छाननी 
अहवालानसुार उपरो  त ठेकेदारांपकै  कमल मॉडे  स ा.िल. नवी िद  ली ह ेएकच ठेकेदार पा  झाले आह.े  

  सावजिनक बांधकाम िवभागा  या ई िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा िस  दी, िनिवदा िलफाफे उघडण े
आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृती याबाबत शासन िनणय .सीएटी२०१७/ ८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ 
अ  वये सधुा रत आदशे िनगमीत कर  यात आले असनू ततृीय ई िनिवदा मागणीच े वेळी एकच िनिवदा ा  त 
झा  यास अवलंबवाय  या काय णाली बाबत खालील माण ेनमदु कर  यात आले आह.े  

“तृतीय वेळेस मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच िनिवदा ा  त झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा 
अंदाजीत दरा इतक  असले ती ि वकारणते यावी. चलीत दरसुची पे ा जा  त्  दराची िनिवदा ा  त झा  यास 
याबाबत लगत  या व र  ठ  तरावर पुण समथनासह िनिवदा मंजूरी करीता सादर करावी.” 

   यानसुार ठेकेदार यांनी सादर केले  या ई िनिवदचेा वािण  यीक िलफाफा िद.१७/०१/२०१८ रोजीच े
खरेदी सिमतीचे सभेपढु ेउघडणते आला असनू  यांनी सादर केले  या दराचा तपिशल खालील माण ेआह.े   
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अ.नं. ठेकेदाराच ेनांव/गांव िनिवदते नमदु केलेले दर 
१. कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली . ९,४४,०००/- 

उपरो  तकामी ठेकेदार कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांनी दऊे केललेे .९,४४,०००/- दर ह े
अदंाजप क य दर .१०,६६,९००/- पे ा ११.५२% कमी यते अस  यान,े ी साईबाबा मंिदर व प रसराचे ी डी 
मॉडेल तयार करणकेामी ठेकेदार कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना कायादशे दणेसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

तािवतकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक कमल मॉडे  स ा.िल., 
नवी िद  ली ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअतंी यांनी मळु दरावर .५०,०००/- 
मा  सुट देऊन, .८,९४,०००/- मा  अतंीम दर दऊे केले.  

 यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर व प रसराच े 3D मॉडेल तयार करणेकामी कमल 
मॉडे  स ा.िल., नवी िदल्  ली यांच े .८,९४,०००/- मा  अतंीम दर ि वकारणते यावेत. परंत ु कमल मॉडे  स 

ा.िल., नवी िद  ली यांचेकडून थम ा प आराखडयाचे सादरीकरण घे यात येऊन, यास अतंीम व प दे यात 
यावे व यानंतर कमल मॉडे  स ा.िल., नवी िद  ली यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१० ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाच ेइमारतीच ेनांदखु  र यालगतच े संर क िभंतीच ेबांधकाम करणकेामी ा  

झाले या दरांवर िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१ 

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

  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक िद.२५/०७/२०१७ रोजीच े
सभेत िनणय .५३६ खालील माण ेसमंत करणते आलेला आह.े 

‘’..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालय इमारतीचे नांदुख  र   यालगतचे 
संर क िभंतीच े  तावात नमुद केले माण े बांधकाम करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व 
 याकामी येणा-या अंदाजे .३,७१,४१०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.’’   

तावना: उपरो  त िनणयानुसार ी साईनाथ मा यमीक िव ालयाचे इमारतीचे सरं णाचे  टीन े
नांदखू  रोडचे बाजनेू असले  या दगडी बांधकामातील पायावर समुारे ६५ मी. लांबीच े संर क िभतंीच े २३० 
िम.मी. ं दी, १.५०िम. उंचीच ेबांधकाम,  यावर ०.९ मी. उंचीची चेनिलंक फेि संग, एम.एस. गेट बसिवण ेव िसमट 
पटने िभंतीस रंगकाम करण े इत्  यािद कामासाठी िद.१३/०९/२०१७ अखेर थम व िद.०१/११/२०१७ अखेर 
ि तीय िनिवदा मागणीचेवेळी एकही िनिवदा ा  त न झा  यान,े िद.२४/११/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वय,े याकामी 
ततृीय ई-िनिवदा सचूना िस  द क न िद.०२/०१/२०१८ अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या असनू, याकामी 
खालील ०४ िनिवदा ा  त झा  या.  

Sr. No. Name of Tenders 
01. Kasam Iliyas Kacchi, Manmad 
02. Sai Ganesh Creators, Shirdi  
03. D.B.Phopse, Vaijapur 
04. Vikrant Rajendra Sonawane, Kopargaon  

सदर  या ा  त ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.११/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीच े सभेत उघड  यात आ  या.  यांचा छाननी अहवाल केला असता,  याम  य े खालील दोन ठेकेदारांनी 
पा ता िनकष पणु केलेले अस  याने,  यांचे िनिवदचेा वािण  यीक िलफाफा (Commercal bid) 
िद.१७/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू,  यांच ेदरांचा तपिशल खालील माण े
आह.े   

Sr. No. Name of Tenders Quoted Percentage (+ / -)  Amount  
01. Sai Ganesh Creators, Shirdi  -2% Rs.363981.99 
02. D.B.Phopse, Vaijapur -5.95% Rs.349311.28 
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सावजिनक बांधकाम िवभागा या ई िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा िस दी, िनिवदा िलफाफे उघडण े
आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृती याबाबत शासन िनणय .सीएटी२०१७/ ८/ इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ 
अ वनय े सधुा रत आदेश िनगमीत कर यात आल े असनू ततृीय ई िनिवदा मागणीच े वेळी एकच िनिवदा ा  
झा यास अवलंबवाय या काय णालीबाबत खालील माण ेनमदु कर यात आले आह.े  

“तृतीय वेळेस मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच िनिवदा ा  त झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा 
अंदाजीत दरा इतक  असले ती ि वकारणते यावी.” अस ेनमदू आह.े  

 ताव: वरील माण े ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाच े इमारतीच े नांदखु  र यालगतच े संर क 
िभंतीच ेबांधकाम करण ेकामासाठी ततृीय ई-िनिवदा मागणीचेवेळी वरील माण े ा र झालेल ेदराम येष ठेकेदार 
डी. बी. फोपस,े वैजापरू यांनी दऊे केलेल ेदर िन नतम (L-1) व पाच े( .३,४९,३११/-) आहते. तरी यांच ेदर 
ि वकरणते येऊन, यांना कायादशे दणेसे मा यता िमळणबेाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाच े इमारतीच े नांदखु  र यालगतच े
संर क िभंतीच े बांधकाम करणेकामी डी.बी. फोपसे, वैजापरू यांच े एकि त .३,४९,३११/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

११ सं थानच े मौजे िशड  येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) च े बाजुने चेनिलंक फेि संग करणेकामी ा  
झालेले दरांबाबत िनणय होणबेाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद:- अिधिनयमा या कलम २१ 
मिधल पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ेची दखेभाल, यव थापन व 

शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडून िव त यव थेचा िनधी वापरण े अथवा खच कर याची तरतुद 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६/०६/२०१७ रोजीच े
सभेत िनणय .४८७ खालील माण ेझालेला आह.े  

“.. यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मौजे िशड  येथील स.न.ं१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) चे 
बाजनेु  तावात नमदु केले माण ेचैनिलंक फेि संग करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे .९,४१,४८०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.”  

तावना:- मौज े िशड  येथील स.नं. १२४ पैक  े ामधील िचकूचा बाग तसचे स.न.ं १२६ पैक  
नांदखू  र   याचे कडेला असले  या पा  याचे टाक  (ESR) लगतच ेसं  थानचे े ास चैनल क जाळीचे कंपाउंड 
करणसे मा  यता दे  यात आली आह.े  यासाठी सन २०१६-१७ चे िज  हादरसचूीनसुार तयार करणते आलेले 
अदंाजप कानुसार .११,७७,४७४/- मा  इतका खच अपेि त आह.े जा.न.ं ३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ 
रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अदंाजप क य र  कम २०% ते ३०% कमी करणते यावी असे नमदू केले आह.े 
 यासार याकामी २०% कपात क न .९,४१,४८०/- इतक  र  कम यतेे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार िद.१८/०८/२०१७ अखेर थम िनिवदा मागणीच ेवेळी 
एक िनिवदा ा  त झाली अस  याने, िद.०१/११/२०१७ ि तीय िनिवदा मागणी िस  द करणते आली  यावेळी 
एकही िनिवदा ा  त झाली नाही. तदनतंर िद.२७/१२/२०१७ अखेर ततृीय ई-िनिवदा िस  द करणते आली 
असनू, याकामी खालील दोन ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या आहते.  

 

 
सदर  या ा  त ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.११/०१/२०१८ रोजीच ेमा. खरेदी 

सिमतीचे सभेत उघड  यात आ  या.  यांचा छाननी अहवाल केला असता,  याम  य ेखालील एकच ठेकेदारांनी 
पा ता िनकष पणु केलेले अस  याने,  यांचे िनिवदचेा वािण  यीक िलफाफा (Commercal bid) 
िद.१७/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू,  यांच ेदरांचा तपिशल खालील माण े
आह.े   

Sr.No. Name of Tenders 
01. Akruti Construction, Kopargaon  
02. Santosh Panditrao Jondhale, Nimgaon jalle   
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Sr.No. Name of Tenders Quoted Percentage (+ / -)  Amount  
01. Akruti Construction, Kopargaon  +21% Rs.1139190.22 

सावजिनक बांधकाम िवभागा  या ई िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा िस  दी, िनिवदा िलफाफे उघडण े
आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृती याबाबत शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२ 
िद.२९/०६/२०१७ अ  वये सधुा रत आदशे िनगमीत कर  यात आले असनू तृतीय ई िनिवदा मागणीचे वळेी एकच 
िनिवदा ा  त झा  यास अवलंबवाय  या काय णाली बाबत खालील माण ेनमदु कर  यात आले आह े. 

“  याबाबत सदर शासन िनणयाम  य ेSingle Tender बाबत  तावीत केलेली काय णाली ल ात 
घेता िनदान ितस-या वेळेस कमी िकमतीची अथवा समान िकंमतीची िनिवदा स म ािधका-या  या पुवमा  यतेन े
ि वकार  यात यावी. जा  त िकमतीची िनिवदा ा  त झा  यास, सुधारीत शासक य मा  यता ा  त करवून न  यान े
 वतं पण ेिनिवदा या कायाि वत कर  यात यावी.” अस ेनमदू केलेल ेआह.े  

 ताव : वरील माण े सं थानचे मौजे िशड  येिथल स.न.ं १२४ (पैक ) व १२६ (पैक )चे बाजून े
चेनिलंक फेि संग करण े कामासाठी ततृीय ई-िनिवदा मागणीचेवेळी वरील माण े ा  त झालेले दराम  य े ठेकेदार 
Akruti Construction, Kopargaon यांनी अदंाजप क य रकमपेे ा + २१% ( .११,३९,१९०/-) दऊे केलेले 
दराबाबत चचा होऊन िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ 
सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेमौज ेिशड  येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) चे बाजुने 
चेनिलंक फेि संग करणेकामी ा  झालेले िन नतम दर ह े अदंाजप क य रकमेपे ा २१ % जादा अस यामळेु 
सदरह ई-िनिवदा ि या रद द् करणते यावी व सं थानच ेमौज ेिशड  येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) चे 
जागांना िभंतीच े कपांऊंड तयार करणते याव.े तसेच याकामी येणा या खचास व िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     

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

१२ ारावती भ िनवास इमारतीच े दि ण व पि म बाजूने र यालगत संर क ील बसिवणेकामी ा  झालेले 
दरावर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद:- अिधिनयमा या कलम २१ 
मिधल पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ेची दखेभाल, यव थापन व 

शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडून िव त यव थेचा िनधी वापरण े अथवा खच कर याची तरतुद 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय : मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीच े
सभेत सभते िनणय .९४ खालील माण ेझालेला आह.े  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ारावती भ  तिनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजूने र   यालगत 
संर क ील बसिवणकेामी  तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली.”  

   तावना:- ारावती भ  तिनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजूने (लांबी-२००मी.) बाजनेू १.२४५ 
मी. उंचीचे एमएस ील बसिवण,े सरकते गेट बसिवण ेतसचे  दि णो  तर  (लांबी-४९.२० मी.) िभंतीवर चनेिलंक 
फेि संगम  य ेसरं क  ील बसिवण ेयाकामांसाठी अदंाजप क य र  कम .५,७९,४१९/- मा  मधनू २०% कपात 
क न .४,६३,५३५/- इत  या रकमेची ई-िनिवदा मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार थम, ि तीय व 
ततृीय िनिवदा सचुना िस  द क न िनिवदा मागिवणते आ  या असता  यके वेळी फ  त एकच िनिवदा ा  त 
झाली.  यामळेु िद.२७/११/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये चौ  यांदा ई-िनिवदा सचूना िस  द क न 
िद.३०/१२/२०१७ अखेर िनिवदा मागिवणते आ  या असनू, सदरच ेमदुतीत खालील ०३ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा 
अपलोड के  या आहते.  

Sr.No. Name of Tenders 
01. Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgaon  
02. Akruti Construction, Kopargaon 
03. Santosh Panditrao Jondhale 
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सदर  या ा  त ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.११/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीच े सभेत उघड  यात आ  या.  यांचा छाननी अहवाल केला असता,  याम  य े खालील दोन ठेकेदारांनी 
पा ता िनकष पणु केलेले अस  याने,  यांचे िनिवदेचा वािण  यीक िलफाफा (Commercial bid) 
िद.१७/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू,  यांच ेदरांचा तपिशल खालील माण े
आह.े   

Sr. 
No. 

Name of Tenders Quoted 
Percentage (+/-) 

Amount Remark 

01. Shri. Sherkar Hemant 
Balasaheb, Bel Pimpalgaon  

+9.99% Rs.509842/- L-1 

02. Akruti Construction, Kopargaon +35% Rs.625672/-  
सावजिनक बांधकाम िवभागा  या ई िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा िस  दी, िनिवदा िलफाफे उघडण े

आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृती याबाबत शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२ 
िद.२९/०६/२०१७ अ  वये सधुा रत आदशे िनगमीत कर  यात आले असनू ततृीय ई िनिवदा मागणीचे वळेी एकच 
िनिवदा ा  त झा  यास अवलंबवाय  या काय णाली बाबत खालील माण ेनमदु कर  यात आले आह े. 

“याबाबत सदर शासन िनणयाम  य े Single Tender बाबत  तावीत केलेली काय णाली ल ात 
घेता िनदान ितस-या वेळेस कमी िकमतीची अथवा समान िकंमतीची िनिवदा स म ािधका-या  या पुवमा  यतेन े
ि वकार  यात यावी. जा  त िकमतीची िनिवदा ा  त झा  यास, सुधारीत शासक य मा  यता ा  त करवून न  यान े
 वतं पण ेिनिवदा या कायाि वत कर  यात यावी.” अस ेनमदू केलेल ेआह.े  

 ताव: ारावती भ  तिनवास इमारतीच े दि ण व पि म बाजनू े र   यालगत सरं क ील 
बसिवणकेामी वरील माण े ा  त दराम  य े  Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgaon यांनी 
दऊे केलेले दर िनिवदा रकमेपे ा ९.९९% अिधक ( .५,०९,८४२/-) ह ेिन  नतम आहते. करीता सदरच ेदराबाबत 
मा. उपसिमतीच े सभेत चचा होऊन िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी िनणयाथ सादर. 

ारावती भ िनवास इमारतीच े दि ण व पि म बाजूने र यालगत संर क ील बसिवणकेामी 
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel 
Pimpalgaon ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े यांनी चचअतंी एकि त मळु 
दरावर १% सटु दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास इमारतीच ेदि ण व पि म बाजूने र यालगत संर क 
ील बसिवणेकामी Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgao n यांच ेएकि त .५,०४,७४४/- 

मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                                    (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१३ ी साईबाबा भ िनवास इमारतीच ेसंर णाच े ीन ेदि ण व पवु बाजनेु ील व चेनिलंक  फेि संग बसिवणकेामी 

ा  झालेले दरावर िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद:- अिधिनयमा या कलम २१ 

मिधल पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ेची दखेभाल, यव थापन व 
शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडून िव त यव थेचा िनधी वापरण े अथवा खच कर याची तरतुद 

आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीच े

सभेत सभते िनणय .९३ खालील माण ेझालेला आह.े  
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) इमारती  या बाजचू ेफेि सगं 

करण ेव सरं क ील बसिवणकेामी  तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली.”  
   तावना:- ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) इमारतीच े दि ण बाजनू े साई  दा हौस ग 

सोसायटीकडे जाणारा सावजिनक वाहतकू चा र  ता असनू, सदह र   याने मोठ्या माणात वाहतकू असते. 
 यामळेु साईबाबा भ  तिनवा  थान इमारतीचे र   यांवर व पािकगम  य ेबरेच अनिधकृत वाहने उभी राहत असलेन े

वाहतुक िनयं ण व सरं णाचे  टीन े पवू-पि म (लांबी-२१८ मी.) व दि णो  तर (लांबी-१४९ मी.) बाजूने 
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संर क ील बसिवणसे, उ  तरेकडील स  याचे बाबड वायर फेि सगं (लांबी-३७८ मी.) ची दु  ती करण े व 
पि मेकडील पाक गंचे उ  तर बाज ूकंपाउंड (लांबी-९० मी.) वर ०.९० मी. उंचीचे चनेिलंक फेि संग बसिवण ेइ. 
कामांसाठी िज  हादरसचूी सन २०१६-१७ नसुार .९,११,१७३/- मा  इत  या खच अपिे त आह.े जा. 
नं.३६२१/ २०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कात नमदू केलेनसुार याकामी २०% कपात क न 
.७,२८,९३८/- इतक  र  कम येते.  

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच ेउपरो  त िनणयानुसार थम, ि तीय व ततृीय िनिवदा सचुना िस  द 
क न िनिवदा मागिवणते आ  या असता  यके वेळी फ  त एक िनिवदा ा  त झाली.  यामळेु िद.२७/११/२०१७ 
रोजीचे िटपणी अ  वये चौ  यांदा िद.३०/१२/२०१७ अखेर फेरिनिवदा मागिवणते आ  या असनू, सदरचे मदुतीत 
खालील ०३ ठेकेदारांनी  ई-िनिवदा अपलोड के  या आहते.  

 

 
सदर  या ा  त ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.११/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 

सिमतीच े सभेत उघड  यात आ  या.  यांचा छाननी अहवाल केला असता,  याम  य े खालील दोन ठेकेदारांनी 
पा ता िनकष पणु केलेले अस  याने,  यांचे िनिवदेचा वािण  यीक िलफाफा (Commercial bid) 
िद.१७/०१/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आले असनू,  यांचे दरांचा तपिशल खालील माण े
आह.े   

Sr. 
No. 

Name of Tenders Quoted Percentage 
(+ / -) 

Amount Remark 

01. Shri. Sherkar Hemant 
Balasaheb, Bel Pimpalgaon  

+9.99% Rs.801759/- L-1 

02. Akruti Construction, Kopargaon +36% Rs.991356/-  
 
सावजिनक बांधकाम िवभागा  या ई िनिवदा ि येअतंगत िनिवदा िस  दी, िनिवदा िलफाफे उघडण े

आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृती याबाबत शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२ 
िद.२९/०६/२०१७ अ  वये सधुा रत आदशे िनगमीत कर  यात आले असनू तृतीय ई िनिवदा मागणीचे वळेी एकच 
िनिवदा ा  त झा  यास अवलंबवाय  या काय णाली बाबत खालील माण ेनमदु कर  यात आले आह े. 

“याबाबत सदर शासन िनणयाम  य े Single Tender बाबत  तावीत केलेली काय णाली ल ात 
घेता िनदान ितस-या वेळेस कमी िकमतीची अथवा समान िकंमतीची िनिवदा स म ािधका-या  या पुवमा  यतेन े
ि वकार  यात यावी. जा  त िकमतीची िनिवदा ा  त झा  यास, सुधारीत शासक य मा  यता ा  त करवून न  यान े
 वतं पण ेिनिवदा या कायाि वत कर  यात यावी.” अस ेनमदू केलेल ेआह.े  

 ताव: ी साईबाबा भ  तिनवा  थान इमारतीच े सरं णाच े  टीन े दि ण व पवू बाजनू े ील व 
चेनिलंक फेि संग बसिवणकेामी वरील माण े ा  त दराम  य े Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel 
Pimpalgaon यांनी दऊे केलेले दर िनिवदा रकमेपे ा ९.९९% अिधक ( .८,०१,७५९/-) ह े िन  नतम आहते. 
करीता सदरच े दराबाबत मा. उपसिमतीच े सभते चचा होऊन िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

तािवत कामासाठी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक Shri. Sherkar 
Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgaon हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े 
यांनी चचअतंी एकि त मळु दरावर १% सटु दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास इमारतीच ेसंर णाच े ीन ेदि ण व पवु बाजुने 
ील व चेनिलंक फेि संग बसिवणकेामी Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgaon यांच े

एकि त . ७,९३,७४१/- मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                   (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

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

Sr.No. Name of Tenders 
01. Shri. Sherkar Hemant Balasaheb, Bel Pimpalgaon  
02. Akruti Construction, Kopargaon 
03. Santosh Panditrao Jondhale 
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१४ म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांच ेसमवेत अिब ेशन करणिेवषयी ॲङ संजय चौक दार व अङँ रमेश सोनी 
यांचेबरोबर चचा करणेबाबत.   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:- अिधिनयमाच े कलम २१ 
मधील पोटकलम (१)  या खंड (ड) अ  वये ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण ेअशी तरतूद आह.े  

 तावना:- मौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानच े गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याचे ठरले होते. या क पातंगत ी 

साईबाबां या िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$ 
५५,००,००० मा चा कायादशे दणेेत आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी झाले  या करारानसुार 
यांनी केले  या कामापोटी Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणते 

आलेले आह.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांचे िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व 
िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वये करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$१५,४०,००० 
ची िबले सादर केललेी होती.  

                   मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभतेील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांचे िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ च यायालयाच े
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले होते. यानसुार सं थानचे वक ल ी. संजय चौक दार 
यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठात 
िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 तुत करणी म.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामळेु िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ान ेउ  तर पाठिवणते आल ेआह.े  

या करणी मा. उ  च  यायालयान े नेमले  या त  सिमतीच े अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. 
उ  च  यायालयाने खालील माण ेआदशे केला आह.े  

“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 

2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  

मा.उ  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणण े
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसंमत करणते आला आह.े  
“.. म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आह.े 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणेत आलेला असनू सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचमेाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीने यायचा आह.े 
यापूव  म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाच े १५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आह.े सदर िबले या क पाच े आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसेच म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पढुील काम थांबिवणते 
याव,े अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने दणेेत आले होते. यामळेु मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानतंरच े काम थांबिवले आह.े परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार दये असले या रकमेची मागणी केललेी आह.े सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना देय 
असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता यते नाही. 
सबब मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत सिमतीन े
िनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरल ेक , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते. याकरीता सदर करारनामा र  
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क न अिब ेशनची ि या सु  करणचेी कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम य ेतं ानाम य े
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीन ेनवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.  

तसेच या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नमेणकू होण ेव 
म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांच ेमागदशन घणेकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाच ेमागदशना माण ेपुढील कायवाही 
करणते यावी.” असे ठरल.े  

उपरो  त माण े झालेले िनणयानसुार  तुत करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
मागदशन घणेेकामी  यांचेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला आह.े  मा.  यव  थापन 
सिमती  या उपरो  त िनणयाबाबत मा. उ  च  यायालयास अवगत करावे लागणार आह.े  

म.े लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण े कळिवले 
आह.े  

This is with reference to the captioned Agreement executed between us in respect 
of the proposed Saibaba Multimedia Theme Park, our letter dated 3rd March 2017 
addressed to your Trust regarding termination of the said Agreement and your letter dated 
11thApril 2017 in this regard.  

As mentioned earlier, the Shri Saibaba Sansthan Trust (Trust) has failed inter alia 
to make payments due to us under the Agreement from a period as long as November 
2012, amounting to a failure by the Trust in complying with their obligations under the 
Agreement. Moreover, even after having been notified of its default, the Trust failed to 
remedy its default and / or breach in the manner provided in the Agreement.  

Without prejudice to the above, the alleged impediment for non-payment of our 
dues, cited in your letter dated 11th April 2017 and not admitted by us, was never notified 
to us promptly at the appropriate time. In fact, the Trust should clearly have been aware of 
any such alleged deficiency and/ or defects in its authority and/ or powers and/ or capacity 
at the time of engaging our services under the Agreement and consequently has also 
committed breach of warranty given under the Agreement.  

In light of the above and particularly the Trust's failure to remedy its long-standing 
default, the Agreement stands terminated by virtue of the provision of Clause 25.2 of the 
Agreement reproduced herein below: 

"Termination of the Agreement: 
  25.2 If either party fail to comply with the obligations set out in this Agreement 

and fails to remedy that failure within 20 Business Days of receiving written notice from 
the other party to do so, the party not failing to comply with its obligations under this 
Agreement may suspend Works or terminate this Agreement by written notice to the other 
party without prejudice to any other rights of action or remedies it may have under this 
Agreement."  

Without prejudice to the above, Laservision Limited reserves all its rights, claims, 
demands and/ or remedies in law that may be available to them against the Trust and 
nothing contained herein above should be deemed a waiver thereof. 

लेजर ि हजन िल., यांचेशी िद.१२/०५/२०११ रोजी केले  या करारामधील अट .३१- Mediation 
Followed by Arbitration (International) म  य ेखालील माण ेनमदू आह.े  

31.1 A party claiming that a dispute has arisen must give written notice to the 
other parties within 10 business Days specifying the nature of the dispute. 
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31.2 On receipt of the notice specified, the parties to the dispute must within 30 
Businesss Days of receipt must seek to resolve the dispute. 

31.3 In the event of a dispute between Laservision and the Trust, the parties agree 
to first make every attempt to settle the matter by mediation. An independent and impartial 
mediator will be selected by agreement of both parties. 

31.4 For the purpose of this Agreement and to avoid any misunderstanding 
between the parties, the parties agree to equally share all costs relating to the assistance 
provided by an independent mediator. 

31.5 The language to be used in the arbitration, if it was to occur, will be English. 
31.6 If the parties are unable to resolve the dispute through mediation then the 

matter may proceed to Arbitration. 
31.7 In the occurrence of arbitration, for the avoidance of doubt, the High Court of 

Mumbai will be considered to have unilateral jurisdiction.  
  मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनशेन नोटीसवरिनणय घणेबेाबत तसचे  यांचे समवेत 

अिब ेशन करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीच ेसभते  ताव सादर करणते आला 
होता. याबाबत सदरह सभेत खालील माण ेिनणय झालेल ेआहते.  

िनणय .९५६- यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन 
नोटीसवर सं थान ॲड होकेट पॅनलवरील त  विकलामाफत याबाबत स ला मागिवणते यावा, अस ेठरले.  

िनणय .९५७- यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन 
करणपेवु  मा.उ च यायालयाम ये सं थानच े वतीन े काम पहाणारे ॲड होकेट संजय चौक दार व स लागार 
प रषदेमधील स लागार ॲङरमेश सोनी यांना चचसाठी पढुील उपसिमती सभेसमोर आमंि त करणते यावे, अस े
ठरल.े 

  तरी उपरो  त िनणय .९५६ अ  वये सं  थान अडॅ. पॅनलवरील अडॅ. संजय चौक दार यांना या 
करणाची सु वातीपासनूची मािहती अस  यान ेयाकामी  यांचा स  ला मागिवणसे तसेच िनणय . ९५७ अ  वये 

ठरले माण े अडॅ. चौक दार व सललागार प रषदेमधील स  लागार अडॅ. रमशे सोनी याचंे समवेत चचा होणसे 
िवनंती. 

  उपरो  िवषयावर चचा करणेसाठी आजच े सभेत, सं  थान अडॅ.पॅनलवरील अॅड.संजय चौक दार व 
स  लागार प रषदमेधील स  लागार अडॅ. रमेश सोनी ह ेउपि थत राह शकले नाही. यामळेु म.ेलेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांच ेसमवेत अिब ेशन करणेिवषयी ॲङ संजय चौक दार व अङँ रमेश सोनी यांचेकडून स या लेखी 
व पात मागदशन मागिवणेत याव.े यथावकाश यांच े सोयीनसुार, यांना थािनक उपसिमतीसमोर चचसाठी 

आमंि त करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१५ सं थान िनधीतुन बांध यात आले या िशड  येथील स ह नं.१७१/१२ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीस 

अि नशमन यं णा बसिवणकेामी उघडणते आले या ई-िनिवदांवर (Commercial Bid) िनणय होणेबाबत.    
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाच े

कलम– १७ (१) अ  वये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन 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 पजुा – अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था 
करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 

अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड ( ) अ  वये “भ  तां  या िनवासासाठी व 
 यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची देखभाल करण,े” अशी तरतदू आह.े 

महारा   शासन मा  यताः- महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव. २००६/ 
६०७/ (८७) का. सोळा, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ िद.१३/०१/२००९ अ  वये सं  थानमाफत बस  थानक 
बांधकामाकरीता .७,६५,५०,८९८/- मा चे खचास मा  यता दणेते आली आह.े 
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मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत 
िनणय .३९७ अ  वये िशड  बस  थानक येथ ेअि नशमन यं णा बसिवणकेामी येणारे अंदाज े .१०,२८,६५८/- 
मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीन ेई– िनिवदा मागवनू क न घेणसे मा  यता दणेेत आली आह.े 

 तावनाः- िशड  येथील स  ह न.ं१७१ पैक  मधील जागते जुने बस  थानक इमारतीच ेजागेवर सं  थान 
िनधीतनू अ यावत बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे बांधकाम पणू झालेले आह.े सदर इमारतीस अि नशमन 
यं णा बसिवणकेामी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न िद.२१/११/२०१७  पयत 
ई – िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. याकामी ा  त ई – िनिवदांचे तांि क माहीतीच ेिलफाफे िद.२७/११/२०१७ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढुे उघडणते आले आहते. उघडणते आले  या ई – िनिवदांचे टे  नीकल बीड 
मधील कागदप ांची छाननी केली असनू,  यानसुार पा तेबाबतचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव शेरा  
01 Arush Fire Systems Pvt.Ltd.   Qualify 
02 Cease Fire Extinguishers & Systems India Pvt. Qualify 
03 Master Fire Engineering Pvt.Ltd., Pune Does not Qualify 
04 J & T Engineeing Works, Mumbai Qualify 
05 Acufire Systems Pvt.Ltd. Pune Qualify 
06 Nirmalahari Trading Co., Pune Does not Qualify 
07 Oasis Engineers Qualify 
08 Oriental Fire Tech Systems, Mumbai Does not Qualify 

 
उपरो  त पा  ई – िनिवदाधारकांचे वािण  यीक (Commercial Bid) िलफाफा िद.०७/१२/२०१७ 

रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे उघडणते आलेला आह.े  याचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव र  कम   शेरा 
01 Oasis Engineers, Kalyan (w) 14,39,900.00 L- 1 
02 J & T Engineeing Works, Mumbai  14,56,410.00 L- 2 
03 Arush Fire Systems Pvt.Ltd., Pune   14,99,634.00 L- 3 
04 Cease Fire Extinguishers & Systems India Pvt., Mumbai  18,44,021.00 L- 4 
05 Acufire Systems India Private Limited, Pune 19,72599.00 L- 5 

  
िशड  येथील स  ह न.ं१७१/१२ मधील बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा 

बसिवण ेकामी वरीलपैक  ओअिॅसस इिंजिनअस, यांचे िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम .१४,३९,९००/- मा च े
खचास तसेच याकामी  यांना कायादशे दणेेक रता मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरील िवषय 
मा.उपसिमतीचे िद.१६/१२/२०१७ रोजीचे सभते िनणयाथ सादर करणते आला होता. सदरह सभते उपरो  त 

 तावावर िनणय घेणेसाठी सं  थान िनयु  त फायर क  स  टंट व मेजर उंडे, ीरामपरू यांना उपसिमती सभेसमोर 
बोलिवणते याव,े तोपयत सदरह िवषय  थिगत ठेव  यात यावा, अशी िशफारस  थािनक उपसिमती सभेम  य े
कर  यात आली आह.े 

मा.  थािनक उपसिमतीच ेिशफारशीस अनसु न सं  थान िनयु  त फायर क  स  टंट व मेजर उंडे, ीरामपरू 
ह े आज रोचीच े मा.  थािनक उपसिमती सभपेढु े उप  थीत आहते. तरी  यांचेशी सदर  तावावर चचा करणते 
येऊन, मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरील िवषय मा.उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर.  

सं थान िनयु  त फायर क  स  टंट मे. ाफ स व मेजर उंडे, ीरामपरू ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर 
उपि थत होते. िशड  बस थानक येथे अि नशमन यं णा बसिवणेबाबत सभेन े यांचेबरोबर चचा केली असता, 
िशड  बस थानक येथ ेअि नशमन यं णा बसिवण ेअ याव यक असलेच े यांनी सांिगतले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनयु  त फायर क  स  टंट मे. ाफ स व मेजर उंडे, ीरामपरू 
यांचेकडून सं थान िनधीतुन बांध यात आले या िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीस अि नशमन यं णा 
बसिवणेकामीच ेटडर डॉ यमुट तपासनू यावे व यां या अिभ ायानसुार तािवत िन नतम दरधारकास चचसाठी 
पढुील उपसिमती सभेसमोर बोलिवणते याव,े अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  
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यावेळी ी.उंडे यां या िनयु संदभात, यांचेबरोबर चचा झाली असता, याम य े ी.उंडे हे फ  फायर 
ॲ ड से टीच ेऑपरेशन क  शकतात व सं थान िनयु  फायर क स टंट मे. ाफ स यांच ेकामाम येही याचा 
समावेश आह,े असे िनदशनास आले.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग/ फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१६ सादालय िवभागाकरीता भाजीपाला खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर िनणय होणेबाबत.  
सं  थानचे सादालयासाठी बटाटा, कांदा, आ क भाजीपाला खरेदीकामी ई ऑनलाईन- िनिवदा 

ि या राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेपाच ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  
  १. स ा ी  वयंरोजगार सेवा सहकारी सं  था िल, अकोला 
  २. ित पती  हिेजटेबल कंपनी, राहाता 
  ३. साळंुके ेिडंग कंपनी, पणु े
  ४. िकसान िडंग कंपनी, कोपरगांव 
  ५. जय म  हार िडंग कंपनी, राहाता 

वरील ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.१२.२०१७ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ५ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ५ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 

Sl. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Sahyadri 
Swayamrozgar 
Seva Sahakari 
Sanstha Ltd. 

TIRUPATI 
VEGETABLE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 

Company 

KISAN 
TRADING 

COMPANY 

JAI 
MALHAR 
TRADING 

COMPANY 
      Rate Rate Rate Rate Rate 

1.00 
बटाटा - चागं  या 

तीचा व मोठा  
102174 

िकलो 
12.00 18.00 11.99 11.00 9.99 

2.00 
कांदा - चांग  या 

तीचा व मोठा  
66459 

िकलो 
26.00 39.00 34.90 29.50 34.99 

3.00 
आ क (आले) - 
चांग  या तीचे 

1725 
िकलो 

35.00 30.00 29.90 39.00 30.00 

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 
सादालय िवभागाकरीता भाजीपाला खरेदी करणकेामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील 

िन नतम दरधारक ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय िवभागाकरीता भाजीपाला खरेदी करणेकामी उपरो  
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर माच, २०१८ अखेर पयत ि वकारणते येऊन 
संबंधीतास ता काळ कायादशे दे यात यावा व यास यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी, तसेच 
पढुील वषाकरीता भाजीपाला खरेदीसाठी ई-िनिवदा ि या वरीत सु  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.         (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग/ सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१७ ी साई समाधी शता दी महो सवा या अनशंुगाने लॅि टक खु या खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 

िनणय होणेबाबत.  
सं  थानच ेबांधकाम िवभागासाठी िनलकमल कंपनी  या CHR-2135 या मॉडेल  या  लॅि टक खु  या 

खरेदी कर  याचे ठरले होते.  यास अनसु न खरेदी िवभागाचे िदनांक १५.११.२०१७ चे िटपणीअ  वये र  कम 
.४,३५,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळाली होती.  

याकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य े खालील सात ई-िनिवदा ा  त 
झा  या हो  या. 
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१. संक  प से  स, चं परु 
२. रोहन एंटर ायजेस, अहमदनगर 
३.  लािसक  टेशनस, मुंबई 
४. ी.ए.डी. एंटर ायजेस, ठाण े
५. एिशयन से  स कॉप रेशन, नािशक 
६. रोमन  टेशनस अॅ  ड ि ंटस, मुबंई 
७. ायमा  लिॅ ट  स िलमीटेड, मुंबई 

   सदर ७ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.१२.२०१७ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. यापैक  अ.न.ं१ ते ६ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदमे  य े पा  ठरल े होते. तर अ.न.ं७ म.े ायमा 
 लॅि ट  स िलमीटेड, मुंबई यांनी Prima Chairs साठी िनिवदा भरलेमुळे ते तांि क िनिवदमे  य ेअपा  ठरले होते. 

सदर पा  ६ िनिवदाधारकांच े Commercial Bid िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत 
उघड  यात आलेले आहते. 

 याचा तपशील खालील माण े– 

Sl. 
No 

Description of Work 
/ Item(s) 

Roman 
Stationers 
Printers 

CLASSIC 
STATION
ERS, CO. 

Asian Sales 
Corporation 

Rohan 
Enterprises 

SHREE A. D. 
ENTERPRISE 

Sankalp 
Sales 

Rate Rate Rate Rate Rate Rate 

1 

PVC / Plastic 
Molded Chair with 
arms rest and made 
from 100% virgin 
Polymers.                                   
(Nilkamal Model 
No. CHR-2135 
Coffee Colour) 
600 Nos. 

884.00 888.00 698.00 656.00 799.00 571.50 

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.खरेदी सिमतीच ेसभेत सादर. 
ी साई समाधी शता दी महो सवा या अनशंुगाने लॅि टक खु या खरेदी करणेकामी राबिव यात 

आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक संक प से स, चं परु ह े आजच े थािनक उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचदर यान यांनी, ई-िनिवदते नमदु केले या दराम य ेG.S.T. चा समावेश 
केलेला नाही, G.S.T. दर वेगळा िमळावा, अशी िवनंती केली. परंत ुिनिवदेतील अटी/ शत नसुार वेगळा G.S.T. 
दतेा येणार नाही व ई-िनिवदेतील नमदु िन नतम दरानचे परुवठा करणे बंधणकारक राहील, असे यांना सांिगतले 
असता, यांनी सदरह परुवठा करणेस असमथतता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी महो सवा या अनशंुगाने लॅि टक खु या खरेदी 
करणकेामी जीएसटीसह दर मागिवणेत आले होते. परंत ुसदरह ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक संक प 
से स, चं परु यांनी, यां या दरांम य ेजीएसटीचा समावेश केलेला नाही व वेगळया जीएसटीची मागणी केलेली 
आह,े याकरीता लॅि टक खु या खरेदी करणेकामी नामांिकत कंप यां या लॅि टक खु या या मानका माण,े 
मानके िनि त क न, खरेदी करणसेाठी न यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी. तसेच संक प से स, चं परु 
यांनी ई-िनिवदमेधील िन नतम दराने लॅि टक खु याचा परुवठा करणसे असमथता दशिवली, यामळेु यांची 
बयाणा र कम ज  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.        

 (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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१८ पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंिबंग मटेन स सािह य खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर िनणय 
होणेबाबत.  

सं  थानचे पाणी पुरवठा िवभागासाठी  ल  ब ग सािह  य खरेदीकामी दसु-यांदा ऑनलाईन ई-िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य ेखालील तीन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 

१. एिशयन से  स कॉप रेशन, नािशक 
२. स  ना पाई  स, कोपरगाव 
३. िजजाऊ इ  फोटेक, औरंगाबाद 
सदर ३ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.१२.२०१७ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. याम  य ेतीनही िनिवदाधारक तां ीक िनिवदमे  य े पा  ठरले होते. सदर पा  ३ िनिवदाधारकांचे  
Commercial Bid  िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
 

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

Units 
Asian Sales 
Corporation 

Sanjay 
Premsukh 

Bumb 

JIJAU 
INFOTECH 

Rate Rate Rate 

1.00 
लॉग बॉडी कॉक (न.ं5037 N) 
कंपनी - ज  वार  

78.00 नग 1038.00 935.00 940.00 

2.00 
बेसीन िपलर कॉक (न.ंCQT-
231698) कंपनी - ज  वार  

28.00 नग 2884.00 2635.00 2990.00 

3.00 
सी.पी.अॅगंल कॉक (न.ंCQT-
23.53) कंपनी - ज  वार  

78.00 नग 624.00 595.00 610.00 

4.00 
वॉल हॅ ंिगग कमोड संडास भांडे 
क  हर, जेटसह सफेद (न.ं0298)  
कंपनी - पॅ रवेअर 

28.00 नग 4980.00 3900.00 6289.00 

5.00 
ेनाईट  हाईट राऊंड बेसीन 

(न.ं0448) कंपनी - पॅ रवेअर 
28.00 नग 4250.00 1750.00 3657.00 

6.00 
लश  हॉल (न.ंFLV 1095) 

कंपनी - ज  वार  
28.00 नग 2600.00 2380.00 2390.00 

7.00 हॅ  ड जेट  े कंपनी - ज  वार  50.00 नग 786.00 720.00 1240.00 

8.00 1/2” गेट  हॉल कंपनी - िलडर  50.00 नग 420.00 520.00 654.00 

9.00 1” गेट  हॉल कंपनी - िलडर  25.00 नग 765.00 1095.00 1274.00 

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंिबंग मटेन स सािह य खरेदी करणकेामी 

उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, संबंधीतांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       

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

१९ पाणी परुवठा िवभागाकरीता सन २०१७-१८ करीता वािषक सािह य खरेदी करणकेामी या वािण यीक 
तावांवर िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता सन २०१७-१८ वािषक सािह  य खरेदीकामी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक २५.०९.२०१७ चे सभतेील िनणय .८३० अ  वये र  कम .१,४४,८४,४५५/- मा चे खचास 
मा  यता िमळाली होती. 
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 यास अनसु न ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य ेखालील माण ेचार ई-िनिवदा 
ा  त झा  या हो  या.  

१. ए  सल ेिडंग कंपनी, मुंबई 
२. यिुनयन ेिडंग कंपनी, नािशक 
३. स  ना पाई  स,कोपरगांव ( ी.सजंय ेमसखु बंब) 
४. िजजाऊ इ  फोटेक, औरंगाबाद 
सदर ४ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.१२.२०१७ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. याम  य ेचारही िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरले होते. सदर पा  ४ िनिवदाधारकाचंे ई-
िनिवदचेे Commercial Bid  िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभते उघड  यात आललेे आहते. 

 याचा तपशील खालील माण े– 

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

Units 
EXCEL 

TRADING 
COMPANY 

Union 
Trading 

Sanjay 
Premsukh 

Bumb 

JIJAU 
INFOTECH 

        Rate Rate Rate Rate 

1.00 
फायबर पशु कॉक - साईज - 1/2", कंपनी - 
सिु म/ याग/वॉटर टेक 

5000.00 नग 148 95 71 122.34 

2.00 
फायबर बीब कॅाक (शॅाट बॉडी) - साईज - 1/2", 
कंपनी - सिु म/ याग/वॉटर टेक 

1000.00 नग 167 108 90 139.33 

3.00 
फायबर बीब कॅाक (लॉगं बॉडी) - साईज - 1/2", 
कंपनी - सिु म/ याग/वॉटर टेक 

500.00 नग 240 150 130 191.16 

4.00 
िबब कॉक - साईज - 1/2" कंपनी - 
 लंबर/ज  वार/िहदंवेअर 

250.00 नग 0 425 495 980 

5.00 
िपलर कॉक फायबर - साईज - 1/2", कंपनी - 
सिु म/ याग/वॉटर टेक 

300.00 नग 240 190 148 243.84 

6.00 
िपलर कॉक फायबर - साईज - 1/2", कंपनी - 
सिु म/ याग/वॉटर टेक 

300.00 नग 240 189 148 243.84 

7.00 
सी.पी.अॅगंल कॉक - साईज - 1/2" कंपनी - 
 लंबर/ज  वार/िहदंवेअर 

300.00 नग 0 396 300 890 

8.00 
फायबर अॅगंल कॉक -  साईज - 1/2", कंपनी - 
सिु म/ याग/वॉटर टेक 

200.00 नग 197 118 100 146.13 

9.00 
िपतळी  टॉप कॉक - साईज - 1/2", कंपनी - 
 लंबर 

100.00 नग 0 396 0 240 

10.00 डॉ  टर कॉक  - साईज - 1/2", कंपनी -  लंबर 20.00 नग 0 1097 1130 2200 
11.00 कुलपाचे नळ (नट असलेले) -  साईज - 1/2" 10.00 नग 59 260 75 180 

12.00 
टी.जार.कॉक (चेक नट,बुिशंग वायसरसह) - 
साईज - 1/2" 

100.00 नग 0 560 140 250 

13.00 
यु रनल पुश कॉक फायबर - साईज - 1/2", कंपनी 
- सिु म/ याग/वॉटर टेक 

200.00 नग 136 95 75 122.34 

14.00 
बेसीन िम  सर कॉक  - साईज - 1/2" कंपनी - 
 लंबर/ज  वार/िहदंवेअर 

30.00 नग 0 1780 1700 3190 

15.00 
िपलरकॉक (सी.पी.दांडीच)े - साईज - 1/2", टाईप 
- AT-1121, कंपनी -  लंबर 

50.00 नग 0 1116 1150 1340 

16.00 
जी.आय. पाईप - साईज - 1/2", टाईप - C-
Class, कंपनी - काश सुया/झेिनथ/  वाि तक 

1500.00 फुट 36 35 36 39.11 

17.00 
जी.आय. पाईप - साईज - 3/4", टाईप - C-
Class, कंपनी - काश सुया/झेिनथ/  वाि तक 

200.00 फुट 45 44.25 46 50.03 

18.00 
जी.आय. पाईप  -  साईज - 1", टाईप - C-Class, 
कंपनी - काश सयुा/झेिनथ/  वाि तक 

1000.00 फुट 62 64 65 71.54 
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19.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 1.1/4", टाईप - C-
Class, कंपनी - काश सुया/झेिनथ/  वाि तक 

200.00 फुट 70 81.75 85 92.55 

20.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 1.1/2", टाईप - C-
Class, कंपनी - काश सुया/झेिनथ/  वाि तक 

1000.00 फुट 95 96 98 107.62 

21.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 2", टाईप - C-Class, 
कंपनी - काश सयुा/झेिनथ/  वाि तक 

1000.00 फुट 129 129 130 144.57 

22.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 2.1/2", टाईप - C-
Class, कंपनी - काश सुया/झेिनथ/  वाि तक 

500.00 फुट 165 169 170 188.89 

23.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 3", टाईप - C-Class, 
कंपनी - काश सयुा/झेिनथ/  वाि तक 

500.00 फुट 207 207 210 231.37 

24.00 
जी.आय. पाईप -  साईज - 4", टाईप - C-Class, 
कंपनी - काश सयुा/झेिनथ/  वाि तक 

200.00 फुट 291 299 320 334.95 

25.00 
जी.आय.सॉकेट -  साईज - 1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

200.00 नग 12 10.5 11 27.4 

26.00 
जी.आय.सॉकेट -  साईज - 3/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

50.00 नग 18.5 15 17 47 

27.00 जी.आय.सॉकेट -  साईज - 1", टाईप - ISI/हवेी 100.00 नग 25 18.8 21 64 

28.00 
जी.आय.सॉकेट -  साईज - 1.1/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

20.00 नग 41 28.8 33 93 

29.00 
जी.आय.सॉकेट -  साईज - 1.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

100.00 नग 48 37.4 42 118 

30.00 जी.आय.सॉकेट -  साईज - 2", टाईप - ISI/हवेी 100.00 नग 74 61 68 175 

31.00 
जी.आय.सॉकेट -  साईज - 2.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

50.00 नग 123 98 110 301 

32.00 जी.आय.सॉकेट -  साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 75.00 नग 173 99 170 382 
33.00 जी.आय.सॉकेट - साईज - 4", टाईप - ISI/हवेी 30.00 नग 295 245 270 690 

34.00 
जी.आय.एलबो  -  साईज - 1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

300.00 नग 13 11.3 11.8 32.2 

35.00 
जी.आय.एलबो (क  सील) -  साईज - 1/2", टाईप 
- ISI/हवेी 

100.00 नग 30 30 18 39 

36.00 जी.आय.एलबो  -  साईज - 1", टाईप - ISI/हवेी 100.00 नग 34 27 31 76.3 

37.00 
जी.आय.एलबो -  साईज - 1.1/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

20.00 नग 59 41 46 126 

38.00 
जी.आय.एलबो -  साईज - 1.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

50.00 नग 71 55.3 62 157 

39.00 जी.आय.एलबो -  साईज - 2", टाईप - ISI/हवेी 50.00 नग 102 82 92 296 

40.00 
जी.आय.एलबो -  साईज - 2.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

30.00 नग 187 161 180 465 

41.00 जी.आय.एलबो -  साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 30.00 नग 245 223 250 625 
42.00 जी.आय.एलबो  -  साईज - 4", टाईप - ISI/हवेी 20.00 नग 501 380 430 1218 

43.00 
जी.आय.रेडयसुर एलबो -  साईज - 1"x1/2", 
टाईप - ISI/हवेी 

100.00 नग 34 30 35 85 

44.00 
जी.आय.यिुनयन -  साईज -  1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

150.00 नग 36 31 33 86.6 

45.00 जी.आय.यिुनयन -  साईज - 1", टाईप - ISI/हवेी 50.00 नग 66 55 62 194 

46.00 
जी.आय.यिुनयन -  साईज - 1.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

75.00 नग 116 100 113 345 

47.00 जी.आय.यिुनयन -  साईज - 2", टाईप - ISI/हवेी 50.00 नग 181 154 175 446 
48.00 जी.आय.यिुनयन -  साईज - 2.1/2", टाईप - 10.00 नग 348 290 330 711 
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ISI/हवेी 
49.00 जी.आय.यिुनयन -  साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 10.00 नग 484 410 470 1082 
50.00 जी.आय.टी -  साईज - 1/2", टाईप - ISI/हवेी 200.00 नग 23 18.7 19.5 47 
51.00 जी.आय.टी -  साईज - 1", टाईप - ISI/हवेी 100.00 नग 46 35 40 105 
52.00 जी.आय.टी - साईज- 1.1/2", टाईप - ISI/हवेी 50.00 नग 85 70 80 230 
53.00 जी.आय.टी -  साईज - 2", टाईप - ISI/हवेी  50.00 नग 136 107 125 377 
54.00 जी.आय.टी - साईज - 2.1/2", टाईप - ISI/हवेी 20.00 नग 248 199 230 643 
55.00 जी.आय.टी - साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 20.00 नग 352 290 340 826 

56.00 
जी.आय.टी - साईज - 1" x 1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

100.00 नग 46 40.53 47 125 

57.00 
जी.आय.टी - साईज -1. 1/2"x1", टाईप - 
ISI/हवेी 

25.00 नग 88 78 90 265 

58.00 
जी.आय.टी - साईज -1/2" x 3/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

25.00 नग 33 31 35 85 

59.00 
जी.आय.टी  - साईज -1" x 3/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

20.00 नग 49 41 47 120 

60.00 
जी.आय.टी - साईज -1.1/4"x1", टाईप - 
ISI/हवेी 

20.00 नग 66 59 70 245 

61.00 
जी.आय.टी - साईज -3"x 2.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

10.00 नग 348 329 380 860 

62.00 जी.आय.टी - साईज - 2"x 1", टाईप - ISI/हवेी 10.00 नग 136 121 140 380 

63.00 
जी.आय.टी - साईज - 2.1/2"x 2", टाईप - 
ISI/हवेी 
 

10.00 नग 233 219 260 655 

64.00 
जी.आय. रेडयसुर  - साईज - 1"x 1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

100.00 नग 25 21 24 65 

65.00 
जी.आय. रेडयसुर  - साईज - 1"x 3/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

50.00 नग 25 21 24 75 

66.00 
जी.आय. रेडयसुर - साईज - 1/2"x 3/4", टाईप - 
ISI/हवेी 

50.00 नग 19 16.6 20 48 

67.00 
जी.आय. रेडयुसर - साईज - 1"x 1.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

25.00 नग 53 41 48 120 

68.00 
जी.आय. रेडयसुर - साईज - 1.1/2"x 1.1/4", 
टाईप - ISI/हवेी 

20.00 नग 53 41 48 115 

69.00 
जी.आय. रेडयुसर - साईज - 2"x 1.1/2", टाईप - 
ISI/हवेी 

25.00 नग 79 67 80 185 

70.00 
जी.आय. रेडयुसर - साईज - 3"x 2", टाईप - 
ISI/हवेी 

10.00 नग 177 163 190 395 

71.00 जी.आय. बड - साईज - 1.1/2", टाईप - ISI/हवेी 40.00 नग 73 98 85 160 
72.00 जी.आय. बड - साईज - 2", टाईप - ISI/हवेी 40.00 नग 112 165 135 210 
73.00 जी.आय. बड - साईज - 2.1/2", टाईप - ISI/हवेी 30.00 नग 194 395 240 295 
74.00 जी.आय. बड - साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 30.00 नग 283 439 345 395 
75.00 जी.आय. बड - साईज - 4", टाईप - ISI/हवेी 10.00 नग 631 798 730 815 
76.00 जी.आय. शॉट बड - साईज - 3", टाईप - ISI/हवेी 10.00 नग 461 995 210 360 
77.00 जी.आय. शॉट बड - साईज - 4", टाईप - ISI/हवेी 10.00 नग 478 1190 400 750 

78.00 
लश  हॉल - साईज - 1", टाईप - 0055, कंपनी 

-  लंबर 
2500.00 नग 0 510 490 595 

79.00 
लश पशु  हॉल -  साईज - 1", टाईप - RX - 

7103, कंपनी -  लंबर 
100.00 नग 0 2130 2092 2469 
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80.00 
लश पुश  हॉल -  साईज - 1.1/4",  कंपनी - 

ज  वार 
25.00 नग 0 2380 2380 2650 

81.00 
लश पुश  हॉल-ि पंडल -  साईज - 1", टाईप - 

RX - 7103, कंपनी -  लंबर 
150.00 नग 0 1650 0 2469 

82.00 
गेट  हॉ   ह -  साईज - 1/2", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

100.00 नग 550 570 508 617 

83.00 
गेट  हॉ   ह -  साईज - 3/4", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

75.00 नग 742 760 685 870 

84.00 
गेट  हॉ   ह - साईज - 1", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

100.00 नग 1114 997 1069 1202 

85.00 
गेट  हॉ   ह - साईज - 1.1/2", टाईप - Class - 
1, कंपनी - िलडर/झेलोटा 

40.00 नग 2189 2101 2012 2360 

86.00 
गेट  हॉ   ह - साईज - 2", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

40.00 नग 3208 2953 2965 3455 

87.00 
गेट  हॉ   ह - साईज - 2.1/2", टाईप - Class - 
1, कंपनी - िलडर/झेलोटा 

20.00 नग 4951 5163 4550 6008 

88.00 
गेट  हॉ   ह - साईज - 3", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

20.00 नग 7341 7600 6790 8977 

89.00 
प ी  हॉल - साईज - 1/2", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

100.00 नग 248 242 227 335 

90.00 
प ी  हॉल  - साईज - 3/4", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

75.00 नग 342 332 313 436 

91.00 
प ी  हॉल  - साईज - 1", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

75.00 नग 531 550 486 677 

92.00 
प ी  हॉल  - साईज - 1.1/2", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

40.00 नग 1310 1195 1205 1157 

93.00 
प ी  हॉल - साईज - 2", टाईप - Class - 1, 
कंपनी - िलडर/झेलोटा 

30.00 नग 1888 2032 1735 1685 

94.00 
बटर इन  हरी हवेी  टेनलेस  टील नॉन रटन 
 हॉ  व - साईज - 3",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 
10.00 नग 0 0 3140 9800 

95.00 
बटर इन  हरी हवेी  टेनलेस  टील नॉन रटन 
 हॉ  व- साईज - 4",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 
10.00 नग 0 0 4570 15400 

96.00 
बटर लाय  हाल - साईज - 3",  कंपनी - 
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

6.00 नग 3895 1590 1780 10500 

97.00 
बटर लाय  हाल - साईज - 4",  कंपनी - 
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

4.00 नग 2962 2118 2350 16000 

98.00 
नॉन रटन  हॉल िपतळी - साईज - 2",  कंपनी - 
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

6.00 नग 0 0 2250 3818 

99.00 
लॅजं टाईप  हॉल - साईज - 3",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 
15.00 नग 12237 3553 12200 7100 

100.00 
लॅजं टाईप  हॉल - साईज - 4",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 
6.00 नग 17110 5665 17300 15400 

101.00 
नॉन रटन  हॉल - साईज - 3",  कंपनी - 
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

10.00 नग 7080 4232 4750 7300 

102.00 
नॉन रटन  हॉल - साईज - 4",  कंपनी - 
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

3.00 नग 10561 5768 6400 9800 

103.00 लॅजं टाईप फुट  हॉल -  साईज - 3",  कंपनी - 6.00 नग 2950 4626 3030 8000 
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नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

104.00 जी.आय.बंद  लग - साईज - 1/2" 1000.00 नग 5 5 3 10 
105.00 फायबर बंद  लग - साईज - 1/2" 300.00 नग 5 5 2 4 
106.00 जी.आय.बंद  लग - साईज - 1" 50.00 नग 11.21 12.25 8 25 
107.00 जी.आय.बंद  लग - साईज - 1.1/2" 20.00 नग 21 26 15 40 
108.00 जी.आय.बंद  लग - साईज - 2" 20.00 नग 28 41 25 60 

109.00 
हे  सा  लेड - साईज - 1/2", टाईप - हाय  पीड, 
कंपनी - िमर डा/ज.ेके. 

100.00 नग 50 37 50 4.5 

110.00 
हे  सा  लेड - साईज - 1/2, टाईप - साध,े कंपनी - 
िमर डा/ज.ेके. 

300.00 नग 6 6.5 30 3.5 

111.00 
होलटाईट  2017 पॅक ग - साईज - 200 ॅम पॅक, 
कंपनी - होलटाईट 

5.00 िकलो 327 316 0 350 

112.00 
एम.सील 2017 पॅक ग - साईज - 100 ॅम पॅक, 
कंपनी - होलटाईट 

5.00 िकलो 319 285 270 240 

113.00 टेपलॉन टेप  1500.00 नग 16 9 7.5 20 

114.00 
 हाईट िसमट - साईज - 1 िकलो पॅक, कंपनी - 

जे.के./िबला 
500.00 िकलो 0 28 24 30 

115.00 
इनलेट पाईप को  ड वॉटर - साईज - 
1/2"x1.1/2", कंपनी - सिु म/ याग/वॉटर टेक 

200.00 नग 65 73 39 59.47 

116.00 
इनलेट पाईप को  ड वॉटर - साईज - 1/2"x 2", 
कंपनी - सिु म/ याग/वॉटर टेक 

200.00 नग 77 63 44 67.97 

117.00 इनलेट पाईप हॉट वॉटर - साईज - 1/2"x 2" 100.00 नग 118 67 54 70 
118.00 इनलेट पाईप हॉट वॉटर - साईज - 1/2"x 1.1/2' 100.00 नग 100 60 49 80 
119.00 जी.आय.  लीप - साईज - 1/2" 500.00 नग 2 2 1.25 1.7 
120.00 जी.आय.  लीप - साईज - 1" 500.00 नग 2.5 3 1.75 2 
121.00 जी.आय.  लीप - साईज - 1.1/2" 200.00 नग 5 4 2.75 2.5 
122.00 जी.आय.  लीप - साईज - 2.1/2" 500.00 नग 5 5 4 3 
123.00 जी.आय.  लीप - साईज - 4" 500.00 नग 5 5 5 4 
124.00  हाणी ॅप जाळी -  साईज - 5" 500.00 नग 14 20 22 60 
125.00 एम.एस लॅज -  साईज - 2" 75.00 नग 118 120 175 20 
126.00 एम.एस लॅज -  साईज - 2.1/2" 100.00 नग 140 156 210 25 
127.00 एम.एस लॅज -  साईज - 3" 100.00 नग 348 184 250 30 
128.00 एम.एस. लॅज -  साईज - 4" 60.00 नग 0 255 295 35 
129.00 सी.पी.ए  स नेपल -  साईज - 1/2" 5000.00 नग 0 11 13 28 

130.00 
िपलर कॉक घटुक  - साईज - 1/2", टाईप - US-
13, कंपनी -  लंबर 

60.00 नग 0 0 0 320 

131.00 
िपलर कॉक घटुक  - टाईप - DL-50116, कंपनी 
-  लंबर 

70.00 नग 0 298 0 320 

132.00 
िपलर कॉक घटुक   - साईज - 1/2", टाईप - EC-
106, कंपनी -  लंबर 

200.00 नग 0 170 0 320 

133.00 
िपलर कॉक घुटक  - साईज - 1/2, टाईप - EC-
101, कंपनी -  लंबर 

100.00 नग 0 170 0 320 

134.00 
िम  सर कॉक घटुक  - साईज - 1",  कंपनी - 
 लंबर 

100.00 नग 0 0 0 320 

135.00 
डॉ  टर कॉक  घुटक  - साईज - 1/2", कंपनी - 
 लंबर 

30.00 नग 0 435 0 480 

136.00 
िपलर कॉक  घुटक   ( ीसाई सादलय) - साईज - 
1/2", कंपनी - ज  वार 

60.00 नग 0 0 0 500 
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137.00 
िबब कॉक घटुक  ( ५०० म) - साईज - 1/2", 
कंपनी - ज  वार 

100.00 नग 0 0 0 450 

138.00 
मे ो लश  हॉ  व  प डल - साईज - 1", कंपनी - 
मे ो 

250.00 नग 0 450 0 1950 

139.00 मे ो लश  हॉ  व रॉड - साईज - 1", कंपनी - मे ो 200.00 नग 0 450 0 950 

140.00 
मे ो लश  हॉ  व नॉब - साईज - 1", कंपनी - 
मे ो 

400.00 नग 0 300 0 850 

141.00 
मे ो लश  हॉ  व रॉड लॉक - साईज - 1", कंपनी 
- मे ो 

400.00 नग 0 350 0 64 

142.00 
मे ो लश  हॉ  व  ग - साईज - 1", कंपनी - 
मे ो 

400.00 नग 0 150 0 120 

143.00 
मे ो लश  हॉ  व आतील रॉड नट व वायसर - 
साईज - 1", कंपनी - मे ो 

500.00 नग 0 550 0 120 

144.00 
मे ो लश  हॉ  व बॉडी - साईज - 1", कंपनी - 
मे ो 

50.00 नग 0 1450 0 950 

145.00 
मे ो लश  हॉ  व नॉबचे नट - साईज - 1", कंपनी 
- मे ो 

1000.00 नग 0 50 0 64 

146.00 
मे ो लश  हॉ  वचे रबरी वायसर - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

1000.00 नग 0 30 0 40 

147.00 
मे ो लश  हॉ  व रॉड ओ रंग वायसर - साईज - 
1", कंपनी - मे ो 

1000.00 नग 0 30 0 109 

148.00 
मे ो लश  हॉ  व बॉडी ओ रंग वायसर - साईज - 
1", कंपनी - मे ो 

500.00 नग 0 55 0 109 

149.00 
मे ो िबब कॉक  प डल - साईज - 1/2", कंपनी - 
मे ो 

3000.00 नग 0 160 0 70 

150.00 मे ो िबब कॉक नॉब - साईज - 1/2", कंपनी - मे ो 200.00 नग 0 120 0 160 

151.00 
मे ो िबब कॉक नॉब  ु  - साईज - 1/2", कंपनी - 
मे ो 

2000.00 नग 0 20 0 5 

152.00 िस.पी. वे  ट कपिलंग - साईज - 1.1/4" x 4" 200.00 नग 76 130 55 190 
153.00 िस.पी. वे  ट कपिलंग - साईज - 1.1/4" x 6" 75.00 नग 163 130 80 300 

154.00 
िसंक वे  ट कपिलंग (फायबर) -  साईज -  4" x 
1/1/4" 

10.00 नग 96 70 60 116 

155.00 
िसंक वे  ट कपिलंग (फायबर) -  साईज -  3" x 
1/1/4" 

50.00 नग 82 60 55 102 

156.00 िफरक  कॉक वायसर -  साईज - 1/2" 20.00 पॅकेट 0 120 0 130 
157.00 लश टॅक वायसर -  साईज - 1.1/4" 20.00 पॅकेट 18 700 0 144 
158.00 एम. एस. नट बो  ट-  साईज - 5/8 x 2 " 50.00 िकलो 95 82 68 77 
159.00 एम. एस. नट बो  ट -  साईज - 5/8 x 2.1/2 " 20.00 िकलो 95 82 68 77 
160.00 एम. एस. नट बो  ट -  साईज - 5/8 x 3 " 20.00 िकलो 95 82 68 77 
161.00 एम. एस. नट बो  ट -  साईज - 5/8 x 4"  10.00 िकलो 95 82 68 77 
162.00 एम. एस. नट बो  ट -  साईज - 5/8 x 6 " 10.00 िकलो 95 82 68 77 
163.00  टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - 1/2" x 2 " 20.00 िकलो 1139 273 0 550 

164.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - 1/2" x 

2.1/2 " 
10.00 िकलो 1165 273 0 600 

165.00  टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - 1/2" x 3 " 10.00 िकलो 1168 273 0 650 
166.00  टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - 1/2" x 4" 10.00 िकलो 1098 273 0 700 
167.00  टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - 1/2" x 6 " 10.00 िकलो 1086 273 0 750 

168.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज – सहा आणे 

x2 " 
10.00 िकलो 1156 290 0 625 
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169.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - सहाआण े

x2./12 " 
10.00 िकलो 1133 290 0 650 

170.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - सहाआणे x3 

" 
10.00 िकलो 1133 290 0 675 

171.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - पाच आणे  

x2" 
10.00 िकलो 1194 340 0 600 

172.00 
 टेनलेस  टील नट बो  ट -  साईज - पाच आणे  

x2.1/2" 
10.00 िकलो 1180 340 0 680 

173.00 फलश टॅक अॅसेसरीज 50.00 नग 325 950 0 380 
174.00 लश टॅक - साईज - 1.1/4" 50.00 नग 0 710 900 950 

175.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 1", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 फुट 8.25 8 8 12 

176.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 1.1/4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

4000.00 फुट 10 9.5 9 15.6 

177.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 1.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 फुट 14.75 14.15 13 23.25 

178.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 2", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

3000.00 फुट 23.8 22.4 20.5 35.69 

179.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

3000.00 फुट 33 31.2 28.5 51.08 

180.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 3", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

2500.00 फुट 47.2 45 40 75.02 

181.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

7000.00 फुट 68.5 65 60 104.87 

182.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 6", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 फुट 144 138 125 227.11 

183.00 
िप.  ही.सी.पाईप - साईज - 8", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

500.00 फुट 227 217 205 400.82 

184.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 1", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

100.00 नग 7.2 6.9 6.7 13 

185.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 1.1/4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

300.00 नग 11.5 11 10.6 20.95 

186.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 1.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 20.65 19.7 19 29.32 

187.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 28 26.75 26 51.11 

188.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 37 35.3 34.5 69.54 

189.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 3", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

40.00 नग 67 64.18 62 99.28 

190.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

60.00 नग 95 90 87 148.71 

191.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 6", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 271.5 260 255 306.63 

192.00 
िप.  ही.सी. एलबो - साईज - 8", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

5.00 नग 584 560 550 961.38 

193.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 1", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 8.85 8.7 8.5 20 

194.00 िप.  ही.सी. टी - साईज - 1.1/4", टाईप - 6 300.00 नग 14.75 14 13.5 26.39 
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के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

195.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 1.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 26.5 25.5 25 41.89 

196.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 2", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

40.00 नग 32.2 30.8 30 66.19 

197.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

40.00 नग 47.2 45 44 89.23 

198.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 3", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 77.9 74.25 72 131.53 

199.00 
िप.  ही.सी. टी - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 130 125 121 199.4 

200.00 
िप.  ही.सी. बड - साईज - 1.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 48 46 28 95 

201.00 
िप.  ही.सी. बड - साईज - 2", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

20.00 नग 21.25 76.3 50 89.65 

202.00 
िप.  ही.सी. बड - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 47.8 126 75 147.71 

203.00 
िप.  ही.सी. बड - साईज - 3", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 82.6 148 120 173.73 

204.00 
िप.  ही.सी. बड - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

40.00 नग 145 206 210 238.07 

205.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 1.1/4", टाईप - 
हवेी, कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

200.00 नग 5.65 6.2 6 12 

206.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 1.1/2", टाईप - 
हवेी, कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

25.00 नग 9.15 9 8.75 16.5 

207.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 2", टाईप - हवेी, 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

20.00 नग 18 18 17 29.5 

208.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 2.1/2", टाईप - 
हवेी, कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 23.6 23 22.5 33.5 

209.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 3", टाईप - हवेी, 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 35.4 35 33.5 47 

210.00 
िप.  ही.सी. बंद  लग - साईज - 4", टाईप -हवेी, 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 57 55 54 72 

211.00 
िप.  ही.सी ेडर (आतील आटे) - साईज - 
1.1/4", टाईप - हवेी, कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

300.00 नग 7.1 9 8.4 11.5 

212.00 
िप.  ही.सी ेडर (बाहरेील आटे) - साईज - 
1.1/4", टाईप - हवेी, कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

100.00 नग 7.1 6.6 6.2 8.5 

213.00 
िप.  ही.सी. सो  यशुन - साईज - 500 ml पॅक, 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

5.00 िलटर 531 310 350 350 

214.00 
िप.  ही.सी. रेडयुसर  - साईज - 1.1/2"x1.1/4", 
टाईप- 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

20.00 नग 14.15 13.5 13.5 17.8 

215.00 
िप.  ही.सी. रेडयुसर - साईज - 2"x1.1/2", टाईप - 
6 के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

15.00 नग 17.9 17.5 17 22.7 

216.00 
िप.  ही.सी. रेडयसुर  - साईज - 2.1/2" x 2", 
टाईप- 6 के.जी., कंपनी - िफनोले  स/ 
आिशवाद/जैन 

10.00 नग 22.5 21.7 21 38.96 
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217.00 
िप.  ही.सी. रेडयसुर  - साईज - 4" x 3", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 50 48.52 50 82.94 

218.00 
िप.  ही.सी. रेडयसुर  - साईज - 6" x 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 118 116.5 115 142.01 

219.00 
िप.  ही.सी. रेडयसुर  - साईज - 3" x 2.1/2", 
टाईप- 6 के.जी., कंपनी - िफनोले  स/ 
आिशवाद/जैन 

10.00 नग 30.5 29.55 29 51.2 

220.00 
िप.  ही.सी.  हाणी ॅप  - साईज - 2.1/2", टाईप - 
6 के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

200.00 नग 57 55.5 52 71.8 

221.00 
िप.  ही.सी.  हाणी ॅप  - साईज - 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

100.00 नग 66 74 69 95.6 

222.00 
गली ॅप  - साईज  - 6", टाईप - 6 के.जी., कंपनी 
- िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 277 264 240 331.9 

223.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 9", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 281 0 210 

224.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 12", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 281 0 210 

225.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 18", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 281 0 210 

226.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 9", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 306 0 275 

227.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 12", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 306 0 275 

228.00 
आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 18", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0 306 0 275 

229.00 
SWR पाईप  - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 नग 1284 421 23 651.95 

230.00 
SWR पाईप  - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 नग 1960 632 39.5 1001.4 

231.00 
SWR  लग बड  - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 75 46 59 90.06 

232.00 
SWR  लग बड  - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

60.00 नग 168 78 99 177.61 

233.00 
SWR  लेन बड  - साईज - 2.1/2", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 37 47.3 46.5 71.63 

234.00 
SWR  लेन बड  - साईज - 4", टाईप - 6 के.जी., 
कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

60.00 नग 68 82.4 81 140.75 

235.00 
SWR िसंगल वाय  - साईज - 2.1/2" , टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 57 97.6 86.5 121.06 

236.00 
SWR िसंगल वाय  - साईज - 4" , टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 106 155 150 252.18 

237.00 
SWR डबल वाय - साईज - 2.1/2" , टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 71 125 114 171.75 

238.00 
SWR डबल वाय - साईज - 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

30.00 नग 133 194 190 351.88 

239.00 
SWR रेडयसुर - साईज - 4" x 2.1/2", टाईप - 7 
के.जी., कंपनी - िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

50.00 नग 43 40 59 75.4 

240.00 ओरीसा सडंास भांडे - साईज 20", कंपनी - सेरा 20.00 नग 0 1340 1045 1500 
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241.00 
ओरीसा सडंास भांडे - साईज 20", कंपनी - 
पॅ रवेअर 

20.00 नग 0 0 1350 1991.25 

242.00 
ओरीसा सडंास भांडे - साईज 20", कंपनी - 
सॅ  पलेो 

20.00 नग 0 900 680 889 

243.00 ओरीसा सडंास भांडे - साईज 23", कंपनी - सेरा 20.00 नग 0 1665 1290 1920 

244.00 
ओरीसा सडंास भांडे - साईज 23", कंपनी - 
पॅ रवेअर 

20.00 नग 0 1830 1600 2050 

245.00 
ओरीसा सडंास भांडे - साईज 23", कंपनी - 
सॅ  पलेो 

20.00 नग 0 1060 860 1119 

246.00 
जे  टस ्यु रनल भांडे - साईज 15" x 12", कंपनी - 
सेरा/पॅ रवेअर 

20.00 नग 0 1122 895 1327.5 

247.00 
जे  टस ्यु रनल भांडे - साईज 18" x 30" , कंपनी 
- सरेा/पॅ रवेअर 

20.00 नग 0 4600 2795 4305.53 

248.00 
लेडीज यु रनल भांडे - साईज 15" x 18" , कंपनी 
- सरेा/पॅ रवेअर 

20.00 नग 0 1460 1195 1504.5 

249.00 
कमोड संडास भांडे - टाईप - एस ॅप, कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 
 

20.00 नग 0 1400 975 1274.4 

250.00 
कमोड संडास भांडे  - टाईप -पी. ॅप, कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 

25.00 नग 0 1210 975 1274.4 

251.00 
वॉल हिॅगंग संडास भांडे (पंजाब टाईप ॅकेटसह) - 
कंपनी - सरेा 

20.00 नग 0 0 0 8500 

252.00 
वॉल हिॅगंग संडास भांडे ( ॅकेटसह) -  टाईप - 
2036, कंपनी - सरेा/िहदंवेअर 

10.00 नग 0 4150 3800 4450 

253.00 
बेसीन भांडे - साईज - 36" x 14", कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 

20.00 नग 0 5670 0 2579.78 

254.00 
बेसीन भांडे - साईज - 30" x 14", कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 

20.00 नग 0 5670 0 2039.93 

255.00 
बेसीन भांडे  - साईज - 16" x 22", कंपनी - 
सेरा/पॅ रवेअर 

40.00 नग 0 1210 845 1460.25 

256.00 
बेसीन भांडे  - साईज - 12" x 18" , कंपनी - 
सेरा/पॅ रवेअर 

40.00 नग 0 898 715 1115.1 

257.00 बेसीन भांडे - टाईप - कॉनर, कंपनी - सेरा/पॅ रवेअर 10.00 नग 0 947 745 1194.75 

258.00 
चौकोणी बेसीन भांडे वे  ट कपल गसह.  - साईज - 
600mmx400mmx200mm, कंपनी - 
सेरा/पॅ रवेअर 

15.00 नग 0 2580 4240 5530 

259.00 
िप.  ही.सी. पी ॅप  - साईज - 4" कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद 

100.00 नग 0 145 140 341.82 

260.00 
िसरॅिमक पी ॅप  - साईज - 4" कंपनी - 
सेरा/पॅ रवेअर 

100.00 नग 0 410 250 265.5 

261.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 6", टाईप - जोडी 30.00 नग 65 120 40 65 
262.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 7", टाईप - जोडी 30.00 नग 77 160 43 75 
263.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 9", टाईप - जोडी 30.00 नग 95 180 48 95 
264.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 10", टाईप - जोडी 30.00 नग 106 200 61 100 
265.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 11", टाईप - जोडी 30.00 नग 118 230 65 105 
266.00 बेसीन ॅकेट - साईज - 12", टाईप - जोडी 30.00 नग 130 270 65 120 

267.00 
कमोड िशट क  हर - टाईप - हवेी, कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 

500.00 नग 0 750 350 415.95 
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268.00 
कमोड िशट क  हर ॅकेट - टाईप - हवेी, कंपनी - 
सेरा/सॅ  पलेो 

400.00 नग 0 0 0 97.35 

269.00 
कमोड िशट क  हर जेट  े - साईज - 1/2", टाईप 
- िवमान टाईप, कंपनी - िहदंवेअर/  लंबर/ज  वार 

500.00 नग 0 890 111 619.5 

270.00 
टु-इन-वन जेट  े - साईज - 1/2", कंपनी - 
िहदंवेअर/  लंबर/ज  वार 

100.00 नग 0 0 300 850 

271.00 
शॉवर आमसह - साईज - 1/2", कंपनी - 
िहदंवेअर/सिु म/ज  वार 

100.00 नग 0 2100 120 320 

272.00 मेजर ग टेप - साईज - 3 िमटरच े 10.00 नग 0 40 42 60 
273.00 मेजर ग टेप - साईज - 5 िमटरच े 10.00 नग 0 70 65 95 

274.00 
कॉि ट ील बीट (खटक च)े - साईज - 5 mm, 
कंपनी - टपा रया/िडवॅ  ट 

50.00 नग 0 44 45 195 

275.00 
कॉि ट ील बीट (खटक च)े - साईज - 6 mm, 
कंपनी - टपा रया/िडवॅ  ट 

50.00 नग 0 44 45 240 

276.00 
कॉि ट ील बीट (खटक च)े - साईज - 22 mm, 
कंपनी - टपा रया/िडवॅ  ट 

5.00 नग 0 400 420 563 

277.00 
कॉि ट ील बीट (खटक च)े - साईज - 25 mm, 
कंपनी - टपा रया/िडवॅ  ट 

5.00 नग 0 450 530 715 

278.00 कटर पाते - साईज - 4" 200.00 नग 0 15 17 17 
279.00 कटर पाते - साईज - 14" 50.00 नग 0 142 135 145 
280.00 ाईिडंग पाते - साईज - 4" 100.00 नग 0 33 32 35 

281.00 
कटर पाते कॉि ट - साईज - 4", कंपनी - 
कांगा /टपा रया 

40.00 नग 0 94 100 130 

282.00 
CPVC पाईप - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

600.00 फुट 12 15 10 14.46 

283.00 
CPVC पाईप - साईज -3/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

600.00 फुट 18 17 16 23.38 

284.00 
CPVC पाईप - साईज - 1", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

500.00 फुट 26.5 27 24 34.05 

285.00 
CPVC पाईप - साईज - 1.1/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

300.00 फुट 40 39.5 36 52.15 

286.00 
CPVC पाईप - साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

300.00 फुट 57 56 51 71.88 

287.00 
CPVC पाईप - साईज - 2", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

200.00 फुट 91 92 85 118.38 

288.00 
CPVC एलबो - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

150.00 नग 9 6.8 6.8 10.89 

289.00 
CPVC एलबो - साईज - 3/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 10.5 9.6 8.6 12.57 

290.00 
CPVC एलबो - साईज - 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 21 19.2 17.2 26.39 

291.00 
CPVC एलबो - साईज - 1.1/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 43 36 35 56.13 

292.00 
CPVC एलबो - साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

30.00 नग 79 57 61 105.98 

293.00 
CPVC एलबो ( ास) - साईज - 1/2", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

100.00 नग 35.5 35 31 45.24 

294.00 CPVC एलबो ( ास) - साईज - 3/4" x 1/2", 50.00 नग 38 38 34 48.59 
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टाईप - 13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

295.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 7 10 5 8.38 

296.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 3/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 8 6.6 6.5 10.05 

297.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 12 12.25 11.2 17.17 

298.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 1.1/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 26 20.2 21.5 34.35 

299.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

40.00 नग 49 32.5 35 63.25 

300.00 
CPVC सॉकेट - साईज - 2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 101 68 72 131.95 

301.00 
CPVC टी - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 10 13 8.5 14.66 

302.00 
CPVC टी - साईज - 3/4", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 16 13.56 12.8 20.53 

303.00 
CPVC टी - साईज - 1", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 25 23 21 31.84 

304.00 
CPVC टी - साईज - 1.1/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

40.00 नग 54 43.25 45 60.71 

305.00 
CPVC टी - साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 94 77 80 108.99 

306.00 
CPVC टी - साईज - 2", टाईप - 13.5 SDR, 
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 197 143 150 232.17 

307.00 
CPVC टी - साईज - 1" x 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 40 46 18 52.78 

308.00 
CPVC टी - साईज - 1" x 3/4" , टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 43 22 23 59.9 

309.00 
CPVC टी - साईज - 1.1/2" x 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 107 51.52 54 150.39 

310.00 
CPVC टी - साईज - 1.1/4" x 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 67 36 38 92.16 

311.00 
CPVC टी - साईज - 2" x 1" , टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 225 102 110 281.08 

312.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 1" x 1/2" , टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

50.00 नग 17 11.5 12.25 22.2 

313.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 3/4" x 1/2", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

30.00 नग 10 6 5.5 15.08 

314.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 1" x 3/4" , टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

30.00 नग 18 10.4 11 23.88 

315.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 1.1/4" x 1", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 39 50 32 52.78 
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316.00 
CPVC रेडयुसर - साईज - 1.1/4" x 3/4", टाईप 
- 13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 38 70 30 48.59 

317.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 1.1/2" x 1", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 48 25.6 26 76.24 

318.00 
CPVC रेडयसुर - साईज - 1" x 1.1/4", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 38 46 32 52.78 

319.00 
CPVC रेडयुसर - साईज - 1.1/2" x 3/4", टाईप 
- 13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 60 71 25 83.36 

320.00 
CPVC- MTA - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 8 9 6.5 10.47 

321.00 
CPVC  FTA - साईज - 1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 11 11.6 8.5 13.4 

322.00 
CPVC   MTA - साईज - 3/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 11 9.5 9.2 14.66 

323.00 
CPVC  FTA - साईज - 3/4", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 13 10.5 11.25 19.69 

324.00 
CPVC   MTA - साईज - 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 15 13.1 13.5 21.78 

325.00 
CPVC  FTA - साईज - 1", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 19 21.6 20 28.49 

326.00 
CPVC   MTA- साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 224 49 34 57.39 

327.00 
CPVC  FTA - साईज - 1.1/2", टाईप - 13.5 
SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 65 48 50 100.12 

328.00 
CPVC   MTA ( ास) - साईज - 1/2", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

25.00 नग 71 60 64 107.24 

329.00 
CPVC  FTA ( ास) - साईज - 1/2", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

25.00 नग 69 34 37 103.05 

330.00 
CPVC   MTA ( ास) - साईज - 3/4", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 90 72.5 76 137.82 

331.00 
CPVC  FTA ( ास) - साईज -3/4", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 90 119 86 137.82 

332.00 
CPVC   MTA ( ास) - साईज - 1", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 162 145 140 214.48 

333.00 
CPVC  FTA ( ास) - साईज - 1", टाईप - 
13.5 SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 161 156.5 140 214.48 

334.00 
CPVC   MTA ( ास)- साईज - 1.1/2", टाईप 
- 13.5 SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

15.00 नग 364 359 345 553.79 
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335.00 
CPVC  FTA ( ास) - साईज - 1.1/2", टाईप - 
13.5SDR, कंपनी- आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

15.00 नग 310 388 345 505.61 

336.00 नेटेडफो  ड  ु  - साईज - 35/8 10.00 पडेु 0 0 0 56 
337.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 35/10 10.00 पडेु 0 0 0 78 
338.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/8 10.00 पडेु 0 0 0 78 
339.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/10 10.00 पडेु 0 0 0 102 
340.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/8 10.00 पडेु 0 0 0 135 
341.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/10 10.00 पडेु 0 0 0 148 
342.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 25/8 10.00 पडेु 0 0 0 354 
343.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 25/10 10.00 पडेु 0 0 0 495 
344.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 35/8 10.00 पडेु 0 0 0 510 
345.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 35/10 10.00 पडेु 0 0 0 740 

346.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 1/2", 
टाईप - 13.5 SDR, कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

5000.00 फुट 44 12.75 11.45 18.46 

347.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 3/4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

1000.00 फुट 59 17 15.6 24.65 

348.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 
1",कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

4000.00 फुट 77 25 22.8 37.41 

349.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 
1.1/4", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

500.00 फुट 119 34.25 31.5 49.56 

350.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 
1.1/2", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

3000.00 फुट 145 42.25 37.95 61.08 

351.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

3000.00 फुट 201 58.5 52.55 83.5 

352.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 
2.1/2", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

1000.00 फुट 306 89.5 80 126.75 

353.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 3",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

1000.00 फुट 408 119 110 171.1 

354.00 
UPVC पाईप (SH-80 Plain)  - साईज - 4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

700.00 फुट 597 174.5 160 250.52 

355.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 
1/2", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

500.00 नग 8 6.5 6.2 10.47 

356.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 
3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 9 9.2 9 15.08 

357.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

200.00 नग 25 15.5 14.9 24.72 

358.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 
1.1/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 24 23.5 22.25 37.28 

359.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  -साईज - 
1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 32 30.65 29.5 51.11 

360.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  -साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 49 46 44.2 74.98 

361.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज -
2.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 104 101 98 170.07 

362.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 3",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 154 150 145 245.89 

363.00 
UPVC एलबो (SH-80 Plain)  - साईज - 4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 257 251 242 420.58 
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364.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 
1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

500.00 नग 5 5 4.1 9.22 

365.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 
3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

80.00 नग 7 6.5 6.25 12.99 

366.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

300.00 नग 11 10.2 9.75 20.95 

367.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 
1.1/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 15 14.7 14 29.74 

368.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 
1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

180.00 नग 20 19.4 18.5 36.86 

369.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

180.00 नग 30 28.2 27 50.69 

370.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 
2.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

60.00 नग 62 59.5 57 99.7 

371.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 3",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

60.00 नग 88 85 82 141.59 

372.00 
UPVC सॉकेट (SH-80 Plain)  - साईज - 4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 139 137 132 222.85 

373.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 1/2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 10 8.75 8.2 13.4 

374.00 
UPVC टी (SH-80 Plain)  - साईज - 3/4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 12 12 11.5 18.85 

375.00 
UPVC टी (SH-80 Plain)  - साईज - 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

100.00 नग 21 20.5 20 31.42 

376.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 1.1/4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 32 30 30 51.94 

377.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 1.1/2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 43 42 40 66.61 

378.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 67 66.2 64 101.79 

379.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2.1/2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 134 131 125 230.4 

380.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 3",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 195 191 185 339.31 

381.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 4",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 344 335 325 565.93 

382.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 1" x 
1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

150.00 नग 21 20 19.5 31.84 

383.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज -1" x 
3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 21 20 19.5 33.51 

384.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 1.1/4" x 
1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 36 34.2 33.5 51.52 

385.00 
UPVC टी (SH-80 Plain)-  साईज - 1.1/4" x 
3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 32 31 30 49.01 

386.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) -  साईज - 1.1/2" 
x 1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 46 44 43 62.42 

387.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) -  साईज - 1.1/2" 
x 3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 42 42 40.5 61.58 



41 
 

{02} 02.02.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

388.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2" x 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 75 73.5 71 95.93 

389.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2" x 
1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 73 70.6 113 100.95 

390.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2.1/2" x 
2" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 124 120 117 220.76 

391.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 2.1/2" x 
1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

10.00 नग 118 116 113 305 

392.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 3" x 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 178 172 170 437 

393.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 3" x 
2.1/2" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 186 180 180 399.5 

394.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 4" x 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 307 296 300 953 

395.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 4" x 
2.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 313 304 300 941 

396.00 
UPVC टी (SH-80 Plain) - साईज - 4" x 3",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 319 312 310 878 

397.00 
UPVC रेडयसुर (SH-80 Plain) - साईज - 1" 
x 1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 12 11 10.75 18 

398.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain) - साईज - 1" x 
3/4" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 10 10 9 18 

399.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain)- साईज- 1.1/4" 
x 3/4", कंपनी- आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 18 16.7 17 24 

400.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain)- साईज - 
1.1/4" x 1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 15 17 14 26 

401.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain) - साईज - 
1.1/2" x 1.1/4" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 20 22 18.5 36 

402.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain) - साईज - 
1.1/2" x 1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

75.00 नग 23 26 21 35 

403.00 
UPVC रेडयसुर(SH-80 Plain) - साईज - 2" x 
1.1/2" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 33 38 32 49 

404.00 
UPVC रेडयुसर (SH-80 Plain) - साईज - 
2.1/2" x 2",  कंपनी- आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

10.00 नग 47 60 52 134 

405.00 
UPVC रेडयसुर (SH-80 Plain) - साईज - 3" 
x 2.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 80 80 80 190 

406.00 
UPVC रेडयसुर (SH-80 Plain) - साईज - 4" 
x 3", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

5.00 नग 132 129 130 469 

407.00 
UPVC सो  यशुन - साईज - 237 ml पॅक 
(2017 पॅिकंग),  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

10.00 िलटर 0 594 840 867 

408.00 
UPVC   MTA (SH-80 Plain) - साईज - 
1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 4 4 3.2 5.5 

409.00 
UPVC   MTA (SH-80 Plain) - साईज - 
3/4" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 6 5 4.7 8.5 
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410.00 
UPVC   MTA (SH-80 Plain) - साईज - 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

3000.00 नग 9 7.75 7.5 15 

411.00 
UPVC   MTA (SH-80 Plain) - साईज - 
1.1/2", कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 17 15.6 15 28 

412.00 
UPVC   MTA (SH-80 Plain) - साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

25.00 नग 25 23.2 22.5 39 

413.00 
UPVC   FTA (SH-80 Plain) - साईज - 
1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 5 4.1 4 7 

414.00 
UPVC   FTA (SH-80 Plain) - साईज - 
3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 7 6.5 6.5 10.5 

415.00 
UPVC   FTA (SH-80 Plain) - साईज - 1",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

60.00 नग 11 10 10 17.5 

416.00 
UPVC   FTA (SH-80 Plain) - साईज - 
1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 22 18.3 18 32 

417.00 
UPVC   FTA (SH-80 Plain) - साईज - 2",  
कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 34 27.8 27 46 

418.00 
UPVC   MTA ( ास) (SH-80 Plain) -  
साईज - 1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

100.00 नग 84 66 78 101 

419.00 
UPVC   MTA ( ास) (SH-80 Plain) - 
साईज - 3/4" ,  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

20.00 नग 123 116 115 134.5 

420.00 
UPVC   MTA ( ास) (SH-80 Plain) - 
साईज - 1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ 
िफनोले  स 

100.00 नग 155 151 145 212 

421.00 
UPVC MTA ( ास) (SH-80 Plain)- साईज- 
1.1/2", कंपनी- आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 273 265 255 336 

422.00 
UPVC   FTA ( ास) (SH-80 Plain) - साईज 
- 1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 68 55 53 72 

423.00 
UPVC   FTA ( ास) (SH-80 Plain) - साईज 
-3/4",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 85 69.5 67 99 

424.00 
UPVC   FTA ( ास) (SH-80 Plain) - साईज 
- 1",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

75.00 नग 108 103 100 185 

425.00 
UPVC   FTA ( ास) (SH-80 Plain) - साईज 
- 1.1/2",  कंपनी - आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 218 216 200 392 

426.00 
UPVC बॉल  हॉल - साईज - 1/2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 45 110 35 43 

427.00 
UPVC बॉल  हॉल - साईज - 1",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 121 197 93 165 

428.00 
UPVC बॉल  हॉल - साईज - 1.1/2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 195 460 180 402 

429.00 
UPVC बॉल  हॉल - साईज - 2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 365 610 340 769 

430.00 
UPVC बंद  लग  - साईज - 1/2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 5 3 3 5 

431.00 
UPVC बंद  लग -  साईज - 1",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

50.00 नग 6 7 6.5 13 

432.00 
UPVC बंद  लग - साईज - 1.1/2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

30.00 नग 16 15 14 26 
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433.00 
UPVC बंद  लग साईज - 2",  कंपनी - 
आिशवाद/अजय/ िफनोले  स 

20.00 नग 24 22.35 22 41 

434.00  लंब ग खीळे - साईज - 2"  200.00 िकलो 0 69 65 70 
435.00  लंब ग खीळे - साईज - 2.1/2"  100.00 िकलो 0 69 64 70 

436.00 
ऑईलपट कलर - आय  हरी, टाईप - 4 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट /नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

60.00 िलटर 315 185 0 320 

437.00 
ऑईलपट कलर -   काय  ल,ू टाईप - 4 िलटर 
पॅक, कंपनी - ऐिशयन पट /नेरोले  स/ 
डयलेु  स/बजर 

60.00 िलटर 211 185 0 290 

438.00 
ऑईलपट कलर -   हाईट, टाईप - 4 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट /नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

60.00 िलटर 211 185 0 315 

439.00 
ऑईलपट कलर -   लॅक, टाईप - 4 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट /नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

60.00 िलटर 211 185 0 290 

440.00 
ऑईलपट कलर -  हमॅ  टोन, टाईप -1 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट /नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

40.00 िलटर 0 0 0 3500 

441.00 
रेडॉ  साईड - टाईप - 1 िलटर पॅक, कंपनी - 
ऐिशयन पट/नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

60.00 िलटर 354 180 0 170 

442.00 िथनर  - टाईप - 1 िलटर पॅक, 60.00 िलटर 150 90 0 105 

443.00 
 लॅक जपान  - टाईप - 1 िलटर पॅक, कंपनी - 

ऐिशयन पट /नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 
80.00 िलटर 175 0 0 130 

444.00 कलर श - साईज - 2" 50.00 नग 30 40 0 28 
445.00 कलर श - साईज - 3" 50.00 नग 35 70 0 35 
446.00 िपतळी बॉल कॉक - साईज - 1/2" 25.00 नग 354 210 150 125 
447.00 िपतळी बॉल कॉक - साईज - 1" 25.00 नग 625 360 240 335 

448.00 
HDPE पाईप - साईज - 1", कंपनी - 
सिु म/अॅ  कर/जैन 

1000.00 फुट 47 41 11 14.96 

449.00 
HDPE पाईप - साईज - 2" कंपनी - 
सिु म/अॅ  कर/जैन 

1000.00 फुट 156 93 36 33.75 

450.00 
HDPE पाईप - साईज - 2.1/2" कंपनी - 
सिु म/अॅ  कर/जैन 

2000.00 फुट 221 128 52 46.44 

451.00 
HDPE पाईप  - साईज - 3" कंपनी - 
सिु म/अॅ  कर/जैन 

2000.00 फुट 537 183 72 64.6 

452.00 
HDPE पाईप - साईज - 4" कंपनी - 
सिु म/अॅ  कर/जैन 

1000.00 फुट 370 268 120 94.79 

453.00 DI पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 0 1200 0 1200 
454.00 अॅजबे  टॉस िसमट पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 0 300 0 850 
455.00 मॅकेिनकल जॉईंट - साईज - 12" 12.00 नग 0 12500 0 500 

456.00 
नॉयलॉन दोर - टाईप - 19 mm, कंपनी - सोना 
पी.पी.आर. 

50.00 िकलो 0 190 200 170 

457.00 
 टाटर कॉ  टे  टर (DOL) - टाईप - MK-1, 

कंपनी - L&T 
40.00 नग 1121 1690 890 165 

458.00 
 टाटर कॉ  टे  टर   - टाईप -MNX -  25, कंपनी - 

L&T 
50.00 नग 1225 936 1020 1300 

459.00 
 टाटर कॉ  टे  टर  - टाईप - MU 2, कंपनी - 

L&T 
12.00 नग 2465 2019 1950 2500 

460.00 
 टाटर कॉ  टे  ट प ी (DOL) - टाईप - MK-1, 

कंपनी - L&T 
100.00 नग 354 2800 34 427 

461.00 
 टाटर कॉ  टे  ट प ी सेट  - टाईप - ML-1.5, 

कंपनी - L&T 
50.00 नग 1265 1270 375 1652 
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462.00 
 टाटर कॉ  टे  ट प ी सेट - टाईप - ML-2, कंपनी 

- L&T 
50.00 नग 2065 2055 560 2690 

463.00 
 टाटर कॉ  टे  ट प ी सेट - टाईप - MNX -  25, 

कंपनी - L&T 
50.00 नग 760 716 730 929 

464.00 
 टाटर कॉ  टे  ट प ी सेट - टाईप - MU 2, कंपनी 

- L&T 
12.00 नग 1140 928 147 1160 

465.00 
NO NC  वीच - टाईप - MNXA - 2, कंपनी - 
L&T 

30.00 नग 255 228 0 285 

466.00 
 टार डे  टा  टाटर टायमर  वीच - टाईप - ML-

1.5, कंपनी - L&T 
10.00 नग 575 1670 0 1298 

467.00 
 टार डे  टा  टाटर टायमर - टाईप - ST 100, 

कंपनी - L&T 
10.00 नग 1370 1189 1155 1484 

468.00 
 टाटर बेस & पंजा (DOL) - टाईप - DOL, 

कंपनी - L&T 
100.00 नग 275 2150 155 1484 

469.00 
 टाटर रले - साईज - 9-14, टाईप - ML 1.5, 

कंपनी - L&T 
20.00 नग 2125 1613 2350 2973 

470.00 
 टाटर रल े - साईज - 9-14, टाईप - DOL 

MK1, कंपनी - L&T 
100.00 नग 670 690 580 745 

471.00 
 टाटर रले - साईज - 13-21, टाईप - DOL 

MK1, कंपनी - L&T 
20.00 नग 770 800 660 1878 

472.00 
 टाटर रले - साईज - 13-21, टाईप - ML 2, 

कंपनी - L&T 
10.00 नग 2006 2400 2350 2979 

473.00 
िकटकॅट यजु - साईज - 32 Amp,  कंपनी - 
 टेनले 

45.00 नग 0 109 125 160 

474.00 
िकटकॅट यजु - साईज - 63 Amp,  कंपनी - 
 टेनले 

45.00 नग 0 269 280 190 

475.00 
िकटकॅट यजु - साईज - 300 Amp,  कंपनी - 
 टेनले 

9.00 नग 0 1729 1900 1120 

476.00 मेन  वीच  - साईज - 32 Amp,  कंपनी -  टेनले 12.00 नग 0 1312 0 1440 

477.00 
 टार डे  टा  टाटर - टाईप -ML-1.5, कंपनी - 

L&T 
2.00 नग 10620 12097 10500 14840 

478.00 
 टार डे  टा  टाटर - टाईप -ML-2, कंपनी - 

L&T 
2.00 नग 17110 19210 18380 22500 

479.00 
 टाटर - साईज - 9-14 रले, टाईप - DOL, 

कंपनी - L&T 
20.00 नग 1535 1691 1560 15000 

480.00 
लॅट केबल - साईज - 2.5 Sqmm x 3 core,  

कंपनी - पॉलीकॅब/िफनोले  स/आर.आर. 
1000.00 िमटर 71 68 69 87 

481.00 
लॅट केबल - साईज - 4 Sqmm x 3 core,  

कंपनी - पॉलीकॅब/िफनोले  स/आर.आर. 
1000.00 िमटर 103 99 102 127 

482.00 
आमड केबल  - साईज - 10 Sqmm x 4 core,  
टाईप - अॅ  यिुमिनयम, कंपनी - 
पॉलीकॅब/िफनोले  स/आर.आर. 

500.00 िमटर 95 136 115 112 

483.00 
आमड केबल - साईज - 10 Sqmm x 4 core,  
टाईप - कॉपर , कंपनी - 
पॉलीकॅब/िफनोले  स/आर.आर. 

500.00 िमटर 372 360 390 392 

484.00 
 टाटर कॉ  टे  ट कॉईल - साईज - 440 V,  टाईप - 

DOL, कंपनी - L&T 
50.00 नग 177 137 130 167 

485.00 
 टाटर कॉ  टे  ट कॉईल - साईज - 440 V,  टाईप - 

ML-1.5, कंपनी - L&T 
25.00 नग 505 528 535 1652 
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486.00 
 टाटर कॉ  टे  ट कॉईल - साईज - 440 V,  टाईप - 

ML-2, कंपनी - L&T 
20.00 नग 875 882 890 2600 

487.00 
 टाटर कॉ  टे  ट कॉईल - साईज - 440 V,  टाईप - 

MNX -  45, कंपनी - L&T 
20.00 नग 1180 1248 0 1416 

488.00 इ  सलुेशन टेप - साईज - 1/2", कंपनी -  टील ीप 100.00 नग 0 8.7 8 13 
489.00 इ  सलुेशन टेप - साईज -3/4", कंपनी -  टील ीप 100.00 नग 0 8.7 8 17 

490.00 
PVC वायड ग वायर - साईज - 1.1 mm,  टाईप 
- डबल कोट, कंपनी - सिुमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0 950 0 500 

491.00 
PVC वायड ग वायर - साईज - 1.2 mm,  टाईप 
- डबल कोट, कंपनी - सिुमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0 950 0 550 

492.00 
PVC वायड ग वायर - साईज - 1.3 mm,  टाईप 
- डबल कोट, कंपनी - सिुमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0 950 0 600 

493.00 
PVC वायड ग वायर - साईज - 2.1 mm,  टाईप 
- डबल कोट, कंपनी - सिुमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0 950 0 700 

494.00 
ेकर मिशन - साईज - 7.5 Kg,   कंपनी - िडवॅ  ट 

/  बॉश 
2.00 नग 0 32600 0 13000 

495.00 
ेकर मिशन - साईज- 15 Kg,   कंपनी - िडवॅ  ट 

/  बॉश 
2.00 नग 0 78600 0 29000 

496.00 
हाय  पीड हमॅर ील मिशन  - कंपनी - िडवॅ  ट /  
बॉश 

3.00 नग 0 3665 0 8270 

497.00 
हाय  पीड कटर मिशन - साईज - 4"कंपनी - 
िडवॅ  ट /  बॉश 

3.00 नग 0 3266 0 4750 

498.00 
ओपनवेल सबमिशबल पंप - साईज - 2 HP,  
टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - टे  समो / लुबी 

2.00 नग 0 15320 0 17771 

499.00 
ओपनवेल सबमिशबल पंप - साईज - 5 HP,हडे-
20-42 M,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - टे  समो / 
लुबी 

10.00 नग 0 21719 19000 22950 

500.00 
ओपनवेल सबमिशबल पंप - साईज - 10 
HP,हडे-20-42 M,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - 
टे  समो / लुबी 

10.00 नग 0 31929 30100 35900 

501.00 
2  टेज  हिटकल मोनो  लॉक सबमिशबल पंप - 
साईज - 30 HP,हडे-42 M ,  टाईप - कॉपर रोटर 
कंपनी - टे  समो / लुबी 

2.00 नग 0 0 73500 89078 

502.00 
सबमिशबल पंप - साईज - 3 HP , 17  टेज, 
1.1/2" िडिल  हरी,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - 
टे  समो / लुबी 

6.00 नग 0 18970 17450 21721 

 
सदर तुलना  मक त   यातील अ.नं.९,८१,९४,९५,९८, १३०,१३१,१३२,१३३, १३४,१३५,१३६, 

१३७, १३८, १३९,१४०,१४१,१४२, १४३,१४४,१४५,१४६, १४७,१४८,१४९, १५०,१५१,१५६, २२३, 
२२४, २२५, २२६,२२७,२२८, २४१,२५१,२५३,२५४,२६८,२७०, ३३६,३३७,३३८, ३३९,३४०,३४१, 
३४२, ३४३,३४४, ३४५,४४०,४४३,४५३,४५४, ४५५,४७६,४९०,४९१,४९२,४९३,४९४,४९५,४९६, ४९७, 
४९८, ५०१ या ६६ आयटे  ससाठी दोन िकंवा एका िनिवदाधारकांचे दर आलेले आहते.  यासाठी फेर ई-िनिवदा/ 
कोटेशन ि या करावी लागेल. 

तरी उपरो  त Online ा  त तुलना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या 436 Items च े
 यनुतम दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 

पाणी परुवठा िवभागाकरीता सन २०१७-१८ वािषक सािह य खरेदी कामी राबिव यात आले या ई-
िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
यामधील िजजाऊ इ  फोटेक, औरंगाबाद यांनी, यांना िमळणा या परुवठा आदशेावरील एकूण रकमेवर २% सटु 
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दऊे केली. यिुनयन ेिडंग कंपनी, नािशक यांनीही, यांना िमळणा या परुवठा आदशेावरील एकूण रकमेवर २% 
सटु दऊे केली. स  ना पाई  स, कोपरगांव ( ी.संजय मेसखु बंब) व ए  सल ेिडंग कंपनी, मुंबई यांनी मुळ 
दराम ये सटु दणेेस असमथतता दशिवली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी परुवठा िवभागाकरीता सन २०१७-१८ वािषक सािह य खरेदी 
करणकेामी िजजाऊ इ  फोटेक, औरंगाबाद व युिनयन ेिडंग कंपनी, नािशक यांनी दऊे केलेली परुवठा आदशेा या 
एकूण रकमेवरील २% सटु ि वकारणते येऊन, यांना या दरा माण ेतसेच सन्  ना पाई  स, कोपरगांव ( ी.संजय 

ेमसखु बंब) व ए  सल ेिडंग कंपनी, मुंबई यांना ई-िनिवदमेधील मळु दरा माण ेपरुवठा आदेश दे यात यावा. 
या सािह यासाठी समान िन नतम दर ा  झालेले आहते, अशा सािह यांसाठी सम माणात िवभागनू परुवठा 

आदशे दे यात यावा. याच माण े या सािह यांसाठी तीनपे ा कमी परुवठाधारकांचे दर ा  झालेले आहते, 
अशा सािह यांसाठी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

२० िव तु िवभागाकरीता सन २०१८-१९ करीता वािषक सािह य खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 
िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे िव तु िवभागाकरीता सन २०१८-१९ वािषक सािह  य खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक २०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७३५ अ  वय ेर  कम .१,४१,९९,३२०/- मा चे खचास मा  यता 
िमळाली होती. 

 यास अनसु न ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य े खालील माण े पाच ई-
िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  

१. इटंरनॅशनल इलेि क  स, अहमदनगर 
२. यिुनयन ेिडंग, नािशक 
३. नीलसागर इडं  ीज, नािशक 
४. इमज  सी इल.ेिस  यु रटी इिंडया. ा.िल., मुंबई 
५. का  ो एटंर ायजेस, ठाण े
सदर ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.१२.२०१७ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. याम  य े अ.न ं १ ते ४ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदमे  य ेपा  ठरल े होते. तर अ.न.ं५ म.ेका  ो 
एंटर ायजेस, ठाण ेयांनी बयाणा र  कम व िनिवदा फ  भरलेली नसलयामळेु ते अपा  ठरले होते. सदर पा  ४ 
िनिवदाधारकाचंे ई-िनिवदचेे Commercial Bid िदनांक ११.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात 
आलेले आहते. 

 याचा तपशील खालील माण े– 

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

Units 
International 
Electricals 

Union 
Trading 

Emergency 
Electronic 
Security 
India Pvt 

Ltd 

Nisagar 
Enterprises 

        Rate Rate Rate Rate 

1.00 

3 PIN TOP  UNBREAKABLE 
WHITE -            
Size- 15 A, Company -  
PANASONIC  / ANCHOR / 
LISHA, Type - 39582 / 51395 

250.00 NOS          39.00  
         

56.00  
         52.34           70.00  

2.00 

2 POLE MAIN SWITCH 250 
VOLT DP MAIN SWITCH -                                                         
Size - 32 AMP, Company -  
PANASONIC  / ANCHOR / 
LISHA, Type - 39094 

150.00 NOS.          91.00  
         

94.00  
         88.55         850.00  
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3.00 

STAINLEY MAINSWITCH -                               
Size - 63 A / 440/3PHASE, 
Company -  STAINLEY  /  
ANCHOR / L&T, Type - IRON 
CLAD TP 

10.00 NOS.     3,245.00  
    

3,152.00  
    2,928.67      3,500.00  

4.00 

H.R.C SWITCH FUSE UNIT 
WITH BOTH SIDE CABLE END 
BOXES  & WITH FUSELINKS -                                                      
Size - FN - 125 A, Company -  
L&T / SIEMENS  / 
EQUIVALENT, Type - SK 95005+ 
SF 94030 

10.00 NOS.     9,664.00  
    

8,250.00  
    9,256.16         500.00  

5.00 

TWO CORE MULTI STRANDED 
COPPER CABLE -                                                   
Size -2.5 SQMM , Company - 
POYCAB / R.R / FINOLEX,                                                    
Type - 2 CORE - 100 MTR. BUNDLE

50.00 BUNDLE      4,590.00  
    

4,400.00  
    4,414.14      4,400.00  

6.00 

DOMESTIC GANG BOX 
2P+2SWT -             
Size - 4 WAY, Company - 
PANASONIC / ANCHOR / 
LISHA, Type - 7203 

100.00 NOS.          30.00  
         

28.80  
         28.63           12.00  

7.00 

WOODEN  SCREW ( SHAVED 
HEAD) -                 
Size -75 X 8, Company - 
R.K.SCREWS / G.K. / MODI, 
Type - CONFIRMING TO IS-7887 

10.00 BOX        110.00  
       

130.00  
       145.38         120.00  

8.00 

WOODEN  SCREW ( SHAVED 
HEAD) -                 
Size -35 X 8, Company - 
R.K.SCREWS / G.K. / MODI, 
Type - CONFIRMING TO IS-7887 

25.00 BOX          50.00  
         

60.00  
         59.47           50.00  

9.00 

ULTRA VIOLET  TUBE 
(FLYBAN)      Size -18 WATT, 
Company - FLYKILL /  PHILIPS / 
CROMPTON, Type - 2 FT 

20.00 NOS        124.00  
       

133.00  
       251.10         150.00  

10.00 

CABLE GLAND -                                                 
Size - NO 001, Company - HMI / 
DOWELLS /  JAINSON, Type -
BRASS (FLANGE TYPE) 

5.00 NOS.        298.00  
       

450.00  
       560.36         460.00  

11.00 

POWER CONTACTOR (440 V 
COIL) -           
Size -ML 2, Company - L&T / 
SIEMENS /TELEMECHANIQUE, 
Type -SS 90701 P000 

15.00 NOS.     4,380.00  
    

4,130.00  
    4,299.50      4,400.00  

12.00 

CLIP ON TERMINAL -                                   
Size -35 SQ.MM, Company - 
CONNECTWELL /L&T / 
CLIPWELL, Type - DIRECT 
CONNECTABLE 

100.00 NOS.          65.00  
         

55.00  
         21.81           60.00  
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13.00 

40 W COPPER BALLAST (VPIT)-                    
Size - 40 W - COPPER, Company - 
CROMPTON  / PHILIPS  
/WIPRO, Type - SFB 6540 - VPIT 

300.00 NOS.        130.00  
       

126.00  
       131.83         200.00  

14.00 

CEILING ROSE WHITE -                                  
Size - 6 A, 3 PLATE, PILOT, 
Company - PANASONIC  / 
ANCHOR / LISHA, Type - 39072 

300.00 NOS.          17.50  
         

18.40  
         17.45           17.00  

15.00 

RCCB - 30 MA -                                           
 Size -63A / 415V / 3 PHASE, 
Company - SIEMENS / L&T / 
HAGGER, Type - 5 SM 1 346 -0 

25.00 NOS.     2,340.00  
    

2,200.00  
    2,342.54      2,800.00  

16.00 

CASING CAPING WHITE -                           
Size -30 X 10 / 32 x 10, Company - 
MODI /  PRECISION  / ANCHOR, 
Type - TFI 3 

2000.00 METRE          19.80  
         

24.60  
         20.48           50.00  

17.00 

P.V.C.WIRE  WITH  ISI  MARK                  
R-50, Y-50, B-50, BLACK -150, 
GREEN -50 -                                                                     
Size - 2.5 SQ.MM, Company - 
FINOLEX / POLYCAB /R.R, Type 
- 1100 VOLT 

300.00 BUNDLE     1,895.00  
    

2,000.00  
    1,867.42      1,900.00  

18.00 

FAN NUT BOLTS -                                          
Size - BRASS = SMALL / BIG, 
Company - JINDAL / TATA 
/SALEM, Type - GOOD 
QUALITY 

200.00 NOS.          12.20  
         

30.00  
           7.93           15.00  

19.00 

ELECTRONIC CHOKE -                                  
Size - 2 X  18, Company - 
CROMPTON  / PHILIPS  
/WIPRO, Type - ESB 218 TLD 

100.00 NOS.        370.00  
       

450.00  
       326.44         125.00  

20.00 

FLUROSCENT TUBE STARTER-                              
Size - 36 / 40 WATT, Company - 
CROMPTON  / PHILIPS /WIPRO, 
Type - HEAVY DUTY 

1000.00 NOS.            8.00  
           

8.30  
           7.93         250.00  

21.00 

MILKY BULB ( NIGHT LAMP) -                       
Size - 0/10 WATT, Company - 
CROMPTON / PHILIPS /WIPRO, 
Type - B.C. 

2000.00 NOS.          13.40  
         

14.00  
         14.01           13.00  

22.00 
BULB -  Size - 40 WATT, 
Company - CROMPTON / 
PHILIPS /WIPRO, Type - B.C. 

200.00 NOS.          11.90  
         

10.50  
         10.90           13.00  

23.00 

SODIUM VAPOUR  CHOKE -                           
Size - 250 W, Company - 
CROMPTON / PHILIPS /WIPRO, 
Type - MH+SON 

150.00 NOS.     1,080.00  
    

1,200.00  
    1,017.63         250.00  

24.00 

ELECTRONIC BALLAST -                                 
Size - 36 WATT, Company - 
INTELUX / CROMPTON / 
PHILIPS, Type - L 24 F 36 SIP 

100.00 NOS        115.00  
       

340.00  
       108.37         120.00  
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25.00 

PANEL INDICATOR  LAMP - 
LED -  Size - 22 MM DIA / 240V, 
Company - MIMIC / RULAC / 
L&T, Type - R-Y-B  COLOUR 

200.00 NOS.        115.00  
       

164.00  
       388.29           95.00  

26.00 

FUSE SF - 94027 -                                         
Size - 63A /415V   5.7W, Company 
- L&T / SIEMENS /SCHNEIDER, 
Type - HRC / HN SIZE 00-GII 

60.00 NOS.        338.00  
       

313.00  
       347.91         340.00  

27.00 

CABLE GLAND -                                               
Size -002, Company - HMI / 
DOWELLS /  JAINSON, Type - 
BRASS   (FLANGE TYPE) 

5.00 NOS.        350.00  
       

490.00  
       651.55           45.00  

28.00 

10 MM SINGLE SPEED IMPACT 
DRILL -   
Size - 10 MM, 240V, 450 W, 2600 
RPM, Company -KPT 
/BOSCH/BLACK , Type - KPT-
561K1 HAMMER DRIL 

2.00 NOS.     2,268.00  
    

2,490.00  
    2,114.56           45.00  

29.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                        
Size -25 SQ.MM., Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - ALS 219 

100.00 NOS.            3.30  
           

3.35  
           5.29             5.00  

30.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                        
Size -35 SQ.MM, Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - CTS 35 

100.00 NOS.            4.30  
           

4.40  
           9.25             7.00  

31.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                
Size -50 SQ.MM, Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - ALS 312 

100.00 NOS.            6.50  
           

6.70  
         10.57           12.00  

32.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                       
Size -70 SQ.MM, Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - HEAVY 

50.00 NOS.            9.60  
         

10.00  
         15.86           15.00  

33.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                   
Size -120 SQ.MM, Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - ALS 230 

50.00 NOS.          14.85  
         

15.50  
         24.12           25.00  

34.00 

ALLUMINIUM LUGS -                                           
Size -150 SQ.MM, Company - 
DOWELLS /HMI / JAINSON, 
Type - ALS 232 

50.00 NOS.          19.25  
         

20.00  
         31.23           30.00  

35.00 

BATTERY TERMINAL -                                       
Size -COPPER, Company - 
DURLAST /OEM /LYNX, Type - 
PART -DL -06078  

20.00 NOS.          90.00                 -            79.30           50.00  

36.00 

COMPLETE TUBE FITTING 
(PATTI) WITH COPPER 
BALAST AND TUBE BAR -            
Size - 4 FEET, Company - 

300.00 NOS.        325.00  
       

322.00  
       317.18             4.00  
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CROMPTON  / PHILIPS  
/WIPRO, Type - COPPER 
BALLAST 

37.00 

CEILING FAN (BROWN) -                                    
Size - 1200 M M, Company - 
CROMPTON /HAVELLS /  
ANCHOR, Type - HIGH SPEED 

200.00 NOS.     1,438.00  
    

1,245.00  
    1,358.60      1,300.00  

38.00 

FEXIBLE PIPE -                                              
Size - 20 MM, Company - 
PRECISION /  MODI  / PRESS 
FIT, Type - PRECIFLEX  

100.00 MTR.            5.40  
         

10.00  
           6.61             7.00  

39.00 

FEXIBLE PIPE -                                                 
Size - 25 MM, Company - 
PRECISION /  MODI  / PRESS 
FIT, Type - PRECIFLEX  

100.00 MTR.            8.75  
         

11.30  
         10.57           10.00  

40.00 
GRIP PLUG (RAWAL PLUG) -                           
Size - 25 X 8 MM, Company - 
GRIP / ANCHOR, Type - ROYAL 

300.00 BOX          12.00  
         

18.00  
         10.57           13.00  

41.00 

THREE PHASE  ENERGY 
METER BASE MOUNTED -                          
Size -15-100 A EM301B, Company 
- L&T / HPL/  
TELEMACHANIQUE, Type - WM 
301 B  C8D10 

5.00 NOS     4,950.00  
    

5,130.00  
    4,541.28      1,500.00  

42.00 

1" G.I.SADDAL -                                                   
Size - GOOD QUALITY, 
Company - EAGLE / JINDAL 
/TATA, Type - HEAVY DUTY 

1.00 GROSE        170.00  
       

350.00  
       158.59             7.00  

43.00 

3/4" M.S.PRESSURE -                                   
Size - GOOD QUALITY, 
Company - EAGLE / JINDAL 
/TATA, Type - HEAVY DUTY 

1.00 GROSE        150.00  
       

720.00  
       158.59             8.00  

44.00 

6 AMP PENDENT HOLDER -                                
Size - 6 A 240 V, Company - 
PANASONIC  / ANCHOR / 
LISHA, Type - 14706 

250.00 NOS.          19.70  
         

20.50  
         19.63           30.00  

45.00 

5 A UNIVERSEL SOCKET 
PIANO -   Size - 5 A 240 V, 
Company - PANASONIC  / 
ANCHOR / LISHA, Type - 14303 

500.00 NOS.          27.70  
         

28.70  
         21.15           25.00  

46.00 
BULB -             Size - 100 WATT, 
Company - PHILIPS / ORPAT / 
SURYA, Type - CLEAR BC 

100.00 NOS.          14.00  
         

14.00  
         19.82           14.00  

47.00 

HALOGEN SHED WITH BAR -                            
Size - 1000, Company - BAJAJ / 
PHILIPS / CROMPTON , Type - 
162729 

25.00 NOS.     1,300.00  
    

1,035.00  
       792.96         215.00  

48.00 
LED LAMP -                                                 
Size - 12 W, Company -  PHILIPS / 
HPL / CROMPTON  

1000.00 NOS.        198.00  
       

174.00  
       191.63         215.00  
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49.00 

P.V.C. PIPE -                                                    
Size - 20 M M, Company - 
PRECISION /  MODI  / PRESS 
FIT, Type - ISI / HEAVY 

100.00 MTR.          19.00  
         

18.00  
         20.89           40.00  

50.00 

P.V.C. WIRE                                                         
R-25, Y-25, B-25, BLACK-75, 
GREEN - 50 - Size - 4 SQ. MM, 
Company - FINOLEX / POLYCAB 
/R.R, Type - FR 

200.00 BUNDLE     2,795.00  
    

2,800.00  
    2,898.27      2,500.00  

51.00 

P.V.C.CABLE 3 CORE COPPER -                     
Size - 2.5 SQ. MM - UNARM, 
Company - FINOLEX / POLYCAB 
/R.R, Type - ISI / HEAVY 

500.00 MTR.          64.40  
         

62.50  
         61.88           70.00  

52.00 

P.V.C.CABLE 4 CORE COPPER -                 
Size - 2.5 SQ. MM - UNARM, 
Company - FINOLEX / POLYCAB 
/R.R, Type - ISI / HEAVY 

500.00 MTR.          83.40  
         

83.00  
         80.14           90.00  

53.00 

P.V.C.CABLE 4 CORE COPPER -                       
Size - 4 SQ. MM - UNARM, 
Company - FINOLEX / POLYCAB 
/R.R, Type - ISI / HEAVY 

200.00 MTR.        129.00  
       

126.00  
       124.09           30.00  

54.00 

P.V.C.WIRE  WITH ISI                                                       
R-50, Y-50, B-50, BLACK -100,  
GREEN -50  - Size - 1.5 SQ.MM., 
Company - FINOLEX / POLYCAB 
/R.R, Type - FR 

300.00 BUNDLE     1,185.00  
    

1,190.00  
    1,133.93      1,200.00  

55.00 

P.V.C.ALU.COND.CABLE 
ARMOURED WITH ISI -                                                         
Size - 4 X 16 SQ.M M., Company - 
FINOLEX / POLYCAB /R.R, Type 
- ISI 

300.00 MTR.        119.00  
       

118.00  
       119.00         116.00  

56.00 

METAL HALIDE  LAMP 
FITTING WITH CHOK & LAMP -                                                   
Size - 250 WATT, Company -
PHILIPS / /CROMPTON / 
ANCHOR, Type - MWF 330-SK 
/250 (SYM) 

25.00 NOS.     4,547.00  
    

5,150.00  
    3,859.07         500.00  

57.00 

METAL HALIDE  LAMP -                                       
Size - 250 WATT, Company -
PHILIPS / /CROMPTON / 
ANCHOR, Type - 1 X HPI - T 250 
W 

200.00 NOS.        745.00  
       

705.00  
       707.06         700.00  

58.00 

METAL HALIDE  LAMP 
FITTING WITH CHOKE & LAMP                                                   
Size - 400 WATT, Company -
PHILIPS / /CROMPTON / 
ANCHOR, Type - MWF 330-SK / 
400(SYM) 

25.00 NOS.     4,845.00  
    

5,400.00  
    5,061.73         690.00  
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59.00 

METAL HALIDE  LAMP -                                        
Size - 400 WATT, Company -
PHILIPS / /CROMPTON / 
ANCHOR, Type - 1 X HPI - T 
400W 

150.00 NOS.        745.00  
       

705.00  
       726.88         645.00  

60.00 

CFL TUBE -                                                        
Size - 50 WATT, Company -
PHILIPS / ORPAT / ANCHOR, 
Type - TWISTER 

350.00 NOS.        620.00  
       

620.00  
       502.21         600.00  

61.00 

CFL TUBE -                                                       
Size - 70 WATT, Company -
PHILIPS / ORPAT / ANCHOR, 
Type - TWISTER 

700.00 NOS.        660.00  
       

725.00  
       733.49         600.00  

62.00 

IGNITOR  -       Size - SON (-T) 
PLUS- 100 -150- 250 - 400 W), 
Company -PHILIPS / CROMPTON 
/ ANCHOR, Type - SN -58 

250.00 NOS        110.00  
       

195.00  
       112.34         112.00  

63.00 

WOOD SCREW SHAVED HEAD-                                     
Size - 50 X 8, Company -
R.K.SCREWS / G.K. / MODI, 
Type - HIGH GREAD 

10.00 BOX          70.00  
         

90.00  
         84.58           75.00  

64.00 

ISOLATOR -                                                           
Size - 63 A / 440V, Company -
STANDARD / DATAR / L&T, 
Type - 4POLE BF 406300 

25.00 NOS.        598.00  
       

585.00  
       601.33         110.00  

65.00 

CFL  LAMP -                                                    
Size - 5W / 240V, Company -
PHILIPS / ORPAT / ANCHOR, 
Type - PLAIN - 2U 

1500.00 NOS.          99.00  
         

82.00  
       114.98           85.00  

66.00 

3 PIN TOP  -                                                      
Size - 5 A, Company - 
PANASONIC/ANCHOR / LISHA, 
Type - 38626 

300.00 NOS.          38.60  
         

36.00  
         38.52           45.00  

67.00 

DOMESTICK GANG BOX                                     
( 1 SOCKET + 1 SWITCH ) - Size 
- 2 WAY, Company - 
PANASONIC/ANCHOR / LISHA, 
Type - PVC 

50.00 NOS.          14.60  
         

15.00  
         14.54           13.00  

68.00 

ANGLE HOLDER -                                                 
Size - 6 AMP., Company - 
PANASONIC/ANCHOR / LISHA, 
Type - 39797 / 6448 ( WHITE ) 

200.00 NOS.          22.00  
         

24.50  
         21.81           28.00  

69.00 

ELECTRONIC CHOKE -                                   
Size - 1 X 36 W, Company - 
BAJAJ /OSARAM / PHILIPS, 
Type -  539318   ECOS 

500.00 NOS.        212.00  
       

118.00  
       130.84         120.00  

70.00 

ELECTRONIC CHOKE -                                
Size - 1 X 36 W, Company -  
PHILIPS/ BAJAJ / OSARAM, 
Type -  136 / HT 

300.00 NOS.        124.00  
       

210.00  
       130.84         120.00  
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71.00 

ELECTRONIC CHOKE -                                     
Size - 1 X 36 W, Company - 
OSARAM / PHILIPS  / BAJAJ  , 
Type -  EZ-TRONIC 

300.00 NOS.        137.00  
       

118.00  
       130.84         140.00  

72.00 

ELECRONIC CHOKE -                                      
Size - 28 WATT,VOLTAGE  180-
270 V, Company - PHILIPS  / 
BAJAJ / OSARAM, Type -  TL-
5,28 WATT, EBE 228  TL-5 

200.00 NOS.        390.00  
       

174.00  
       200.88         115.00  

73.00 

IGNITOR  FOR METAL HELIDE 
LAMP -  
Size - 220,240V, Company - 
PHILIPS /CROMPTON   
/ANCHOR, Type - IGN -21MH 

250.00 NOS.        108.00  
       

130.00  
       105.73         115.00  

74.00 

TUBE -                                                                 
Size - 18WATT, Company - 
PHILIPS /CROMPTON   /BAJAJ, 
Type -PL-C 865/2P 

200.00 NOS.          92.00  
         

40.00  
         92.51           50.00  

75.00 

ELCB +BREAKER -                                           
Size - C-63,4 POLE (3+N), 
Company - L&T / STANDARD / 
DATAR, Type - C-63,100MA 

50.00 NOS.     2,880.00  
    

2,875.00  
    2,458.18         600.00  

76.00 

ISOLATOR 25 A, TWO POLE 
(DP) -                 
Size - 240V, Company - ANCHOR 
PENTA/LISHA , Type - 5081   
PENTA-B-25 

100.00 NOS.        245.00                 -            85.64         220.00  

77.00 

ISOLATOR 40 A , TWO POLE 
(DP) -    
Size - 240V, Company - ANCHOR 
PENTA/LISHA , Type - 98055   
PENTA-B-32 

50.00 NOS.        260.00                 -          255.73         220.00  

78.00 

EME FAN STEP REGULATOR -                              
Size - 100 WATT, Company - 
ANCHOR PENTA/ROMA , Type - 
CODE NO.21496 

500.00 NOS.        260.00  
       

230.00  
       229.61         250.00  

79.00 

WALL FAN -                                                   
Size - 450 MM, Company - 
CROMPTON / 
HAVELLS/ALMONARD, Type - 
AC450WALL - 1 

30.00 NOS.     3,330.00  
    

2,340.00  
    5,257.09      6,150.00  

80.00 

PEDESTAL FAN -                                              
Size - 750 MM, Company - 
CROMPTON / HAVELLS / 
ALMONARD, Type - AC750PED 
- 1 

20.00 NOS.     8,300.00  
    

8,750.00  
    8,015.79      3,200.00  

81.00 

BLOWER MACHINE -                                        
Size - 230V / 1.5A / 335W, 13000 
RPM, Company - ELECTREX / 
KPT /BOSCH, Type - EBC 40 

5.00 NOS     1,295.00  
    

1,330.00  
    1,519.84      3,200.00  
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82.00 

EXHAUST  FAN -                                        
Size - 15 CM SWEEP, Company - 
CROMPTON / HAVELLS / 
ALMONARD, Type - HEAVY 
DUTY 

50.00 NOS     3,015.00  
    

1,320.00  
    3,280.66      3,000.00  

83.00 

RCCB 4 POLE -                                              
Size - 63 A SENITIVITY 30 MA, 
Company - LEGRAND /SIEMENS 
/  L&T, Type - 9166 

50.00 NOS     2,270.00  
    

2,162.00  
    2,342.54      2,200.00  

84.00 

RCCB 4 POLE -                                                 
Size - 80 A SENITIVITY 30 MA, 
Company - LEGRAND /SIEMENS 
/  L&T, Type - 8829 

25.00 NOS     4,950.00  
    

3,887.00  
    4,209.30         350.00  

85.00 

P.V.C WIRE WITH ISI                                    
R-2 Y-2, B-2, BLACK-4 -                                       
Size - 6 SQ.MM, Company - POLY 
CAB / FINOLEX / RR, Type - 
COPPER 

8.00 BUNDLE     4,275.00  
    

4,198.00  
    4,197.40      3,800.00  

86.00 

P.V.C WIRE WITH ISI                                     
R-25,Y-25,B-25,G-15,BLACK-60 -                         
Size - 1 SQ.MM, Company - POLY 
CAB / FINOLEX / RR, Type - 
COPPER 

200.00 BUNDLE        799.00  
       

794.00  
       789.00         850.00  

87.00 

FAN REGULATOR -                                             
Size - 100 WATT, Company - 
ANCHOR / PENTA / ROMA , 
Type - WHITE / 38660 

100.00 NOS        178.00  
       

187.00  
       177.36         170.00  

88.00 

MCB -                                                                    
Size - 20 A MCB, 1 POLE, 
Company - SIEMENS / 
LEGRAND / HAGGER, Type - 5 
SQZ 110-7 YA 20 

50.00 NOS        147.00  
       

168.00  
       186.50         120.00  

89.00 

ONE MODEL PVC SURFACE 
MOUNTING SWITCH BOARD 
WITH PLATE -                        Size 
- ONE WAY MODULAR WHITE,  
Company - ANCHOR / ROMA / 
LEON, Type - 21317 +21011M  
+30216 

100.00 NOS        110.00                 -            72.52         110.00  

90.00 

THREE MODEL PVC SURFACE 
MOUNTING SWITCH BOARD 
WITH PLATE -                                      
Size - THREE WAY MODULAR 
WHITE,  Company - ANCHOR / 
ROMA / LEON, Type - 21372 + 
22070 + 21011M  + 30238 

75.00 NOS        360.00                 -          240.57         130.00  

91.00 

 MODEL PVC SURFACE 
MOUNTING SWITCH BOARD 
WITH PLATE -                           
Size - 4 WAY MODULAR 

50.00 NOS          85.00  
         

40.00  
       100.28         150.00  
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WHITE,  Company - ANCHOR / 
ROMA / LEON, Type - 21339WH 

92.00 

 MODEL PVC SURFACE 
MOUNTING SWITCH BOARD 
WITH PLATE -                         
Size - 6 WAY MODULAR 
WHITE,  Company - ANCHOR / 
ROMA / LEON, Type - 21340 WH 

150.00 NOS        124.00  
         

63.00  
       136.12         170.00  

93.00 

6 A 1 WAY SWITCH -                                          
Size - MODULAR WHITE,  
Company - ANCHOR / ROMA / 
LEON, Type - 21011M 

1000.00 NOS          34.00  
         

31.00  
         29.96           50.00  

94.00 

6 A SOCKET( MUILT) -                                   
Size - MODULAR WHITE,  
Company - ANCHOR / ROMA / 
LEON, Type - 30373 M 

800.00 NOS          80.00  
         

30.00  
         68.33           70.00  

95.00 

16 A SOCKET(TWIN0) -                                      
Size - MODULAR WHITE,  
Company - ANCHOR / ROMA / 
LEON, Type - 30828 

800.00 NOS        138.00  
         

89.00  
       117.49         120.00  

96.00 

6A BELL PUSH -                                             
Size - MODULAR WHITE,  
Company - ANCHOR / ROMA / 
LEON, Type - 21044  

150.00 NOS          72.00  
         

34.00  
         66.27           35.00  

97.00 

HRC MAIN SWITCH WITH 
BOTH CABLE END BOXES -                                                  
Size - 250 AMP,  Company - L&T /  
SIEMENS/ ANCHOR, Type - FN 
250 TPN 

10.00 NOS   15,740.00  
  

13,570.00  
  13,254.99    13,500.00  

98.00 

TUBE  FITTING WITH TUBE 
BARS TL-5 -  
Size - 1 X14 W,  Company - 
PHILIPS  / BAJAJ  /CROMPTON , 
Type -TCH 204 WHITE 

500.00 NOS        470.00  
       

450.00  
       330.40         350.00  

99.00 

TUBE  FITTING WITH TUBE 
BARS TL-5 -  
Size - 1 X 28 W,  Company - 
PHILIPS  / BAJAJ  /CROMPTON, 
Type -TCH 204 WHITE 

3500.00 NOS        490.00  
       

435.00  
       370.05         600.00  

100.00 

TUBE BARS TL-5 -                                                
Size - 28 W,  Company - PHILIPS  
/ BAJAJ  /CROMPTON , Type - 
ESSENTIAL WHITE 

2000.00 NOS          92.00  
       

183.00  
       106.72         400.00  

101.00 

TUBE BARS TL-5 -                                              
Size - 14 W,  Company - PHILIPS  
/ BAJAJ  /CROMPTON , Type - 
ESSENTIAL WHITE 

500.00 NOS          91.00  
         

96.00  
       105.73         400.00  

102.00 
ELECTRONIC CHOKE -                                         
Size - 1 X TL36 W/40W,  

100.00 NOS        170.00  
       

115.00  
       132.16         130.00  
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Company - PHILIPS / BAJAJ 
/CROMPTON, Type - EBE (SLIM) 
136 

103.00 

ELECTRONIC CHOKE -                                        
Size - 2X TL5 28 W,  Company - 
PHILIPS / BAJAJ /CROMPTON, 
Type - EB228 T15 

100.00 NOS        388.00  
       

330.00  
       307.60         240.00  

104.00 

BULK HEAD FITTING WITH 
CHEQUERED GLASS COVER 
AND MS GRILL -                           
Size - GB 020 / 6630,  Company - 
GANPATI / K LITE / PHILIPS, 
Type - MAX 18 W 

3000.00 NOS        238.00  
       

225.00  
       218.86         390.00  

105.00 

C.F.L  LAMP -                                                                   
Size - 11 WATT,  Company - 
CROMPTON  / PHILIPS  
/WIPRO, Type - 3U 

1000.00 NOS        116.00  
         

91.00  
       100.44         120.00  

106.00 
BALL BEARING -                                             
Size - 6201,  Company - SKF / 
FAG / KG, Type - zz 

150.00 NOS        107.00  
         

84.00  
       112.34           50.00  

107.00 
BALL BEARING -                                               
Size - 6202,  Company -SKF / 
EQUIVALENT , Type - zz 

150.00 NOS        118.00  
         

88.00  
       124.23           50.00  

108.00 

LIGHT FITTING WITH 85 WATT 
CFL LAMP -                                                                
Size - 85 WATT,  Company -
CROMPTON / HPL /ORPAT, 
Type - SPE 1345 

100.00 NOS     1,520.00                 -       1,526.45         750.00  

109.00 

STRIP TYPE LUMINAIRES 
WITH ELECTRONIC BALLAST -                                       
Size - 1X36 / 40 FTL,  Company -
CROMPTON / HPL /ORPAT, 
Type - ENERY GOLD 

150.00 NOS        280.00  
       

246.00  
       211.46         120.00  

110.00 
PIANO SWITCH -                                                    
Size - 6 A,  Company - ANCHOR/ 
ROMA/ LEON, Type - 38058 

800.00 NOS          11.30  
         

13.00  
         11.89           16.00  

111.00 

FLOURCENT TUBE CHOKE -                                    
Size - 40 WATT, 240V,  Company 
- CROMPTON / HPL /PHILIPS, 
Type - COPER CFB 1340 
POLISTER 

350.00 NOS        195.00  
       

160.00  
       134.80         170.00  

112.00 

GYSER -           Size -6 LITRE,  
Company -SPHERE HOT 
/RACOLD / HAVELLS, Type - 
S..S.TANK WITH STEEL BODY  

50.00 NOS     6,228.00  
    

4,700.00  
    6,709.25      4,700.00  

113.00 

FAN RUBBER BUSHING (HALF-
125, ROUND -125) -                                               
Size - HALF / ROUND,  Company 
- ISI APPROVED, Type - HEAVY 
DUTY 

250.00 NOS          33.00  
         

20.00  
         13.22           10.00  
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114.00 

BELL PUSH, 5 AMP PIANO -                                  
Size - 6 A / 240 V,  Company - 
ANCHOR-ROMA/LEON , Type - 
WHITE 

60.00 NOS          21.70  
         

21.50  
         20.35           40.00  

115.00 

CONTACTOR -                                                      
Size - ML-2,  Company - L&T / 
SIEMENS / HPL , Type - 240 V 
Coil 

5.00 NOS     4,380.00  
    

4,167.00  
    4,299.50      4,000.00  

116.00 

P.V.C.SLEEVE -                                                     
Size - 01 NO., Company - GOOD 
QUALITY, Type - GOOD 
QUALITY 

100.00 NOS          15.00  
           

2.00  
           3.96           10.00  

117.00 

TUBE FITTING -                                                
Size - 28W/T-5, Company - 
PHILIPS MIROLTA SLIM  / 
CROMPTON / ANCHOR , Type - 
TMS-540 28W HF 

500.00 NOS        515.00                 -          200.88         390.00  

118.00 

TONG TESTER/CLAMP METER-                                     
Size - 750V A.C. /1000V D.C., 
Company - KUSAM MECO / 
TELEMACHANIQUS/ PHILPS, 
Type - DT 2250 

3.00 NOS     2,670.00  
    

2,580.00  
    3,068.76      3,000.00  

119.00 

CABLE / 3 CORE FLEXIBLE -                                   
Size -1.5 SQ.MM., Company - 
POLY CAB / FINOLEX / RR , 
Type - 3 CORE 

30.00 BUNDLE     3,980.00  
    

3,880.00  
    3,828.68      4,000.00  

120.00 

IGNITOR -                                                            
Size -70/150/400W, Company - 
CROMPTON / PHILIPS /  L&T, 
Type - ING 21 MH 

250.00 NOS.        110.00  
       

140.00  
       112.34         120.00  

121.00 

ONE WAY SWITCH -                                               
Size -10 AMP, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - SP / 
21011 M 

800.00 NOS.          34.00  
         

31.50  
         29.96           40.00  

122.00 

MULTY SOCKET -                                                 
Size -10 AMP, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - SP / 
30373 M 

800.00 NOS.          79.00  
         

71.00  
         68.33         110.00  

123.00 
D.P.SWITCH WIT KEY RING -                            
Size -32 A, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - 21770 

1000.00 NOS.        297.00  
       

258.00  
       271.14         125.00  

124.00 
KEY RING TAG ONLY -                                     
Size -32 A, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - 20868 

1000.00 NOS.          59.00  
         

52.00  
         53.50           25.00  

125.00 
ONE WAY SWITCH -                                             
Size - 20 A, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - 21066 

350.00 NOS.          78.00  
         

74.00  
         71.74         110.00  

126.00 
MULTY SOCKET -                                  
Size -20 A, Company - ROMA / 
ANCHOR LEON, Type - 30828 

500.00 NOS.        137.00  
       

122.00  
       117.62         160.00  
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127.00 

ELECTRONIC IGNITOR -                                           
Size -70 TO 400 W, Company - 
PHILIPS / CROMPTON  
/ANCHOR , Type - WEH 2400 

150.00 NOS.        105.00  
       

140.00  
       112.34         115.00  

128.00 

CFL (CAP ES-40) -                                           
Size -85 W, Company - BAJAJ / 
PHILIPS / CROMPTON, Type - 
ECOLUX 

200.00 NOS.        688.00  
       

615.00  
       627.76         850.00  

129.00 

11 W PL TUBE -                                                    
Size - 11 W, Company - 
CROMPTON / ORPAT  / 
PHILIPS, Type - 2 P / G-23 

5000.00 NOS.          72.00  
         

58.25  
         60.79         100.00  

130.00 
CFL TUBE -                                                          
Size - 35 W, Company - HPL / 
CROMPTON /PHILIPS, Type- 4 U 

800.00 NOS.        275.00  
         

96.00  
       113.66         350.00  

131.00 

FLUROCENT TUBELIGHT 
FITTING WITH TUBE BAR -                                                       
Size - 28 W, Company - HPL / 
CROMPTON /PHILIPS, Type - T-
5 / 1128 LK 

1000.00 NOS.        454.00  
       

510.00  
       370.05         450.00  

132.00 

MCB -                                                                    
Size - 6 A / 1P, Company - 
LEGRAND /SIEMENS /  L&T,   
Type - C-6 / 603231 

100.00 NOS.        118.00  
       

169.00  
       137.45         140.00  

133.00 

ISOLATER -                                                             
Size - 63 A / 4 P, Company - L & T 
/ SCHNEIDER /SIEMENS,   Type 
-C-63 

50.00 NOS.        590.00  
    

2,225.00  
       601.33         900.00  

134.00 

RCCB -                                                      
Size - 10 A / 300 MA, Company - 
LEGRAND /SIEMENS /   L&T, 
Type - 602133 

20.00 NOS.     3,542.00                 -       2,693.42      1,500.00  

135.00 
RCCB -    Size - 32 A / 100 MA, 
Company - LEGRAND /SIEMENS 
/   L&T, Type - 603305 

50.00 NOS.     3,962.00  
    

2,779.00  
    1,220.52      1,500.00  

136.00 

RCCB -                                                                        
Size - 63 A / 100 MA, Company - 
SIMENS  /L&T / LEGRAND, 
Type - 5SM 1346-0 

50.00 NOS.     4,840.00  
    

3,097.00  
    2,458.18      2,100.00  

137.00 

PANEL INDICATOR RED, 
BLUE,YELLOW ,GREEN -                                                              
Size -220 V AC /DC, Company - 
MIMLC /  L&T / SIMENES , Type 
- L/STD/59B/22.5 

200.00 NOS.        110.00  
       

164.00  
       493.09         150.00  

138.00 

AUTOMATIC FLOAT CUM 
BOOST CHARGER -                                                            
Size - 24 V - 16A, Company - 
JOSHI  / CUMMINS / 
POWERICA, Type - IWD M - 250-
B 24V/10A 

10.00 NOS.   13,960.00  
  

13,500.00  
    8,028.16      1,800.00  
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139.00 
8 GB SIMENS BOARD -                                       
Size - 20 A, Company - SIMENES 
/ LEGRAND / L&T, Type - 8 GB 

50.00 NOS.        985.00                 -       1,253.72         500.00  

140.00 
BULB -                                                                 
Size - 200 W, Company - PHILIPS 
/ ORPAT / SURYA, Type - BC 

25.00 NOS.          28.00  
         

16.00  
         62.78           40.00  

141.00 

CHOCK -                                                      
Size - 40 W, Company - PHILIPS 
/CROMPTON / OSARAM , Type - 
POLYSTER 

300.00 NOS.        117.00  
       

140.00  
       132.16         200.00  

142.00 

THREE PIN TOP (P.C) -                                          
Size - 16A,240V, Company - 
ANCHOR / HPL / LEON , Type - 
38637 

150.00 NOS.          53.00  
         

48.00  
         52.34           90.00  

143.00 

MODULAR SURFACE PLATE 
WITH BOX -  
Size - 6 WAY, Company - 
ANCHOR / ROMA /LEON / 
EQUIVALENT, Type - 30511 
WHITE 

150.00 NOS.        122.00  
         

46.00  
       139.88         200.00  

144.00 

MODULAR SURFACE PLATE 
WITH BOX -  
Size - 8 WAY, Company - 
ANCHOR / ROMA /LEON, Type -  
65988 WHITE 

200.00 NOS.        198.00  
         

94.00  
       181.85         220.00  

145.00 

MODULAR SURFACE PLATE 
WITH BOX - Size - 12 WAY, 
Company - ANCHOR / ROMA 
/LEON, Type -  65912  WHITE 

100.00 NOS.        248.00  
       

133.00  
       226.44         290.00  

146.00 

MODULAR SURFACE PLATE 
WITH BOX - Size - 18 WAY, 
Company - ANCHOR / ROMA 
/LEON, Type -   65918 WHITE 

75.00 NOS.        329.00  
       

145.00  
       162.93         350.00  

147.00 

FAN DIMMER TINY -                                             
Size - 450 W, Company - 
ANCHOR / ROMA /LEON, Type - 
20799 SWITCH TYPE 

350.00 NOS.        191.00  
       

175.00  
       175.09         350.00  

148.00 

EXAUST FAN -                                                      
Size - 12", Company - 
CROMPTON / HAVELLS / 
ALMONARD, Type - 220V /240 
VAC 

50.00 NOS.     1,650.00  
    

1,430.00  
    2,706.90      2,000.00  

149.00 

CONTACTOR -                                                       
Size - ML - 6,440 V,  Company - 
L&T / SIEMENS / HPL, Type - 
5590921 

10.00 NOS.   16,450.00  
  

15,730.00  
  16,377.60    16,000.00  

150.00 

SIMENES D.B.BOX -                                          
Size -6 WAY,  Company -
SIMENES /   LEGRAND / L&T , 
Type - 8 GB 

50.00 NOS.        889.00  
    

3,110.00  
    1,367.70      1,300.00  
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151.00 

CILING FAN -                                                         
Size -1200 MM,  Company - 
CROMPTON / HAVELLS / 
ALMONARD, Type - WHITE 
HIGH SPEED 

150.00 NOS.     1,688.00  
    

1,380.00  
    1,752.36      1,450.00  

152.00 

TIME SWITCH TIMER -                                     
Size - 240 V AC,50 HZ,  Company 
- GIC /HPL /L&T, Type - 3648B1 
QT DAILY QT.CAT NO.J648131 

20.00 NOS.     1,750.00                 -       1,894.18         300.00  

153.00 

BATTEN HOLDER -                                                    
Size - 6AMP,  Company - 
ANCHOR / LEON  / ROMA, Type 
- BATTEN WHITE 

500.00 NOS.          21.90  
         

23.00  
         21.81           40.00  

154.00 

ANGLULAR HOLDER -                                            
Size - 6 AMP,  Company - 
ANCHOR / LEON  / ROMA, Type 
- 39797  ANGLULAR WHITE 

200.00 NOS.          21.90  
         

24.50  
         21.81           40.00  

155.00 

PL TUBE -                                                                    
Size - 18 W / 2 PIN,  Company -
PHILIPS / CROMPTON / ORPAT, 
Type - 2 PIN 

150.00 NOS.          99.00  
         

86.00  
         92.51         150.00  

156.00 

PL TUBE -                                                               
Size - 36 W / 4 PIN,  Company - 
PHILIPS / HPL / ORPAT , Type - 
865 / 4 PIN 

300.00 NOS.        104.00  
         

95.00  
       108.37         150.00  

157.00 

POWER PLATE -                                                
Size - 15 A,  Company - ANCHOR 
/ LEON / ROMA, Type - 39998  SS 
COMBINE 

200.00 NOS.          86.00  
         

90.00  
       104.67         150.00  

158.00 

BLANK PLATE SINGLE -                                        
Size - 1 WAY,  Company - 
ANCHOR / LEON / ROMA, Type 
- 21598 

500.00 NOS.          14.60  
         

14.30  
         13.37           30.00  

159.00 

WALL FAN -                                                        
Size - 450 MM, Company -
ALMONARD / CROMTON / 
HAVELLS , Type - GOOD 
QULITY 

25.00 NOS.     3,380.00  
    

2,365.00  
    5,257.09      6,500.00  

160.00 

WALL FAN -                                                             
Size - 650 MM, Company -
ALMONARD / CROMTON / 
HAVELLS , Type - GOOD 
QULITY 

25.00 NOS.     6,780.00  
    

7,110.00  
    6,518.58      6,500.00  

161.00 

FLAYBAN TUBE BAR -                                             
Size - 18 W, Company - 
CROMPTON / PHILIPS / BAJAJ, 
Type - TL-D18W ACTINIC BL 

100.00 NOS.        118.00  
       

133.00  
         44.93         200.00  

162.00 
ELECTRONIC BALLEST -                                        
Size - 4 X 14 W T5 240 V / 50 HZ, 
Company - CROMPTON / 

100.00 NOS.        445.00  
       

700.00  
       467.85         500.00  
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ECOLUX / PHILIPS , Type - EBN 
414 T5A 

163.00 

CAPACITOR -                                                     
Size - 25 KVAR, Company - 
EPCOS / SIEMENS / L&T, Type - 
MKK-440 D-25-01 

15.00 NOS.     4,390.00  
    

5,646.00  
    5,887.73      4,000.00  

164.00 

CAPACITOR -                                                          
Size - 25 KVAR, Company - L & T 
Meher / EPCOS / SIEMENS, Type 
- MPP-5 SL-NO-HQC 3936 CAT 
NO 83 R 3250  B-2 

15.00 NOS.     6,595.00                 -       5,887.73      4,100.00  

165.00 

CAPACITOR -                                                           
Size - 240V/50HZ, Company - 
SIEMENS / EPCOS/ L&T, Type - 
3 TF 47 

15.00 NOS.     5,970.00                 -       6,640.05      3,400.00  

166.00 

C.F.L. LAMP -                                                         
Size - 11 WATT, Company - HPL 
/ORPAT/PHILIPS, Type - 
STRAIGHT 

500.00 NOS.        104.00  
         

84.00  
         94.16         200.00  

167.00 

C.F.L. LAMP -                                                          
Size - 18/20 WATT, Company - 
HPL /ORPAT/PHILIPS, Type - 
STRAIGHT 

300.00 NOS.        168.00  
       

123.00  
         93.83         200.00  

168.00 

AVR -                                                                    
Size - OUT PUT 6A DC  95V DC  
IN PUT 415 V AC  POWER 240 
V, Company - SANLAC /  
CUMMINS / POWERICA, Type - 
95 SP 6  

5.00 NOS.     8,260.00  
  

13,650.00  
  11,299.68         500.00  

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 
िव तु िवभागाकरीता सन २०१८-१९ वािषक सािह य खरेदीकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा 

ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.  
िव तु िवभागाकरीता सन २०१८-१९ वािषक सािह य खरेदीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा 

ि येमधील चारही िन नतम दरधारक आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. चचअतंी 
चारही िन नतम दरधारकांनी यांना दे यात येणा या परुवठा आदशेा या एकूण रकमेवर पढुील माण े सटु दऊे 
केली. International Electricals यांनी १%,  Nisagar Enterprises यांनी ५%, Emergency 
Electronic Security India Pvt Ltd यांनी २% व Union Trading यांनी २%. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िव तु िवभागाकरीता सन २०१८-१९ वािषक सािह य खरेदीकामी 
उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारकांनी, यांना िमळणा या परुवठा आदशेा या एकूण रकमेवर 
दऊे केलेली सटु ि वकारणते येऊन, या माण े यांना परुवठा आदशे दे यात यावा. तसेच या सािह यासाठी 
समान िन नतम दर ा  झालेले आहते, अशा सािह यांसाठी सम माणात िवभागनू परुवठा आदशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२१ साईआ म, साईबाबा व ारावती भ िनवास िवभागांकरीता साबण वडया खरेदी करणकेामी या वािण यीक 

तावांवर िनणय होणेबाबत.  
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सं  थानचे साईआ म, साईबाबा व  दारावती भ  तिनवास  थान िवभागाकरीता साबन  वडया 
खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. याम  य े खालील माण े तीन ई-िनिवदा ा  त 
झा  या हो  या.  

  १. मिनषा एंटर ायजेस, बीड 
  २. िवण अॅ  ड कंपनी, मुंबई 
  ३. ी ए.डी. एंटर ायजेस, ठाण े

वरील ३ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ३ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ३ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of Qty Units Manisha 
Enterprises 

PRAVIN 
AND CO 

SHREE A. D. 
ENTERPRISE 

        Rate Rate Rate 
1.00 Bath Soap – 

Cinthol / Lifebuoy / Lux / 
Santoor / or Equivalent Brand         
(Net Wt. 30 grams)  

426240.00 Nos 5.40 4.87 5.21 

 
तसेच सदर तीनही परुवठाधारकाकडून साबणाचे नमनेु मागिव  यात आलेल े होते. म.े िवण अॅ  ड 

कंपनी, मुंबई यांनी खालील माण ेचार सॅ  पल िदलेले आहते.  
 
१. लाईफबॉय  - २८ ॅम 
२. संतुर   - ३० ॅम 
३. गोदरेज नं.१  - ३० ॅम 
४. ल  स   - २९ ॅम 

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत व 

वर नमदु चार नमु  यातुन कुठ  या कंपनीचा साबण  यावयाचा याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.उपसिमतीचे सभते सादर. 

तािवतकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक िवण अॅ  ड कंपनी, 
मुंबई यांच े ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने याबाबत यांचेबरोबर चचा 
केली व चचअतंी संतरु व ल स या दोन कंपनी या साबणवडयांचा सम माणात परुवठा करणबेाबत सिुचत केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म, साईबाबा व ारावती भ िनवास िवभागांकरीता साबण वडया 
खरेदी करणकेामी म.े िवण ॲ ड कंपनी, मुंबई यांच ेई-िनिवदमेधील मळु िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना 
संतुर व ल स साबणवडयांचा सम माणात परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.       (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२२ साईआ म भ िनवास िवभागाकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 

िनणय होणेबाबत.  
सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास िवभागाकरीता  लॅि टक व इतर सािह  य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेचार ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  
  १. सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे 
  २.  लािसक  टेशनस कंपनी, मुंबई 
  ३. एिशयन से  स कॉप रेशन, नािशक 
  ४. साई एटंर ायजेस, ीरामपरु 
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वरील ४ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. याम  य े अ.न.ं १ ते ३ ह े िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य े पा  ठरले होते. तर अ.न.ं४ म.ेसाई 
एंटर ायजेस, ीरामपरु ह ेिनिवदाधारक अपा  ठरले होते. सदर पा  ३ िनिवदाधारकांच ेिनिवदचेे Commercial 
Bid िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभते उघड  यात आलेले आहते. 

 याचा तपशील खालील माण े– 

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

Units 
CLASSIC 

STATIONERS, 
CO. 

Asian Sales 
Corporation 

Gorakh 
Rasane 

        Rate Rate Rate 

1.00 
 लिॅ टक खचु  (िबगर हाताची)  

कंपनी/ ॅडं- िनलकमल/आरीयन/सिु म/सेलो/ने   ट/ अगर 
त  सम 

500.00 Nos 466.00 415.00 378.00 

2.00 
लॅि टक बादली अन ेकेबल (१७ िल) - लाल रंगाची 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
1500.00 Nos 132.00 130.00 126.00 

3.00 
लॅि टक बादली अन ेकेबल (०५ िल) - आकाशी रंगाची 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
1500.00 Nos 42.00 55.00 54.00 

4.00 
 लिॅ टक ड टबीन लहान ( ा  टी ऑफ स बीन) 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
1600.00 Nos 56.00 90.00 117.00 

5.00 
लॅि टक  टुल (१८ इचंी) 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
40.00 Nos 275.00 240.00 216.00 

6.00 
 लिॅ टक े (लहान) 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
1500.00 Nos 87.00 32.00 36.00 

7.00 
 लिॅ टक जग (२ िलटर मता) 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
700.00 Nos 69.00 54.00 54.00 

8.00 
 लिॅ टक मग (१ िलटर मता) 

कंपनी/ ॅडं - िनलकमल/सिु म/सेलो/ महानंदा/अगर त  सम 
1500.00 Nos 19.50 17.00 18.00 

9.00 
कुलपु े(डबल लॉक) ०७ िल र ०३ चावीसह 
कंपनी/ ॅडं - िलकं/गोदरेज/कोणाक अगर त  सम  

700.00 Nos 119.00 80.00 126.00 

10.00 
ि टल  लास (२५० िम.ली) - चांग  या दजाच े
कंपनी/ ॅडं -  नामांिकत कंपनी 

3000.00 Nos 30.00 19.00 27.00 

11.00 
कुशन डोअरमटॅ -  (२' x १'.३") - चांग  या दजाची 
कंपनी/ ॅडं - नामांिकत कंपनी 

1600.00 Nos 119.00 155.00 135.00 

12.00 
पायपसुणी  (२' x १'.३") - चांग  या दजाची  
कंपनी/ ॅडं -  नामांिकत कंपनी 

1500.00 Nos 50.00 48.00 45.00 

तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागाकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरेदी 
करणकेामी रािव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकांनी सादर केलेले नमनेु पसंत झाले 
नाही, याकरीता सदरह ई-िनिवदा ि या र  करणते येऊन, नामांिकत कंपनीच ेसािह य खरेदी करणेकामी न यान े
ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.          

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

२३ आरो य िवभागाकरीता व छता सािह य, केिमक स व पावडर खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 
िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे आरो  य िवभागाकरीता  व  छता सािह  य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते आली होती. याम  य ेकेिमकल व पावडर तसेच आरो  य सािह  य असे दोन BOQ कर  यात आले होते. 
याम  य ेखालील माण ेपाच ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 

 १. एिशयन से  स काप रेशन, नािशक  
 २.  लािसक  टेशनस कंपनी, मुंबई  
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 ३. मगनलाल देवशकंर, नािशक  
 ४. साईकेम एंटर ायझेस, रामपरू  
 ५. ी केिमक  स, औरंगाबाद  
वरील ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. ह ेसव ५ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ५ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bids  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आललेे आहते.  

अ) आरो  य सािह  य खरेदी Commercial Bid  तपशील खालील माण े– 
Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units CLASSIC 

STATIONERS, 
CO. 

Saichem 
Enterprises 

M/S. 
MAGANALAL 
DEOSHANKAR 

Asian Sales 
Corporation 

Shree 
Chemicals 

1.00 वायफररबरी -  टीलदांडयासहीत 
साईज/वणन - 2 ''-३'' ं दीचे व 
१८''लांब दांडेतसेच ५ फुट लांबीचे 
मेक/ ॅ ड - चांग या तीचे मजबतु 
रबरअसलेले 

400.00 नग 113.00 158.00 250.63 135.00 0.00 

2.00 ड  टपॅन - (कचरा गोळा 
करणेकामी) 
साईज/वणन -  टॅडड साईज, दोन 
फुट लांब दांडी, झाकण असलेले 
मेक/ ॅ ड - चांग  या तीचे 
फायबर 

100.00 नग 468.00 0.00 438.60 760.00 0.00 

3.00 नायलॉन श - लांब दाड चे 
(टॉयलेट साफ करणेकामी) 
साईज/वणन -  टॅडड 
मेक/ ॅ ड - चांग  या तीचे 

150.00 नग 39.00 63.00 55.69 40.00 0.00 

4.00 नायलॉन श - लहान (डाग 
घासणेकामी) 
साईज/वणन -  टॅडड 
मेक/ ॅ ड - चांग  या तीचे 

100.00 नग 23.50 37.00 34.81 27.00 0.00 

5.00 चोक रमु  हर 
साईज/वणन -  टॅडड 
मेक/ ॅ ड - चांग  या तीचे 

100.00 नग 39.00 0.00 55.69 36.00 0.00 

6.00 खराटे 
साईज/वणन -  यके  ५०० ॅम 
वजनाचे, खुंटी नसलेले, लांब 
काडयांचे, मजबूत व साळलेले 
मेक/ ॅ ड - चांग  या तीचे 

4000.0
0 

नग 36.50 27.50 31.86 37.00 48.00 

7.00 कंुचे 
साईज/वणन -  यके  ५०० ॅम 
वजनाचे, खुंटी नसलेले, लांब 
काडयांचे, मजबूत बांधणीचे 
मेक/ ॅ ड - चांग या तीचे 

4000.0
0 

नग 57.50 57.00 64.90 66.00 102.00 

8.00 फायबर/  लॅि टक  या कचरा कंुडया 
८० िलटर मता असले  या 
साईज/वणन - झाकणासह 
जी.बी.  ही.एफ. ०८/०१ िनळया 
रंगा  या २०० नग +िहर  या रंगा  या 
२०० नग 
मेक/ ॅ ड - िनलकमल/िसंटे  स/ 

400.00 नग 1930.00 0.00 0.00 1475.00 0.00 
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समृ  दी/ त  सम कंपनी  या 
आयएसआय माक 

9.00 रबरी मॅट काळया रंगाची 
साईज/वणन - लांबी ४ फुट, ं दी 
२.५ फुट व उंची पाऊण इचं (गोल 
िछ ाचे) मेक/ ॅ ड - चांग  या 

तीचे 

200.00 नग 840.00 1160.00 905.06 700.00 930.00 

 
ब) केिमकल व पावडर खरेदी Commercial Bid  तपशील खालील माण े– 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units CLASSIC 
STATIONERS,  

CO. 

Saichem 
Enterprises 

M/S. 
MAGANALAL 
DEOSHANKAR 

Asian Sales 
Corporation 

Shree 
Chemicals 

1.00 सटेड िफनेल 
वणन - पा याशी डाय यशुन, 

माण १:१००, कोरे ( यअुर) 
घटक/ ॅ ड - घटक ती िलटर 
पाईन ऑईल A ेड ६५० ॅम 
टिकड ऑईल (TRO 75%) 
३५० ॅम 

3000.00 िलटर 125.48 250.00 167.08 360.00 165.00 

2.00 िल वीड सोप 
वणन - कोण  याही रंगाचे 
घटक/ ॅ ड - घटक ती िलटर 
अॅिसड  लरी (८०%) १०० 
कॉ  टीक सोडा, (४० % कॉ  टीक 
लाय ावण) २० ॅम 

3000.00 िलटर 27.25 17.00 25.06 70.00 24.60 

3.00 वॉश पावडर - (ि लन ग पावडर) 
वणन - आयएसआय माक 
असललेी चांग या तीची 
घटक/ ॅ ड - कोण  याही  टॅडड 
िडटजट कंपनीची 

7020.00 िकलो 20.20 18.40 0.00 19.90 25.50 

4.00 बीएचसी पावडर/ फॉलीडॉल 
पावडर 
वणन - २५ िकलोची बॅग 
घटक/ ॅ ड - Fenvalrate - 
0.4% आयएसआयमाक 
असललेी 

4000.00 िकलो 0.00 21.45 16.86 0.00 0.00 

5.00 ि लच ग पावडर - 
वणन - २५ िकलोची बॅग 
घटक/ ॅ ड - आय.एस.आय. माक 
असलेली 

2000.00 िकलो 36.29 22.00 24.50 27.00 0.00 

6.00 िकटकनाशक औषध -  (िकटकनाशक 
फवारणीकामी) 
वणन -५ िलटरचे पॅिकंग 
घटक/ ॅ ड - Diachoro - EC 76 %  
आयएसआय माक असलेल े

25.00 िलटर 0.00 598.00 456.70 0.00 0.00 

7.00 वॉश बेसीन/टायलेट ि लनर   (Toilet 
cleaners) (डाग काढणेकामी) 
वणन -५ िलटरचे पॅक ग 
घटक/ ॅ ड - Harpic/ 
Tanaz/Dr.Ideal/ Super Shine/ 
Any other Company  

1000.00 िलटर 41.00 65.00 0.00 91.00 48.00 
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8.00 िल  वीड -  (फरशीवरील सव कारचे 
डाग काढणेकामी) 
वणन - ५ िलटर पॅक ग 
घटक/ ॅ ड - 
Taski/Ecolab/Schevaron/Any 
other Company  

500.00 िलटर 51.00 50.00 0.00 225.00 102.00 

9.00 All purpose Cleaners  -  तेलकट 
डाग काढणेकामी 
वणन - ५ िलटरचे पॅक ग 
घटक/ ॅ ड - Taski/Ecolab/ 
Schevaron/Any other Company  

500.00 िलटर 40.00 90.00 0.00 252.00 93.00 

10.00 िल  वीड पॉिलश - (िपतळी अ रे साफ 
करणेकामी) 
वणन - २०० िम.िल. पॅक ग 
घटक/ ॅ ड - चांग  या तीचे कंपनी- 

ासो/धारा/ िपतांबरी/ इतर कंपनी 

5.00 िलटर  740.00 0.00 0.00 520.00 0.00 

 
तरी उपरो  त “अ” व “ब” Online ा  त तुलना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम 

दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभते सादर. 
आरो य िवभागाकरीता व छता सािह य, केिमक स व पावडर खरेदी करणेकामी राबिवणेत आले या 

ई-िनिवदा ि येमधील व छता सािह यांसाठी िन नतम दर असलेले एिशयन से  स काप रेशन, नािशक यांनी 
अ.नं.८ फायबर/  लॅि टक  या कचरा कंुडया ( मता- ८० िलटर) साठी ती नग .१४७५/- ऐवजी ती नग 
.१४५०/- व अ.नं.९ रबरी मॅट काळया रंगाची साठी ती नग .७००/- ऐवजी ती नग .६७५/- मा  अंतीम दर 

दऊे केले. इतर परुवठाधारकांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 
यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागाकरीता व छता सािह य खरेदी करणकेामी एिशयन से  स 

काप रेशन, नािशक यांनी अ.नं.८ व ९ साठी िदलेली ती नग .२५/- मा  सटु ि वकारणते यावी व इतर खरेदी 
करणकेामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.          

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

२४ साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकरीता वलुन लँकेट खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर िनणय 
होणेबाबत.  

सं  थानचे साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाकरीता वलुन  लॅकेंट खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेतीन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  

  १. बांठीया एटंर ायजेस, पणु े
  २. र  दी एटंर ायजेस, नािशक 
  ३. अमर इडंीया वलुन िम  स ा. िल., अमतृसर 

वरील ३ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ३ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ३ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
Sl. No Description of Work / Item(s) Banthia 

Enterprises 
RIDDHI 

ENTERPRISES 
AMAR INDIA 

WOOLLEN MILLS 
PVTL LIMITED 

    Rate Rate Rate 

1.00 WOOLEN BLANKETS                
Size- 230cm X 150cm                                     
(As Per Technical Specifications 
Noted On Page No.2 & 3 of the 
Tender Document) 5000 Nos 

1038.00 3060.00 2950.00 
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तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकरीता ५००० नग वलुन लँकेट खरेदी 
करणकेामी बांठीया एंटर ायजेस, पणु ेयांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                    (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२५ साईधमशाळा िवभागाकरीता शॉडी लँकेट खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे साई धमशाळा िवभागासाठी शॉडी  लॅकेंट खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेचार ई-िनिवदा ा  त झाल ्या हो  या.  

  १. बांठीया एटंर ायजेस, पणु े
  २. एम.बी. ेड ग कंपनी, नािशक 
  ३. र  दी एटंर ायजेस, नािशक 
  ४. अमर इडंीया वलुन िम  स ा. िल., अमतृसर 

वरील ४ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ४ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ४ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
Sl.No Description of Work / 

Item(s) 
Banthia 

Enterprises 
M B TRADING 

COMPANY 
RIDDHI 

ENTERPRISES 
AMAR INDIA 

WOOLLEN 
MILLS PVTL 

LIMITED 

    
Rate Rate Rate Rate 

1.00 SHODDY BLANKETS                
Size- 58" X 88" , Weight - 
1.900 
(As Per Technical 
Specifications Noted On 
Page No.4 of the Tender 
Document)  
5000 Nos 

341.00 288.00 306.00 297.00 

तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागाकरीता ५००० नग शॉडी लँकेट खरेदी करणेकामी 
एम.बी. ेड ग कंपनी, नािशक यांच ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही- .अिधक्षक, खरेदी 
िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२६ कॅ टीन िवभागाकरीता टेनलेस टील पातेले व टेनलेस टी जार खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 

िनणय होणेबाबत.  
सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता  टेनलेस  टील टी जार व  टेनलेस  टील पातेले खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली होती.याम  ये  टेनलेस  टील टी जार व  टेनलेस  टील पातेल ेअसे 
दोन BOQ कर  यात आले होते. याम  य ेखालील माण ेपाचई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  

  १. िमरा  टील, ठाण े  
  २. अभंोरे दस, कोपरगाव  
  ३. सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे  
  ४. नविनतलाल अॅ  ड दस, नािशक  
  ५. यिुनयन ेड ग नािशक  
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  वरील ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ५िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरले होते. सदर पा  ५िनिवदाधारकांचे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 

अ)  टेनलेस  टील टी जार खरेदी Commercial Bid तपशील खालील माण े– 
 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units Union 
Trading 

NAVNITLAL 
AND BROS 

Mira 
Steel Llp 

Gorakh 
Rasane 

M/s. 
Ambore 
Brothers 

1.01  टेनलेस  टील टी जार कॉकसह 
२६ गेज  टील प याचे २५ िलटर 

मतेचेकंपनी - 
 लािसक/नॅशनल/अनमोल/एम  केअर/ 

अगर त  सम 

60.00 Nos. 2835.00 2480.00 4200.00 2160.00 1561.00 

1.02  टेनलेस  टीलटी जार कॉकसह 
२६ गेज  टील प याचे १५ िलटर 

मतेचेकंपनी - 
 लािसक/नॅशनल/अनमोल/एम  केअर/ 

अगर त  सम 

60.00 Nos. 2306.00 2005.00 2600.00 1630.00 1726.00 

1.03  टेनलेस  टीलटी जार कॉकसह 
२६ गेज  टील प याचे १० िलटर 

मतेचेकंपनी - 
 लािसक/नॅशनल/अनमोल/एम  केअर/ 

अगर त  सम 

50.00 Nos. 1800.00 1660.00 2300.00 1395.00 1914.00 

1.04  टेनलेस  टीलटी जार कॉकसह 
२६ गेज  टील प याचे ७.५ िलटर 

मतेचे कंपनी - 
 लािसक/नॅशनल/अनमोल/एम  केअर/ 

अगर त  सम 

15.00 Nos. 1620.00 1550.00 1850.00 1188.00 2291.00 

1.05  टेनलेस  टीलटी जार कॉकसह 
२६ गेज  टील प याचे ५ िलटर 

मतेचेकंपनी - 
 लािसक/नॅशनल/अनमोल/एम  केअर/ 

अगर त  सम 

15.00 Nos. 1463.00 1260.00 1675.00 1044.00 2763.00 

वरील तलुना  मक त   यातील अ.नं. १ चे दराम  य ेम.े अभंोरे दस, कोपरगाव यांनी नजर चकु न ेसदर 
अ.नं. १ चे टी जार साठी अ.नं.५ चे दर भरलेले आहते तर अ.नं. ५ चे टी जारसाठी अ.नं. १ चे दर भरले गेललेे 
आहते,  यामळेु सदरचे दु  त होऊन  या माण े िवचार कर  याची िवनंती केलेली आह.े एकंदरीत दसुरे 
िनिवदाधारकान ेभरलेले दर िवचारात घेता म.े अभंोरे दस यांचेदराम  य ेमोठी तफावत आह.े  मे. अभंोरे दस, 
कोपरगाव यांच ेदु  त दर  िवचारात घतेले तर अ.न.ं १ चे Item साठी म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर यांच े
दर  यनुतम होतील.    

ब)  टेनलेस  टील पातेले खरेदी Commercial Bid तपशील खालील माण े– 
Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units Union 

Trading 
NAVNITLAL 
AND BROS 

Mira 
Steel Llp 

Gorakh 
Rasane 

M/s. 
Ambore 
Brothers 

1.01  टेनलेस  टीलपातेले झाकणासह 
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 
धात ूअसलेले)२०० िलटर मतेचे,  
सपाट बुडाचा प ा ६ mm ,  बाजचूा 
प ा ३ mm जाडीचा, साईज -
३२"x१६"  
अंदाजे वजन ती नग - ६५ िकलो 

10.00 Nos. 652.00 458.00 29000.00 27540.00 511.00 
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1.02  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 
धात ूअसलेले)१५० िलटर 

मतेचे,सपाट बुडाचा प ा ६ mm ,  
बाजचूा प ा ३ mm जाडीचा साईज -
३०"x१६" 
अंदाजे वजन ती नग -५६ िकलो 

6.00 Nos. 652.00 458.00 25000.00 23868.00 511.00 

1.03  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 
धात ूअसलेले)१०० िलटर मतेचे, 
सपाट बुडाचा प ा ६ mm ,  बाजचूा 
प ा ३ mm जाडीचा,  साईज -
२७"x१५" 
अंदाजे वजन ती नग - ४५ िकलो 

5.00 Nos. 652.00 458.00 20300.00 19278.00 511.00 

1.04  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 
धात ूअसलेले)२५ िलटर मतेचे, सपाट 
बुडाचा प ा ६ mm ,  बाजचूा प ा ३ 
mm जाडीचा,  साईज -१८"x१४" 
अंदाजे वजन ती नग - २४िकलो 

3.00 Nos. 652.00 458.00 10560.00 10557.00 511.00 

1.05  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 
धात ूअसलेले)१० िलटर मतेचे, जाड 
बुडाचे साईज -१३"x१०" 
अंदाजे वजन ती नग - १३ िकलो 

3.00 Nos. 652.00 458.00 5850.00 5508.00 511.00 

 
िद.१७.०१.२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सदर Commercial Bid उघडले असता वरील 

तुलना  मक त   याम  य े अ.न. ३मे. िमरा  टील, ठाण े व अ.नं.४ म.ेसोमनाथ गगंाधर रासन,े सगंमनरे या 
िनिवदाधारकांनी ती नगाचे दर िदलेले होते. तर अ.नं. १,२ व ५ यांनी ती िकलोच े दर िदललेे आहते अस े
िनदशनास आले होते.   

म.े िमरा  टील, ठाण ेयांनी  िद.१८.०१.२०१८ चे मलेअ  वये सव Items साठी िकलोतील दर .४४०/- 
ती िकलो दर कळिवलेल े आहते. तसेच सदर दर  सधुारीत क न .४०३/- ती िकलो िदललेे आहते. तथािप 

खरेदी िनयमावलीनसुार  यांचे दर  यनुतम नस  यामळेु  यांनी िदलेले सधुारीत दर िवचारात घतेा येणार नाहीत.  
तसेच िनिवदतेील ऑनलाईन ा  त दरांचा िवचार करता पाच Items साठी  यांचे िकलोचे दर वेगळे यते आहते.  

 यामळेु  य  म.े िमरा  टील, ठाण ेव सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर यांचे िनिवदतेील ती नगासाठी  
िदलेले दर िकलोम  य े पांतरीत क न व इतर तीन िनिवदाधारकांच ेिकलो मधील दर िवचारात घऊेन तलुना  मक 
त  ता खालील माण ेसादर केला आह.े  
क) िनिवदतेील भरलेले िकलोचे दर तसेच ती नगाचे दर िकलोम  य े पांतरीत केलेले दरांचा तुलना  मक 
त  ता खालील माण े– 

Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units Union 
Trading 

NAVNITLAL 
AND BROS 

Mira 
Steel 
Llp 

GorakhRasane M/s. 
Ambore 
Brothers 

1.01  टेनलेस  टीलपातेले झाकणासह 
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% 
िनकेल धात ूअसलेले)२०० िलटर 

मतेचे,  सपाट बुडाचा प ा ६ mm 
,  बाजचूा प ा ३ mm जाडीचा, 
साईज -३२"x१६"  
अंदाजे वजन ती नग - ६५ िकलो 

10.00 Nos. 652.00 458.00 446.15 423.69 511.00 
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1.02  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% 
िनकेल धात ूअसलेले)१५० िलटर 

मतेचे,सपाट बुडाचा प ा ६ mm ,  
बाजचूा प ा ३ mm जाडीचा साईज 
-३०"x१६" 
अंदाजे वजन ती नग -५६ िकलो 

6.00 Nos. 652.00 458.00 446.42 426.21 511.00 

1.03  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% 
िनकेल धात ूअसलेले)१०० िलटर 

मतेचे, सपाट बुडाचा प ा ६ mm 
,  बाजचूा प ा ३ mm जाडीचा,  
साईज -२७"x१५" 
अंदाजे वजन ती नग - ४५ िकलो 

5.00 Nos. 652.00 458.00 451.11 428.40 511.00 

1.04  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% 
िनकेल धात ूअसलेले)२५ िलटर 

मतेचे, सपाट बुडाचा प ा ६ mm 
,  बाजचूा प ा ३ mm जाडीचा,  
साईज -१८"x१४" 
अंदाजे वजन ती नग - २४िकलो 

3.00 Nos. 652.00 458.00 440.00 439.87 511.00 

1.05  टेनलेस  टीलपातेल े
(सेलम  टील ३०४ ेड, ८-% 
िनकेल धात ूअसलेले)१० िलटर 

मतेचे, जाड बडुाचे साईज -
१३"x१०" 
अंदाजे वजन ती नग - १३ िकलो 

3.00 Nos. 652.00 458.00 450.00 423.69 511.00 

 
तरी  

१. “अ” त   यातील अ.न.ं १ चे Item साठी म.ेअभंोरे दस, कोपरगाव यांचे अजातील नजर चुक न े
अदलाबदल झालेल ेदरांबाबत  

२. उपरो  त “अ” मधील नमदू अ.न.ं२ ते ५ चे  यनुतम दराबाबत  
३. पांतरीत केलेले “क” Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम 

दराबाबत.  
वरील अ.न.ं १, २ व ३ बाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 

तािवतकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक चचसाठी आजच े
उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सभेसमोर यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

म.ेअभंोरे दस, कोपरगाव यांनी टेनलेस टील टी जार साठी ई-िनिवदमे य ेभरले या दरांम य ेनजर 
चकु ने अदलाबदल झालेच ेसभेस कळिवले. परंत ुई-िनिवदमे य ेभरले या दराम य ेपरुवठा करावा लागेल असे 
सभेने सांिगत यानतंर यांनी ते मा य केले.   

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागाकरीता टेनलेस टील टी जार खरेदी करणकेामी तावातील 
अ म य े नमदु केले या तुलना मक त यामधील गडद व अधारेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबंधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा.  

तसेच टेनलेस टील पातेले खरेदी करणकेामी परुवठा धारकांनी िदलेले दर िकती िकलो या 
पाते यांसाठीच े िदले आहते, याची यांचेकडून मागणी करणेत यावी व यासह टेनलेस टील पातेले 
खरेदीकामीचा ताव पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                          (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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२७ पाणी परुवठा िवभागाकरीता आर.सी.सी. चबर क हर ( े मसह) खरेदी करणकेामी या वािण यीक तावांवर 
िनणय होणेबाबत.  

सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता आर.सी.सी.चबर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेतीन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  

  १. ीिनवास िसमट ॉड  ट, कोपरगाव 
  २. लिलत िसमट ॉड  ट्स, जालना 
  ३. एिशयन से  स कॉप रेशन, नािशक 

वरील ३ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. ह ेसव ३ िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरल ेहोते. सदर पा  ३ िनिवदाधारकाचंे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहेत. 

 याचा तपशील खालील माण े– 
 

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

Units 
Asian Sales 
Corporation 

Lalit 
Cement 
Products 

shreeniwas 
cement 
product 

        Rate Rate Rate 
1.00 ९”x१२”x२” LD 30.00 Nos 962.00 450.00 165.00 
2.00 १२”x१२”x३” MD 50.00 Nos 1110.00 800.00 283.00 
3.00 १८”x१८”x३” MD 50.00 Nos 1480.00 1680.00 918.00 
4.00 १८”x२४”x३” MD 50.00 Nos 1665.00 1570.00 1117.00 
5.00 १८”x२४”x४” HD 25.00 Nos 1924.00 2032.00 1373.00 
6.00 १८”x३६”x३” MD 50.00 Nos 1406.00 1760.00 1158.00 
7.00 १८”x३६”x४”  HD 25.00 Nos 2531.00 2800.00 1743.00 
8.00 २४”x२४”x३” MD 75.00 Nos 1665.00 1840.00 1109.00 
9.00 २४”x२४”x३” (होल असलेले) MD 50.00 Nos 1748.00 1840.00 1109.00 

10.00 २४”x२४”x४” HD 40.00 Nos 2487.00 2720.00 1509.00 
11.00 २४”x३६”x३” MD 80.00 Nos 1850.00 2000.00 1411.00 
12.00 २४”x३६”x३” (होल असलेले) MD 40.00 Nos 1942.00 2000.00 1411.00 
13.00 २४”x३६”x४” HD 50.00 Nos 2930.00 2800.00 1941.00 
14.00 ३६”x३६”x३” MD 20.00 Nos 2886.00 3920.00 1899.00 
15.00 ३६”x३६”x३” (होल असलेले) MD 10.00 Nos 3030.00 3920.00 1899.00 
16.00 ३६”x३६”x४” HD 20.00 Nos 4144.00 4200.00 2748.00 
17.00 ३६”x३६”x४” HD 20.00 Nos 4144.00 4200.00 2748.00 
18.00 ४८”x४८”x४” HD 20.00 Nos 9177.00 5960.00 6521.00 
19.00 राऊंड (गोल) २१”  यास X ३”जाड MD 20.00 Nos 1554.00 1840.00 820.00 
20.00 राऊंड (गोल) २१”  यास X  ४”जाड HD 20.00 Nos 1998.00 1840.00 1053.00 
21.00 राऊंड (गोल) २४”  यास X ४”जाड HD 20.00 Nos 1998.00 2150.00 1328.00 

 
तरी उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 
पाणी परुवठा िवभागाकरीता २१ कारच े आर.सी.सी. चबर क हर ( े मसह) खरेदी करणकेामी 

राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येम य े२१ पैक  २० कार या चबर क हरसाठी ीिनवास िसमट ॉड  ट, 
कोपरगाव यांचे दर िन नतम आहेत व फ  अ.नं.१८ या एका कार या चबर क हरसाठी लिलत िसमट 

ॉड  ट्स, जालना यांचे दर िन नतम आलेले आहते. सव चबर क हर एकाच परुवठाधारकाकडून खरेदी करणे 
यो य राहील, याकरीता अ.नं.१८ चे चबर क हर िन नतम दराम य ेपरुिवणचेी ीिनवास िसमट ॉड  ट, कोपरगाव 
यांना िवचारणा केली असता, यास यांनी सहमती दशिवली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी परुवठा िवभागाकरीता आर.सी.सी. चबर क हर ( े मसह) खरेदी 
करणकेामी ीिनवास िसमट ॉड  ट, कोपरगाव यांना ई-िनिवदमेधील िन नतम दरान ेपरुवठा आदशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२८ मा.सद यां या सचुनांबाबत.  

आजच े थािनक उपसिमती सभेम य े िविवध चच या अनषुंगाने मा.अ य  महोदय यांच े मा यतेने 
खालील माण ेिशफारसी करणेत आ या.  
(१) साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागांसाठी बडेशीट, उशी क हरसह खरेदी करणकेामी 
िन नतम दरधारक बांठीया ए टर ायजेस, पणु े यांना परुवठा आदशे दे यात आललेा आह े व परुवठा आदशे 
िद यानतंर यांचेकडून ा  बेडशीटचा नमनुा आप या मागणी माण े आह े का, याची खा ी करणसेाठी व  
सिमती, व  मं ालय, भारत सरकार या योगशाळेम ये पाठिवला होता. या योगशाळे या अहवालाम ये सदरह 
बेडशीटची साईज ६०"x९०" ऐवजी ५७"x९०" भरली आह,े अस ेनमदु आह.े याबाबत चचा करणसेाठी आजच े
उपसिमती सभेसमोर बांठीया ए टर ायजेस, पणु े यांचे ितिनधी ी.हषल बािंठया ह े उपि थत होते. यांना 
बेडशीट या साईजब ल िवचारणा केली असता, यांनी सांिगतल ेक , बेडशीटचा प हा ५७ ते ५८ इचं असतो, 
यामळेु कॉटन बेडशीटची ं दी ६०" होऊ शकत नाही. परंत ुबेडशीटची लांबी वाढिवता येईल व मागणीपे ा २ ते 

३ इचं लांबी या बेडशीटचा परुवठा क , अशी िवनंती केली.  
 यावर सिव तर चचा होऊन, बांठीया ए टर ायजेस, पणु ेयांची िवनंती मा य करणते येऊन, यांचेकडून 
५८" ं द व ९२" लांबीचे बेडशीटचा परुवठा ि वकारणते यावा,  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.       (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग/ साईबाबा भ िनवास थान/ ारावती भ िनवास थान) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(२) िदनांक १३.०२.२०१८ रोजी ी साई समाधी शता दी मंडपाम य े िनशु क मधमेुह िचिक सा िशबीर 
आयोिजत करणते आलेल ेआह.े परंत ु या कालावधीम य ेसदरह मडंपाम य ेभागवत कथा स ाहाचेही आयोजन 
कर यात आललेे अस यामळेु, िदनांक १३.०२.२०१८ रोजीच े िनशु क मधमेुह िचिक सा िशबीर ी 
साई सादालया या वरील हॉलम य ेघे यात याव ेव या िशबीरा या अनशंुगान ेयेणा या अपे ीत खचास मा यता 
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     

(कायवाही- वै क य अिध ीका, ी साईनाथ हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ सं थानम य ेचाल ूव तािवत असले या मह वा या क पांचा आढावा घेणे. 

ताव- अ. चालू असलेले क  प –  
 
अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच . 

स ि थती 

०१ निवन दशनरांग क  प ११२.६७ 
कोटी 

याकामी िद.२९/११/२०१७ रोजी बांधकाम परवानगी ा  त झाली असनू 
िद.०८/१२/२०१७  रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार याकामी सधुारीत 
अदंाजप कानुसार येणा-या .११२.४१ कोटी खचास महारा   शासन िवधी व  याय 
िवभाग यांची शासक य मा  यता िमळणकेामी,  यांचेकडील िद.२१/१२/२०१७ रोजीच े
प ातील ०७ मु ाचंी पतुता क न िद.२०/०१/२०१८ रोजी िवधी व  याय िवभागाकडे 
मा  यतेसाठी फेर सादर कर  यात आला आह.े 

०२ घनकचरा  यव  थापन 
क  प  

७.१७ 
कोटी  
 

 लाि टक िेडंगकरीता शेड उभारण े व मौजे िशंगव े येथील िनयोजीत घनकचरा 
क  पाचे शासन िनणय र  करण ेव मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १८२ मधील 

जागेत िनयोजीत क  पाचे उभारणी साठी येणारे . ४.५० कोटी खचाचे मा  यतेसाठी 
 ताव िद.१९/०९/२०१७ चे प ा  दारे शासनाकडे सादर करणते आला होता.  यानंतर 

िनिवदा ि यापणु कर  यात आली असनू एकमेव पा  ठेकेदार म.ेऑरगॅिनक 
रसाय  ल ग िसि टम ा.िल., मुंबई यांची िनिव दनेसुार येणारा खच .७,१७,२१,०००/- 

ला मा  यता िमळणसेाठी िद.२६/१२/२०१७ चे प ा  दारे शासनाकडे मा  यतेसाठी  ताव 
सादर कर  यात आला आह.े 
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अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच . 

स ि थती 

०३  वागत कमानी– दोन  १ कोटी  वागत कमानीच े बांधकामासाठी िनधी वग करणसेाठी मा  यता िमळणकेरीता 
िद.२९/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे 

 ताव सादर करणते आला आह.े  सदरचा र  ता हा कायकारी अिभयंता, रा  ीय 
महामाग िवभाग-०९ नािशक याचंे अख  यारीत अस  यान े  यांचे िद.२८/११/२०१७ 
रोजीचा ना-हरकत दाखला मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना 
िद.०४/१२/२०१७ रोजीचे प ान े पाठिवणते आलेला आह.े सा.बां.िवभाग, मं ालय, 
मुंबई यांनी सदरह कामाच े नकाश े व अदंाजप कात कािह दु   या सचुिव  या असनू 
 यानसुार जागितक बॅकं क  प (सा.बां.) िवभाग यांना िद.२०/०१/२०१८ रोजी 

कळिवणते आले आह.े  यांचेकडून सधुारीत अदंाजप क ा  त झा  यानंतर, मंजरुीसाठी 
शासनाकडे पाठिव  यात येईल. 
दर  यान मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .०४ 
(०३) नसुार  वागत कमानी उभारणकेामी शासन मा  यता ा  त होईपयत फायबर  या 
आकषक कमानी ता  परु  या  व पात उभारणबेाबत कायवाही चालु आह.े  

०४  कायवॉक १.३  
कोटी 

याकामी िवहीत मुदतीत फ  त एकच ई-िनिवदा ा  त झाललेी अस  यान े
िद.२९/०१/२०१८ अखेर फेरिनिवदा मागिव  यात आ  या आहते. दसु-यांदाही एकही 
िनिवदा ा  त झालेली नाही. फेर िनिवदा मागिवणबेाबत कायवाही चालु आह.े  

०५ साई आ म-१ येथ े
टे  साईल फॅि क शेड 
उभारण े

१.३६ 
कोटी 

मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांनी सदरह  तावास िद.१९/१२/२०१७ रोजी 
मंजरुी िदली आह.े िशरडी नगरपचंायत यांची मा  यता घऊेन िन  नतम दराचे ठेकेदार 
सभुाष क    शन यांना कायादशे दे  यात येत आह.े  

०६ ी साईबाबा समाधी 
मंिदर प रसरातील 
लोअर गचे 

नतुनीकरण करण े
(दसुरा ट  पा) 

२.७५ 
कोटी 

०१. ठेकेदार यानंी समाधी मिंदर, गु  थान,शिनगेट, लडीबाग, द  त मिंदर, गेट न.ं 
०२,०३,०४, शासक य कायालय, बुक  टॉल, या प रसरातील लोर गच े काम पणू 
केले आह.े  
०२. सभाकंुड,पी.आर. ओ. गटे न.ं ०५ जवळ,  यिुझयम इ. िठकाणचे प रसरातील काम 

गतीत आह.े  
०३. लोर गच ेपॉिलश ग व लेदर िफिनश ग गतीत आह.े  
०४.  ठेकेदार यांनीआजपावतेो ९०% काम पणू केलेले आह.े 

०७ साईनगर कमचारी 
वसाहत प रसरा-तील 
साईनगर, साई  यान 
०१ व ०२, समपण 
इमारत चे आितल व 
बाहरेील रंगकाम 
करण.े 

३६.९७ 
ल  

याकामी GST सह फेर ई-िनिवदा मागिवणबेाबत  या  तावास मा  यता िमळाली असनू 
वतमानप ात जािहरात दणेेत येत आह.े 

०८ साईनाथ  णालयावर 
वाढीव मज  याच े
बांधकाम 

४.५  
कोटी 

सहायक सचंालक, नगररचना िवभाग, अ.नगर यांनी िद.२२/ ०१/२०१८ अ  वये टु ची 
पतुता करणबेाबत िशड  नगरपचंायत यांना कळिवले आह.े याबाबत संचालक, 
नगररचना िवभाग, नािशक रोड, नािशक यांचेकडे िशड  नगरपचंायत यांचमेाफत िद. 
२९/०१/२०१८ रोजी तीसरा मजला बांधकामासाठी सामािसक अतराच े िनयमात 
िशिथलता व  णालय वापरास परवानगी िमळणबेाबत  ताव सादर कर  यात आला 
आह.े   

०९ नगरपािलका ह ीतील 
र  ता .५ चे उवरीत 
काम पणू करण े 
(ट  पा-१) 
 

१.७० 
कोटी 

ठेकेदार म.े एस. के. येवलेअॅडं कं., संगमनरेयांना कायादशे दणेते आला असनु ठेकेदार 
यांनी आर.सी.सी.पाईप व खडी साईटवर उपल  ध क न कामास सु वात केललेी आह.े 
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अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच . 

स ि थती 

१० मंिदर प रसरातील 
इमारतीचे आतील व 
बाहरेील रंगकाम 
करण.े  

६४ ल  ठेकेदार यांची ६३,२२,२५१/- मा  रकमचेी िन  नतम िनिवदा ि वकारणते आली आह.े 
अदंाजप क य रकमपेे ा २७ ट  के कमी असलेन े शासन िनणयानसुार . 
१५,५८,९११/- इत  या रकमचेी हमी बॅकं गॅरंटी ा  त झाली असनू कायादशे दे  यात यते 
आह.े  

११ साईनाथ 
 णालयाशेजारी 

मोक या जागेत 
 णालयासाठी निवन 

ईमारतीचे बांधकाम 
करण.े  

--- स  ह न.ं१४८ मधील साईनाथ  णालयाचे पि मेकडील मोक या जागेत निवन ईमारत 
बांधणसेाठी आिकटे  ट  हणनू Design Associates INC, Noida, UP यांची 
नेमणकू कर  यात आली असनू  लॅनबाबत सिव  तर चचा करणसेाठी िद.११/०१/२०१७ 
रोजी संबंधीतांची आिकटे  ट याचंसेमवेत बैठक आयोिजत केली होती. सदर बैठक तील 
झाले  या चचनसुार आिकटे  ट यांचेमाफत आराखडयात सधुारणा कर  यात येत आह.े  

 

ब.  तावीत असलेले  ताव -  
अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच 

स ि थती 

०१ साईसृ  टी क  प अदंाजे  
१४१ 
कोटी 

या क  पासाठी क  प स  लागार  हणनू ी.संिदप िश े , मुंबई यांना कायादशे 
दे  यात आला आह.े  यांनी मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत  िद.०८/१२/२०१७ 
रोजी सादरीकरण केले आह.े  यावेळी  यांना कर  यात आले  या सचुनानंसुार 
सधुारीत आराखडा आिकटे  ट यांनी तयार केला आह.े  सधुारीत आराखडा 
मा. य.स. सद  य यांना िद.०३/०१/२०१८ रोजी ई-मेल करणते आले आहते. तसचे 
मा.  य.स. िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणया  वये आिकटे  ट यांना 
िद.१२/०१/२०१८ रोजीच े प ा  वये मा.  यव  थापन सिमती सभते झाले  या चचा 
अ  वये बदल करणबेाबत कळिव  यात आले आह.े  

०२ साईबाबा भ िनवास  
(५०० म) नतुनीकरण 

१८.५६ 
कोटी 

शासन मा  यतेसाठी .१४.५३ कोटी इत  या अदंाजप क य खचाचा  ताव 
िद.२२/११/२०१७ रोजी सादर करणते आला होता. दर  यान सावजिनक बांधकाम, 
महारा   शासन यांचा एसएसआर-२०१७-२०१८ िस  द झा  याने िद. 
२७/१२/२०१७ रोजी शासनाचे िवधी व  याय िवभाग यांचे मा  यतेसाठी .१८.५६ 
कोटी रकमेचा सधुारीत  ताव सादर कर  यात आला आह.े   

०३ लाडू व बुंदी ोसेिसंग 
यिुनट 

१४.४१ 
कोटी 

सं  थानचे सामा  य शासन िवभाग आदेश . ३४२९ िद.०४/१२/२०१७ अ  वये 
सदरह क  प पायाभतू  व पाचा अस  याने  यास शासनाची पवू मा  यता घणेे 
आव  यक अस  याने  यासाठी सिव  तर अदंाजप क तयार करणचेी कायवाही 
करणते येत आह.े िद.२३/०१/२०१८ रोजी ा  त चलनानसुार सं  थानने एकूण 
.३२,९४,७२०/- इतका िवकास शु  क रकमचेा भरणा िद.२५/०१/२०१८ रोजी 

सहायक संचालक, नगररचना यांचकेेडे सादर केलेला आह.े  
०४ साई सादालय फरशी 

बदलण े
१.९० 
कोटी 

िन  नतम दराचे ठेकेदार आ.के. सावंत, नािशक यांच े दर ि वकारणते येऊन,  यांना 
कायादशे दणेबेाबत िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार ठेकेदार यांना 
कायादशे दे  यात आला आह.े  ठेकेदार यांना फ रशी बसिवणकेरीता नमनुा मा  य 
करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजी उपल  ध कर  यात 
आला आह.े  

०५ साई सादालय रंगकाम ८५.८४ 
ल  

जीएसटी नतंरचे िनिवदा ि येत एकच ठेकेदार पा  होत अस  याने याकामी फेर 
िनिवदा मागिव  यात आली असनु िनिवदा सादर करणचेी अतंीम मदुत 
िद.३०/०१/२०१८ पयत ठेव  यात आली होती. सदरह मदूतीत ई-िनिवदा ा  त 
झा  या आहते. सदरह िनिवदांचा तां ीक िलफाफा खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात 
येत आह.े  
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अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच 

स ि थती 

०६ निवन शै िणक सकुंल 
उभारणी 

१२९ 
कोटी  

मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१४/११/२०१७ रोजीचे बैठक त आिकटे  ट डी. ओ. 
िनकम, पणु ेयांनी सादरीकरण केल ेआह.े  सदरह सभेतील िनणयानसुार आिकटे  ट 
यांनी नकाशाम  य ेसधुारणा केली असनू सधुारीत नकाश ेसव सिमती सद  यांना ई-
मेल  दारे पाठिवणते आले आहते. आिकटे  ट फ  ठरिवणबेाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत  ताव सादर कर  यात आला आह.े  

०७ िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील DP Plan मधील 
(ट  पा-२) र   यांचे 
भसंूपादन करण.े 

१६३ 
कोटी 

 यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणकेामी  ताव िद. १९/०१/२०१८ रोजीचे 
सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता.  यानसुार छाननी सिमती अ  य  सो मा. 

ी. चादंीवाल यानंी िद.२०/०१/२०१८ रोजी सम  र   यांचे  थळ िनरी ण केले 
आह.े    

०८ नगर-मनमाड र  ता दु  ती 
व सशुोिभकरण 

३.२५ 
कोटी 

ई-  ताव मसु ास मा  यता घऊेन आिकटे  ट नेमणकू करणेसाठी  ताव 
मागिव  यात येत आह.े 

०९ साई आ म-१ रंगकाम व 
दु  ती 

६.५० 
कोटी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत अदंाजप कास मा  यता दे  यात आली आह.े 
 यानसुार िनिवदा मागिवणबेाबत कायवाही करणते येत आह.े  

१० साईिनवासअितथीगहृ व 
म  यवत  भांडार या 
इमारत चे आतील व 
बाहरेील रंगकाम करण.े  

२९.४२ 
ल  

याकामी ई-िनिवदा मागिवणकेामी जािहरात दे  यात यते आह.े  

११ निवन भांडार इमारतीच े
बांधकाम करण े

१३.७१ 
कोटी 

ई-  ताव मसु ास मा  यता घऊेन आिकटे  ट नेमणकू करणेसाठी  ताव 
मागिव  यात येत आह.े 

 
िनणय .७७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावावर खालील माण ेचचा होऊन िनणय घे यात आले.  

अ. चालू असलेले क  प – 
 

अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच . 

स ि थती सभेम य ेझालेली चचा 

०१ निवन दशनरांग क  प ११२.६७ 
कोटी 

याकामी िद.२९/११/२०१७ रोजी बांधकाम 
परवानगी ा  त झाली असनू िद.०८/१२/२०१७  
रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार 
याकामी सधुारीत अंदाजप कानसुार येणा-या 
.११२.४१ कोटी खचास महारा   शासन िवधी 

व  याय िवभाग यांची शासक य मा  यता 
िमळणेकामी,  याचंेकडील िद.२१/१२/२०१७ 
रोजीचे प ातील ०७ मु ांची पुतता क न 
िद.२०/०१/२०१८ रोजी िवधी व  याय 
िवभागाकडे मा  यतेसाठी फेर सादर कर  यात 
आला आह.े 

न द घे यात आली. 

०२ घनकचरा  यव  थापन 
क  प  

७.१७ 
कोटी  
 

 लाि टक ेिडंगकरीता शेड उभारणे व मौज े
िशंगवे येथील िनयोजीत घनकचरा क  पाचे 
शासन िनणय र  करणे व मौजे िनमगांव को-हाळे 
येथील गट न.ं १८२ मधील जागेत िनयोजीत 

क  पाचे उभारणी साठी येणारे . ४.५० कोटी 
खचाचे मा  यतेसाठी  ताव िद.१९/०९/२०१७ 
चे प ा  दारे शासनाकडे सादर करणेत आला 
होता.  यानंतर िनिवदा ि यापुण कर  यात 
आली असनू एकमेव पा  ठेकेदार म.ेऑरगॅिनक 

न द घे यात आली. 
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अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच . 

स ि थती सभेम य ेझालेली चचा 

रसाय  ल ग िसि टम ा.िल., मुंबई यांची 
िनिव दनेुसार येणारा खच .७,१७,२१,०००/- ला 
मा  यता िमळणेसाठी िद.२६/१२/२०१७ चे 
प ा  दारे शासनाकडे मा  यतेसाठी  ताव सादर 
कर  यात आला आह.े 

०३  वागत कमानी– दोन  १ कोटी  वागत कमानीचे बांधकामासाठी िनधी वग 
करणेसाठी मा  यता िमळणेकरीता 
िद.२९/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे  ताव 
सादर करणेत आला आह.े  सदरचा र  ता हा 
कायकारी अिभयंता, रा  ीय महामाग िवभाग-०९ 
नािशक यांचे अख  यारीत अस  याने  याचंे 
िद.२८/११/२०१७ रोजीचा ना-हरकत दाखला 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना 
िद.०४/१२/२०१७ रोजीचे प ाने पाठिवणेत 
आलेला आह.े सा.बा.ंिवभाग, मं ालय, मुंबई 
यानंी सदरह कामाचे नकाशे व अंदाजप कात 
कािह दु   या सचुिव  या असून  यानसुार 
जागितक बॅकं क  प (सा.बा.ं) िवभाग यांना 
िद.२०/०१/२०१८ रोजी कळिवणेत आले आह.े 
 याचंेकडून सधुारीत अंदाजप क ा  त 

झा  यानंतर, मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठिव  यात 
येईल. 
दर  यान मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय 

.०४ (०३) नसुार  वागत कमानी उभारणेकामी 
शासन मा  यता ा  त होईपयत फायबर  या 
आकषक कमानी ता  परु  या  व पात 
उभारणेबाबत कायवाही चालु आह.े  

 वागत कमानीची िडझाईन 
आपण तयार क न दऊे, अशी 
चचा झाली व यासाठी या 
वागत कमान चे 3D िडझाईन 

तयार करणेत यावे व यास 
सिमतीची मा यता घे यात 
येऊन, ते अंतीम करणेत यावे, 
असे ठरल.े  

०४  कायवॉक १.३  
कोटी 

याकामी िवहीत मदुतीत फ  त एकच ई-िनिवदा 
ा  त झालेली अस  याने िद.२९/०१/२०१८ 

अखेर फेरिनिवदा मागिव  यात आ  या आहते. 
दसु-यांदाही एकही िनिवदा ा  त झालेली नाही. 
फेर िनिवदा मागिवणेबाबत कायवाही चालु आह.े  

काय वॉक तयार करणकेामी 
राबिवणते आले या ई-िनिवदा 

ि येस ठेकेदारांचा ितसाद 
िमळत नाही, याकरीता 
Google व Just Dial 
याव न या े ात काम 
करणा या कंप यांची मािहती 
घेऊन, नामांिकत कंप यांना 
िनिवदेबाबत कळिवणते याव.े  

०५ साई आ म-१ येथ े
टे  साईल फॅि क शेड 
उभारण े

१.३६ 
कोटी 

मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांनी 
सदरह  तावास िद.१९/१२/२०१७ रोजी मंजरुी 
िदली आह.े िशरडी नगरपंचायत यांची मा  यता 
घेऊन िन  नतम दराचे ठेकेदार सभुाष क    शन 
यांना कायादशे दे  यात येत आह.े  

टे  साईल फॅि क शेड 
उभारणीकामी बांधकाम 
परवानगी न घते यास ते 
अित मण सदराम ये येईल, 
अशी मािहती मु यकायकारी 
अिधकारी यांनी सभेस िदली.  
       यावर िशड  नगर- 
पंचायतीची बांधकाम परवानगी 
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िमळणसेाठी पाठपरुावा करणते 
यावा, असे ठरल.े  

०६ ी साईबाबा समाधी 
मंिदर प रसरातील 
लोअर गच े

नतुनीकरण करण े
(दसुरा ट  पा) 

२.७५ 
कोटी 

०१. ठेकेदार यांनी समाधी मंिदर, गु  थान, 
शिनगेट, लडीबाग, द  त मंिदर, गेट न.ं 
०२,०३,०४, शासक य कायालय, बुक  टॉल, 
या प रसरातील लोर गचे काम पणू केले आह.े  
०२. सभाकंुड, पी.आर.ओ.गेट नं.०५ जवळ, 
 यिुझयम इ. िठकाणचे प रसरातील काम गतीत 

आह.े  
०३. लोर गचे पॉिलश ग व लेदर िफिनश ग 

गतीत आह.े  
०४.  ठेकेदार यांनीआजपावेतो ९०% काम पणू 
केलेले आह.े 

मंिदर प रसरामधील गेट न.ं०१ त े
गेट नं.०५ याम य े
ि ह.ि ह.आय.पी. मा यवरां या 
गाडया येत असतात व यामुळे 
या िठकाणी फरशी न टाकता, 
तेथ े िसमटचे लोअर ग असावे, 
असे मु य कायकारी अिधकारी 
यांनी सभसे कळिवले, यास 
सभनेे मा यता िदली व या 
िठकाण या वे.मीटरच े काम  
आव यकतेनसुार इतर  क न 
घे यास मा यता दे यात आली.  

०७ साईनगर कमचारी 
वसाहत प रसरा-तील 
साईनगर, साई  यान 
०१ व ०२, समपण 
इमारत चे आितल व 
बाहरेील रंगकाम 
करण.े 

३६.९७ 
ल  

याकामी GST सह फेर ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत  या  तावास मा  यता िमळाली 
असनू वतमानप ात जािहरात दणेेत येत आह.े 

न द घे यात आली.  

०८ साईनाथ  णालयावर 
वाढीव मज  याच े
बांधकाम 

४.५  
कोटी 

सहायक संचालक, नगररचना िवभाग, अ.नगर 
यांनी िद.२२/ ०१/२०१८ अ  वये ुट ची पतुता 
करणेबाबत िशड  नगरपंचायत यांना कळिवले 
आह.े  याबाबत संचालक, नगररचना िवभाग, 
नािशक रोड, नािशक यांचेकडे िशड  नगरपंचायत 
यांचेमाफत िद. २९/०१/२०१८ रोजी तीसरा 
मजला बांधकामासाठी सामािसक अतंराचे 
िनयमात िशिथलता व  णालय वापरास 
परवानगी िमळणेबाबत  ताव सादर कर  यात 
आला आह.े   

साईनाथ णालय सु  
असले या इमारतीस, णालय 
चाल ू करणेसाठी आव यक 
असले या परवान या घे यात 
आले या नाही, याकरीता या 

टु ची पतुता करणेसाठी 
पाठपरुावा करणेचे काम चाल ू
असलेबाबत मु यकायकारी 
अिधकारी यांनी सभसे 
कळिवले.  
     यावर णालयासाठी 
आव यक असले या सव 
परवान या ा  क न घे यात 
या यात, असे ठरल.े  
 

०९ नगरपािलका ह ीतील 
र  ता .५ चे उवरीत 
काम पणू करण े 
(ट  पा-१) 

१.७० 
कोटी 

ठेकेदार म.े एस. के. येवलेअॅडं कं., संगमनेरयांना 
कायादशे दणेेत आला असनु ठेकेदार यांनी 
आर.सी.सी.पाईप व खडी साईटवर उपल  ध 
क न कामास सु वात केलेली आह.े 

न द घे यात आली.  

१० मंिदर प रसरातील 
इमारतीचे आतील व 
बाहरेील रंगकाम 
करण.े  

६४ ल  ठेकेदार यांची ६३,२२,२५१/- मा  रकमेची 
िन  नतम िनिवदा ि वकारणेत आली आह.े 
अंदाजप क य रकमेपे ा २७ ट  के कमी असलेने 
शासन िनणयानसुार . १५,५८,९११/- इत  या 
रकमेची हमी बॅकं गॅरंटी ा  त झाली असनू 
कायादशे दे  यात येत आह.े  

न द घे यात आली. 
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११ साईनाथ 
 णालयाशेजारी 

मोक या जागेत 
 णालयासाठी निवन 

ईमारतीचे बांधकाम 
करण.े  

--- स  ह नं.१४८ मधील साईनाथ  णालयाचे 
पि मेकडील मोक या जागेत निवन ईमारत 
बांधणेसाठी आिकटे  ट  हणनू Design 
Associates INC, Noida, UP यांची नेमणकू 
कर  यात आली असून  लॅनबाबत सिव  तर चचा 
करणेसाठी िद.११/०१/२०१७ रोजी संबंधीतांची 
आिकटे  ट यांचेसमवेत बैठक आयोिजत केली 
होती. सदर बैठक तील झाले  या चचनसुार 
आिकटे  ट यांचेमाफत आराखडयात सधुारणा 
कर  यात येत आह.े  

न द घे यात आली. 

 
ब.  तावीत असलेले  ताव -  

अ. 
नं. 

क  पाचे नांव अदंािजत 
खच 

स ि थती सभेम य ेझालेली चचा  

०१ साईसृ  टी क  प अदंाजे  
१४१ 
कोटी 

या क  पासाठी क  प स  लागार  हणनू ी.संिदप 
िश े , मुंबई यांना कायादशे दे  यात आला आह.े 
 यानंी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते  

िद.०८/१२/२०१७ रोजी सादरीकरण केले आह.े 
 यावेळी  यांना कर  यात आले  या सचुनांनसुार 

सधुारीत आराखडा आिकटे  ट यांनी तयार केला 
आह.े  सधुारीत आराखडा मा. य.स. सद  य यांना 
िद.०३/०१/२०१८ रोजी ई-मेल करणेत आले 
आहते. तसेच मा.  य.स. िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे 
सभतेील िनणया  वये आिकटे  ट यांना 
िद.१२/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये मा.  यव  थापन 
सिमती सभते झाले  या चचा अ  वये बदल 
करणेबाबत कळिवण ् यात आले आह.े  

साईसृ  टी क  प स  लागार 
ी.संिदप िश े , मुंबई यांना 

वेळोवेळी कळवनूही ते 
साईसृ  टी क  पाचे अतंीम 
सादरीकरण दते नाहीत, 
याकरीता यांना अतंीम नोटीस 
दे यात यावी. यानंतरही 
यांनी ितसाद न िद यास 

सदरहकामी नवीन 
स लगाराची नमेणकू करणते 
यावी, अस ेठरल.े  

०२ साईबाबा भ िनवास  
(५०० म) नतुनीकरण 

१८.५६ 
कोटी 

शासन मा  यतसेाठी .१४.५३ कोटी इत  या 
अंदाजप क य खचाचा  ताव िद.२२/११/२०१७ 
रोजी सादर करणेत आला होता. दर  यान 
सावजिनकबांधकाम,महारा   शासन यांचा 
एसएसआर-२०१७-२०१८ िस  द झा  याने   िद. 
२७/१२/२०१७ रोजी शासनाचे िवधी व  याय 
िवभाग यांचे मा  यतेसाठी .१८.५६ कोटी रकमेचा 
सधुारीत  ताव सादर कर  यात आला आह.े   

न द घे यात आली.  

०३ लाडू व बुदंी ोसेिसंग 
यिुनट 

१४.४१ 
कोटी 

सं  थानचे सामा  य शासन िवभाग आदशे . 
३४२९ िद.०४/१२/२०१७ अ  वये सदरह क  प 
पायाभतू  व पाचा अस  याने  यास शासनाची पूव 
मा  यता घेणे आव  यक अस  याने  यासाठी सिव  तर 
अंदाजप क तयार करणेची कायवाही करणेत यते 
आह.े िद.२३/०१/२०१८ रोजी ा  त चलनानसुार 
सं  थानन े एकूण .३२,९४,७२०/- इतका िवकास 
शु  क रकमेचा भरणा िद.२५/०१/२०१८ रोजी 
सहायक संचालक, नगररचना यांचेकेडे सादर 
केलेला आह.े  

न द घे यात आली. 

०४ साई सादालय फरशी 
बदलण े

१.९० 
कोटी 

िन  नतम दराचे ठेकेदार आ.के. सावंत, नािशक यांचे 
दर ि वकारणेत येऊन,  यानंा कायादशे दणेेबाबत 

साई सादालयाम ये बसिवणते 
येणा या फरशीचा नमनुा 
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िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार 
ठेकेदार यांना कायादशे दे  यात आला आह.े  ठेकेदार 
यांना फ रशी बसिवणेकरीता नमनुा मा  य करणेसाठी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी 
उपल  ध कर  यात आला आह.े  

अतंीम करणते आला.  

०५ साई सादालय रंगकाम ८५.८४ 
ल  

जीएसटी नंतरचे िनिवदा ि येत एकच ठेकेदार पा  
होत अस  यान े याकामी फेर िनिवदा मागिव  यात 
आली असनु िनिवदा सादर करणेची अंतीम मदुत 
िद.३०/०१/२०१८ पयत ठेव  यात आली होती. 
सदरह मदूतीत ई-िनिवदा ा  त झा  या आहते. सदरह 
िनिवदांचा तां ीक िलफाफा खरेदी सिमतीचे सभेत 
उघड  यात येत आह.े  

न द घे यात आली. 

०६ निवन शै िणक सकुंल 
उभारणी 

१२९ 
कोटी  

मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१४/११/२०१७ 
रोजीचे बैठक त आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, पणेु 
यांनी सादरीकरण केले आह.े सदरह सभेतील 
िनणयानसुार आिकटे  ट यांनी नकाशामध ्ये सधुारणा 
केली असून सधुारीत नकाशे सव सिमती सद  यानंा 
ई-मेल  दारे पाठिवणेत आले आहते. आिकटे  ट फ  
ठरिवणेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते 

 ताव सादर कर  यात आला आह.े  

न द घे यात आली. 

०७ िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील DP Plan मधील 
(ट  पा-२) र   यांचे 
भसंूपादन करण.े 

१६३ 
कोटी 

 यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणेकामी  ताव 
िद. १९/०१/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर 
कर  यात आला होता.  यानसुार छाननी सिमती 
अ  य  सो मा. ी.चांदीवाल यांनी 
िद.२०/०१/२०१८ रोजी सम  र   याचंे  थळ 
िनरी ण केले आह.े    

सम  र यांची थळ पहाणी 
करण े ह े छाननी सिमती या 
काय े ाम य े यते नाही, ही 
बाब मु यकायकारी अिधकारी 
यांनी सभे या िनदशनास 
आणनू िदली.  
याची न द घे यात आली.  

०८ नगर-मनमाड र  ता दु  ती 
व सशुोिभकरण 

३.२५ 
कोटी 

ई-  ताव मसु ास मा  यता घेऊन आिकटे  ट 
नेमणकू करणेसाठी  ताव मागिव  यात येत आह.े 

नगर-मनमाड र याबरोबरच 
सशुोिभत करावया या इतर 
र यांसाठीही आिकटे टची 
नेमणकू करणेत यावी, असे 
ठरले.  

०९ साई आ म-१ रंगकाम व 
दु  ती 

६.५० 
कोटी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते अंदाजप कास 
मा  यता दे  यात आली आह.े  यानसुार िनिवदा 
मागिवणेबाबत कायवाही करणेत येत आह.े  

सदरहकामी िनिवदांची मागणी 
करतेवेळी अदंाजप कापे ा 
२०% र कम कमी करणते 
येऊन, ठोक रकमचे े टडर 
काढणते याव,े अस ेठरल.े  

१० साईिनवासअितथीगहृ व 
म  यवत  भांडार या 
इमारत चे आतील व 
बाहरेील रंगकाम करण.े  

२९.४२ 
ल  

याकामी ई-िनिवदा मागिवणेकामी जािहरात दे  यात 
येत आह.े  

न द घे यात आली.  

११ निवन भांडार इमारतीच े
बांधकाम करण े

१३.७१ 
कोटी 

ई-  ताव मसु ास मा  यता घेऊन आिकटे  ट 
नमेणकू करणेसाठी  ताव मागिव  यात येत आह.े 

न द घे यात आली. 
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तसेच यावेळी असेही ठरले क , िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजीच ेसभेम य ेचाल ूव तािवत असले या 
कामाचा आढावा व उपरो  घे यात आलेला आढावा, यांची येक मिह यांची स ि थती, मागील 
स ि थतीसह सभेसमोर सादर करणते यावा.           (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०४ िनयोिजत शै िणक संकुल बांधकाम आराखडे सादरीकरण व आिकटे ट नेमणकू करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयमा  या कलम १७ 
मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- 
१) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९४१ खालील माण े संमत 

झालेला आह.े 
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. तसचे, सदरह 

कामी या े ातील नामांिकत व अनभुवी अशा आिकटे  टची नेमणकू करणते यावी, असे ठरले.” 
२) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६४ खालील माण े संमत 

झालेला आह.े 
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे व र  ठ महािव ालय (Senior 

College) सु  करणकेरीता जागा िनि त करणते यावी व  यानंतर वरी  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी 
शासनास काय आव  यक आह,े यासह सिव  तर फेर  ताव सादर करणेत यावा. तसेच तोपयत 
शासनाचे बहृद आराखड्याम  य ेन द होणेसाठी ऑनलाईन अज करणसे व याकामी येणा-या खचास 
मा  यता दे  यात आली.  

३) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२६/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३१ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े 

“..यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवतकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. 
मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत 
केले माण ेपढुील कायवाही करणते यावी अस ेठरल”े 

४) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१२ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान संचिलत स  याची शै िणक संकुले तसेच 
भिव  याम  य े िनयोिजत शै िणक संकूलाचंी एकाच िठकाणी उभारणी करणते यावी, अस ेसिमतीच ेमत 
झाल.े सबब सदरह  ताव तुत  थिगत ठेवणते यावा, असे ठरले.”  

५) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९५५ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“..सं थानसाठीनवीनअ यावतशै िणकसंकुलाचीउभारणीकरणकेामीचेआिकटे  ट डी.ओ. 
िनकम, पणु े ह े आजचे सभते सादरीकरण सादर करणसेाठी उपि थत होते. सभेन े सादरीकरणा या 
हाडकॉपीज पािह या व या शै िणक संकुलाम य े वरी  महािव ालयाचा समावेश करणते यावा, 
ऑडीटोरीयम हॉल वेश ाराशेजारी घे यात यावा व तो एक हजार मतेचा असावा व सव कार या 
खेळांची मदैान ेतयार करणते यावीत, तसेच आव यक वाढीव FSI शासनाकडून मंजरू क न यावा, 
अशासचुनाके या.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे गट न.ं १८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागते 

सं थानसाठी नवीन अ यावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणते यावी. तसचे या शै िणक संकुलाची उभारणी 
करणकेामीच े आिकटे  ट डी.ओ. िनकम, पणु े यांना सम  दे यात आले या सचुनांचा अतंभाव क न, 
सादरीकरणाची सॉ ट कॉपी सव सिमती सद यांना पाठिव यात यावी, अस ेठरल.े”   

 तावना- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेतफ पढुील माण ेशै िणक सं  था कायरत 
आहते.१) ी साईबाबा इिं लश मडेीअम  कूल, िशड  २) ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर, िशड  ३) ी साईबाबा 
किन  ठ महािव ालय, िशड   ४) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था, िशड  यापकै  इिं लश मडेीयम, क  या 
िव ा मंदीर व औ ोिगक िश ण सं  था यां  या इमारती िशड  स  ह न.ं१०८, १०९ मिधल सं  थान मालक चे 
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जागेत आहते. परंत ु किन  ठ महािव ालयाला कायम  व पी इमारत उपल  ध नस  यान े  याच े वग स  या मौजे 
िनमगांव को-हाळे गट न.ं१७२ मधील साईआ म भाग-२ चे एका इमारतीत भरिव  यात येत आहते. तसेच स  याचे 
श ै िणक संकुलातही वाढ  या िव ाथ  सं  यमेळेु वगाची सं  या अपरुी पडत आह.े  यामळेु इिं लश मेडीअम 
 कुलचे वग दोन स ात भरवाव े लागत आहते. या बाब चा िवचार क न सं  थान संचिलत सव श ै िणक 

सं  थांकरीता एकाच िठकाणी कायम  व पी असे अ यावत श ै िणक सकूंल उभारणसेाठी सं  थानचमेौजे 
िनमगांव को-हाळे य ेिथल गट न.ं१८३ मधील जागा िनयोिजत शै िणक सकुंलासाठी िनि त करणते आली आह.े   

सदरहकामी िद.१२/०२/२०१४ रोजी  या िटपणी  दारे आिकटेक् ट िड.ओ.िनकम, पणु े यांचेकडुन 
ाथमीक नकाश ेव  यांचे िफ चा  ताव घणेसेाठी मा  यता िमळाली होती.  यानसुार सं  थानचे जा. .५३५८/ 

२०१४, िद. २४/०२/२०१४ अ  वये आिकटे  ट िड.ओ.िनकम यांना सदरह क  पासाठी ाथमीक आराखडे 
तयार करणबेाबत कळिवणते आले होते.  यानसुार आिकटे  ट यांनी मा. ि सद  य सिमतीचे िद. २६/०६/२०१४ 
रोजीच ेसभेपढुे सादरीकरण केल.े सदरह सभेतील िनणय . ५३१ अ  वये याकामी सं  थान वक लामाफत अज 
करणते येऊन मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घणेते यावी व  मा. खंडपीठान े
िनदशीत केले माण ेपढुील कायवाही करणते यावी, असे ठरले होते.तथापी, आिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणु ेयांची 
नेमणकू कर  यात आलेली नाही. 

 यानसुार याकामी मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा  यतेसाठी िस  हील अज दाखल 
करणते आला होता. सदर अजावर िद.०४/१२/२०१५ रोजी मा. उ  च  यायालयाने खालील माण ेआदेश िदलेला 
आह.े  

PER COURT:-  
1. Vide the present application, the applicant committee is seeking permission to take 

appropriate decision with regard to construction of educational complex in survey 
no.183 situated at NimgoanKorhaleTq. Rahata and for that purpose, permit the 
committee to spend necessary amount required for the purpose of construction of 
educational complex. 

2. We have heard the learned counsel for the respective parties. 
3. Firstly, the committee will have to arrive at a conclusion about the expenditure 

that is required for the same. At present, we allow the applicant committee to take 
appropriate decision with regard to construction of an educational complex in 
survey no.183 situated at NimgaonKorhale. If the same is permissible as per plan 
and as per rules and regulations of the Grampanchayat, then the applicant shall 
seek necessary permission of appropriate authority, prepare lay out plan of the 
construction, thereafter appoint architecture and also the approximate expenditure 
that would be required and before proceeding with any work shall seek permission 
of this Court with regard to expenditure to be made.  

4. Civil application is disposed of. 
    ी साईबाबा सं  थान संचिलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कुल, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व 

ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय या शै िणक सं  थांकरीता एकि त शै िणक सकूंलाचे बाधंकाम मौजे 
िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट न.ं१८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेत करणसेाठी मा  यता 
िमळणकेरीता तसचे आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, पणु े यांचेमाफत सदर क  पा  या आराखड्याचं े सादरीकरण 
करणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेपढू ेसादर करणते आला होता. 
सदरह सभेतील िनणय .९५५ अ  वये आिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणु ेयांना सम  दे  यात आले  या सचुनाचंा 
नकाशात अतंभाव क न सादरीकरणाची सॉ ट कॉपी सव सिमती सद  यांना पाठिवणते यावी अस ेठरले आह.े   

 यानसुार आिकटे  ट डी.ओ.िनकम यांनी नकाशात सधुारणा केली असनू  यात खालील बाब चा 
अतंभाव कर  यात आलेला आह.े 
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SR. 
NO. 

DESCRIPTION 
CLASS 
ROOM / 
HALLS. 

AREA in 
sq.m. 

ESTIMATE 

1 English Medium School. 165 21300 41,10,90,000/- 
2 KanyaVidyaMandir. 101 13100 25,28,30,000/- 
3 Junior & Senior College. 101 13100 25,28,30,000/- 
4 Auditorium – 1050 seats capacity. 17 7350 22,05,00,000/- 

5 

Indoor Sport Facilities. 
a. Badminton. 
b. Table Tennis. 
c. Gymnasium 
d. Karate 
e. Judo  
f. Boxing 
g. Pool. 
h. Chess. 
i. Carrom 

11 2000 3,86,00,000/- 

6 Swimming Pool  8 1000 1,00,00,000/- 

7 

Infrastructure  Development: Roads, 
Water supply, ETP, STP, Electrification, 
Landscape, Play Fields, ETC. 
Out door sports Facilities. 
a. KhoKho. 
b. kabbaddi. 
c. Hockey, 
d. Foot ball. 
e. Volley ball. 
f. 400 mtr. running track. 
g. basket ball. 

2 54000 16,74,00,000/- 

  Total Cost of Project  1,35,32,50,000/- 
 
  आिकटे  ट डी.ओ. िनकम, पणु े यांनी  यांचे िद.१५/०१/२०१८ रोजीचे प ान े सदरह क  पासाठी 

Civil, Electrical, Plumbing, Mechanical, Landscaping, Acoustics, Air Conditioning, 
Interior works, Rain Water Harvesting etc. कामांसह क  पासाठी लागणा-या सव कामांना सेवा 
दणेेसाठी क  प िकंमती  या २.०७% अिधक GST इत  या फ चा  ताव सादर केला आह.े सदर  या फ म  य े

ामु  यान ेखालील कामांचा समावेश अस  याचे  यांनी  तावात नमदू केले आह.े 
1.  Architectural Design  
2.  Mechanical, Electrical & Plumbing Design. 
3.  Working Drawings. 
4.  Estimation. 
5.  Tender. 
6.  Bill Certification  
7.  Periodical site visits at every important stages and also fortnightly. 
8.  Obtaining of approval, plinth completion and Completion Certificate from 

competent authority. 
9.   Environment Clearance.      
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सामा  य शासन िवभागाचे जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३४२९/२०१७, िद. ०४/१२/२०१७ 
रोजीचे आदेशानसुार ी साईबाबा सं  थानमाफत राबिवणते येणा-या पायाभूत व धोरणा  मक क  पांस व 
 यावरील खचास शासनाची पवु मा  यता घेत  यािशवाय कामे सु  करणते येऊ नये. अस ेमहारा   शासन िवधी व 
 याय िवभागाकडील िद.२३/०१/२०१३ रोजीचे प ास अनसु न िनदशीत कर  यात आललेे आह.े  

महारा   शासन, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे शासन िनणय . िटपीएस -१६१७/ 
. .१४३/ २०१७/ निव-९ िद.२९ जून, २०१७ रोजीचे अिधसचूने नसुार मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान 

मालक चे गट न.ं१८३ह े े  शतेी िवभागातून वगळून रिहवास िवभागात समािव  ट करणते आललेे आह.े  
 ताव: ी साईबाबा सं  थान संचिलत शै िणक सकूंलाचे बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील 

गट न.ं१८३ मधील जागते करणसेाठीखालील बाब वर िनणय होणअेपेि त आह.े  
१) आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु ेयाचंी अदयाप िवहीत प  दतीने नेमणकू केलेली नस  याने  यांचे नेमणकू 

व फ  बाबत चचा क न िनणय घेण े अथवा आिकटे  ट नेमणकू बाबत जाहीरात दऊेन आिकटे  ट 
यांचेकडून  ताव मागिवण.े  

२) आिकटे  ट यांनी सादर केलेले सधुारीत आराखडे व अदंाजप कानुसार .१३५,३२,५०,०००/- मा  व 
आिकटे  ट फ  सह येणारे खचास मा  यता दणे.े 

३) सदरह  ताव मा. िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे मा  यतेसाठी सादर करण.े 
तरी ी साईबाबा सं  थान सचंिलत शै िणक सकूंलाचे बांधकाम करणसेाठी उपरो  त बाब वर िनणय 

होणसे िवनतंी. 
िनणय .७८ आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े हे आजच े सभेसमोर उपि थत होते, यांनी िनयोिजत शै िणक संकुलाच े

सादरीकरण सादर केले व सभेन े िवचारले या ांची समपक उ रे िदली. यापवु  ि सद यीय सिमती या 
िद.१३.१२.२०१३ रोजीच ेसभेतील िनणय .१४१ अ वय ेया कामासाठी नामांिकत व अनभुवी आिकटे टची 
नेमणकू कर यात यावी, असे ठरले होते. यानसुार त कालीन कायकारी अिधकारी यांनी िद.२४.०२.२०१४ 
रोजीच ेप ा वय ेआिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु ेयांना सदरह क पासाठी प ाथिमक आराखडे तयार करणबेाबत 
कळिवले होते. यानसुार ी.िनकम यांनी ाथिमक आराखडे व यानंतर सिमती सिुचत करेल, या माण े
वेळोवेळी सधुा रत आराखडे तयार केलेले आहेत, ही व तुि थती िवचारात घऊेन आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े
यां या िनयु ला मा यता दे यात आली. आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े यांनी क  प िकंमती  या २.०७% 
अिधक GST अशी आिकटे चरल फ ची मागणी केली होती. सभेन े यांना क  प िकंमती  या १.२६% अिधक 
GSTआिकटे ट फ  दे यात येईल, असे सांिगतले असता, यास आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु ेयांनी सहमती 
दशिवली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोिजत शै िणक संकुल बांधकाम आराखडयांच े सादरीकरण अतंीम 
करणते येऊन, याकामी आिकटे ट हणनू िड.ओ.िनकम, पणु ेयांची क  प िकंमती  या १.२६% अिधक GST 
मा  या फ वर नेमणकू करणेत यावी, असे ठरले.            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ ी रामनवमी उ सव- २०१८ काय मांच ेिनयोजन व उ सव साजरा करणसेाठी येणा या खचाच ेअदंाजप कास 

मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ म  य ेकलम १७ सिमतीचे  कत  य े व अिधकार 

या िशषाखाली  उपकलम (१) म  य ेखालील तरतुद आह.े 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास आिधन राहन सं  थान 

िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंदीराम  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  तानंा 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  टे सा  य कर  यासाठी/ िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी 
लावण.े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.” 

उपरो  त अिधिनयमातील  तरतदुीनसुार व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान  यव  थापनामाफत धािमक 
पजुा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहते. 

  ी साईबाबांनी हयातीत, ी े  िशड   येथ े ी रामनवमी उ  सव सु  केला.  यास अनसु न मंिदर 
िवभागाकडील िदनांक १२/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू  तावानसुार ी रामनवमी उ  सव शिनवार िदनांक 
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२४.०३.२०१८ ते सोमवार िदनांक २६.०३.२०१८ (चै  श.ु७ शके १९४० ते चै  श.ु१० शके १९४०) असा तीन 
िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  

सन-२०१८ म  य ेसाजरा करावयाचे ी रामनवमी उ  सवासाठी पढुील माण े िनयोजन करावे लागणार 
आह.े  

अ.नं तपशील ी रामनवमी -२०१८ चे उ  सवाचे अनषंुगाने करावयाचे िनयोजन//कामे 
०१ उ  सव िनम ंण पि का 

व उदी साद  
भ  तमडंळाच ेसामा  य, आजीव व आ यदात ेसभासदानंा तसचे मा  यवरानंा उ  सवा  या 
िनम णं पि का पाठवा  या लागतात. यंदाचे ी रामनवमी उ  सवात सभासदांना, ित  ठीत 
 य  ती/ ाम  थ यांना १,८०,००० पि का छपाई क न  या  या लागतील. तसेच 

नेहमी माण ेवतमान प ातनू से नोट (  यजू अटॅम)  हणून िस  दी दे  यात येईल. 

०२ अ) उ  सव  यव  था  कलाकार काय म  
ारंभ िदवस,शिनवार   

िद.२४/०३/२०१८ 
चै  श ु७ शके १९४०  

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.३० पयत िनमंि त कलाकारांचा काय म साईनगर मैदान 
 टेजवर आयोिजत करण.े आप  ती  यव  थापना  या  टीकोणातून ीरामनवमी उ  सव व 

पु  यितथी उ  सवातील सां  कृितक काय माच े आयोजन ब-याच वषापासनू मिंदर 
प रसरात न करता साईनगर मदैानावर केल ेजात.े   

मु  य िदवस 
रिववार िद.२५/०३/२०१८  
चै  श ु८/९ शके १९४० 

१) सायंकाळी ७.३० त े१०.३० पयत िनमिं त कलाकाराचंा काय म (साईनगर मैदान 
टेजवर) आयोिजत करण.े आप  ती  यव  थापना  या  टीकोणातून ीरामनवमी उ  सव 

व पु  यितथी उ  सवातील सां  कृितक काय माचे आयोजन ब-याच वषापासनू मिंदर 
प रसरात न करता साईनगर मदैानावर केल ेजात.े   
२) रा ौ. १०.०० ते सकाळी ५.०० पयत (िद.२५/०३/२०१८) या वेळेत इ  छुक 
कलाकाराचंा साईभजनाचंा काय म समाधी शता  दी मंडप  टेजवर हाईल. या मु  य 
िदवशी समाधी मंदीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.   

सांगता िदवस  
सोमवार   
िद.२६/०३/२०१८. 
चै  श.ु१० शके १९४०  

सायंकाळी ७.३० ते १०.०० पयत िनमंि त कलाकाराचंा काय म (साईनगर मैदान 
 टेजवर) उ  सवांच े तीनही िदवसाकरीता िनमंि त कलाकारांच े काय म िन  चीत 

करावयाचे आहते. िनि ती झा  यानतंर काय म ठेवता येईल.  
आप  ती  यव  थापना  या  टीकोणातनू ीरामनवमी उ  सव व पु  यितथी उ  सवातील 
सां  कृितक काय माचे आयोजन ब-याच वषापासनू मंिदर प रसरात न करता साईनगर 
मैदानावर केल ेजाते.   

ब) क तन काय म  सं  थानच े चालत आले  या परंपरेनसुार गोरटे ित  ठाण याचंेमाफत दर  ी रामनवमी 
उ  सवाकरीता पाठिवले  या  क तनकार क तन करीत असतात.  सदरची परंपरा ब-याच 
वषापासनू चालत आललेी आह.े सदर परंपरेनसुार िकतनकाराचे काय म ठेवता यईेल. 
पु  यितथी उ  सवात िकतनकारास .१५००१/- िबदागी दे  यात आली होती. शता  दी 
वषातील ी.रामनवमी उ  सव अस  याने क तनकारास थोड्या माणात वाढ क न 
िबदागी/मानधन  .२१००१/- मा  ावी असे वाटत.ेयाबाबत िनणय  हावा.  

०३  ी स  यनारायण पजूा 
 व अिभषेक पूजा  

उ  सव काळात ी साई स  य त पजुा  व अिभषके पजूा साईभकताचंा गद चा अदंाज 
घेऊन चाल/ूबंद ठेवणेबाबत िनणय घेता येईल.  

४ अखंड पारायण  यव  था  उ  सव काळात िद.२४/०३/२०१८ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी  दारकामाई मंदीरात 
ी साईस  च रताचे अखंड पारायणास सु वात होईल. िद.२५/०३/२०१८ सकाळी ५.४५ 

वाजता  याचंी समा  ती होईल. मा.  यव  थापन  सिमतीचे सद  य पिहल े ०५ अ  याय 
वाचतील व रािहललेे ४८ अ  याय  यके  एक असे ४८ भ  त वाचतील. इ  छुक 
भ  ताचंी नावे िद.२३/०३/२०१८ रोजी मंदीर कायालयात न दिवली जातील व  याच 
िदवशी सायंकाळी  यां  या नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त केली 
जातील. पारायणात भाग घणेा-या  येक भ  तास साद  हणून एक ीफळ दे  यात 
येईल. अखंड पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर उघडी ठेव  यात येईल. ी रामनवमी 
उ  सवात पोथी,वीणा, ितमा, अ  याय वाचन, ािभषेक,पा पजूा या काय माकरीता 
मा.सद  याचंी नाव े ठरिवणे आह.े याबाबतची िटपणी  वतं  मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेत सादर कर  यात येईल.  
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०५ पालखी व रथ िमरवणकू  उ  सवाच े पिहल े िदवशी शिनवार िद.२४/०३/२०१८ रोजी रा ौ ९.१५ वाजता चे 
पालखीचे गावातून िमरवणकू व मु  य िदवशी मंगळवार िद.२५/०३/२०१८ रोजी 
सायंकाळी ५.०० वाजता रथाची गावातून िमरवणकू िनघेल.  

०६ कावडी व िनशाणाची 
िमरवणकू  

उ  सवाचे मु  य िदवशी िदनांक २५/०३/२०१८ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता च े
कावडी व सायंकाळी ४.०० वाजता िनशाणाची िमरवणकू राहील. ी रामनवमीचे िदवशी 
प रसरातील गावंकरी व साईभ  त गोदावरी नदीचे पिव  पाणी कावडीन े घेऊन येतात. 
यासाठी समाधी मंदीराचे बाहरेील बाजसू दि ण गेट  या समोर अिभषेक मुत  ठेऊन 
 वतं   यव  था  कर  यात यते.े कावडी धारकांना ीफळ साद िदला जातो. या वष ही 

तशी कायवाही कर  यात येईल.    
०७ िव तु रोषणाई ी रामनवमी उ  सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मंदीर,  दाराकामाई, ी चावडी, ी 

गु  थान व मंदीर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात यईेल. िव तु रोषणाईचे कामासाठी 
येणा-या कमचा-याचंी िनवास, भोजन, चहा-ना  टयाची  यव  था सं  थानमाफत दरवष  
िवनामु  य कर  यात यतेे.  या माण े िवनामु  य कर  यात यईेल. मा  िव तु रोषणाई च े
सामान आणणे व नेणेकामीचे क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  यात येतो. या 
उ  सवातही  या माणे कायवाही कर  यात यईेल.  

०८ संर ण  यव  था  उ  सव काळात समाधी मंदीर व मदंीर प रसरात बदंोब  त ठेवणेकामी संर ण िवभागात 
ठेकेदारामाफत नेहमी माण े जादा सरु ार क नेम  यात येतील. तसचे शांतता व 
सु  यव  था राखणसेाठी परेुसा बदंोब  त ठेवणकेामी मा.पोलीस  अिध क, अहमदनगर 
यांना संर ण िवभागामाफत िवनतंी कर  यात यईेल. 

०९ साद-भोजन  यव  था  उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदल ेजाते. मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सद  य व  याचंे कुटंुिबय तसचे िनमंि त कलाकारांना  वतं  साद 

भोजनाची  यव  था कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणकेरीता 
मदतीसाठी यणेा-या  य  तीची साद भोजनाची  यव  था नहेमी माणे केली जाईल. 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी अ  नपािकटे, चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादी कॅट नम  य े
२४ तास सिुवधा उपल  ध आह.े लाडू साद तसचे तीनही िदवस िम  टा  न साद 
नेहमी माण े दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी  
सु  करणेत येईल. या सबंधीत िवभागाकडुन  िनयोजन  करणसे  येईल.  
        सन २०१८ चे रामनवमी उ  सवात ितनही िदवसाचंे साद भोजनात िम  टां  न  पदाथ  
ठरिवणेबाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी िनणय घतेील.  

१० िललाव ना अपण केले  या व  ाचंी व इतर व  तुचंी नेहमी माणे साद पाने जाहीर िललावान े
उ  सवाचे ितनही िदवशी िव  कर  यात येईल.  

११ दणेगी काऊंटस  उ  सवाचे मु  य िदवशी मंदीर रा भर उघडे अस  यान ेदणेगी काऊंटस तीन िश टम  ये सु  
ठेव  यात यतेील. तसेच उ  सवाचे इतर िदवशी दणेगी काऊंटसची  वेळ सकाळी ४ वा. ते 
रा ौ ११ वा. पयत कर  यात येईल.  

१२ जादा कं ाटी कमचारी  उ  सवाच ेपवू तयारी करणकेामी व उ  सव पार पाडणकेरीता लागणारा जादा कमचारी वग 
आव  यकतेनसुार  या  या खा  यात नमे  यात येईल.  

१३ भ  ताचंी ासंिगक िनवास 
 यव  था  

सं  थानचे साईउ ान,  दारावती, भ  तिनवास  थान इ. इमारतीमधनू तसेच  साई आ म, व 
साई धमशाळा प रसरात  वतं  मडंप टाकून पालखी पदया ीसाठी व भ  ताचंी िनवास 
 यव  था कर  यात  यईेल. उ  सवात समाधी मंदीर प रसर व इतर िठकाणी तसचे 

आव  यकतेनसुार मंडप/शािमयान ेव कलाकारासंाठी  टेज इ. व उ  हाळी मंडपही टाकणेत 
येतील. आव  यकतेनसुार व गरजनेसुार  यात वाढ करता येईल याकामी बांधकाम  
िवभागासह इतर संबंधीत  िवभागामाफत िनयोजन  करणेत यईेल. पालखी धारकाचंी 
आले  या प ानसुार सव िनवास  थान ेएक ीत िनयोजन करतील. 

१४ थमोपचार क   मागील उ  सवात सं  थानमाफत िद ीतवाडा यथे े तीनही िदवशी तीन िश ट म  य े
सादालय प रसरात व िपंपळवाडी रोड वरील दशनरांग वेश  दार यथेे पिह  या व ितस-

या िदवशी दोन िश  ट म  य े व मु  य िदवशी तीन िश ट म  य े असे दोन िठकाणी 
थमोपचार क  सु  कर  यात आल े होते. तसेच ससु  ज अशी  णवािहका मंदीर 

प रसरात ठेव  यात आली होती.  या माणे या उ  सवात कायवाही कर  यात यईेल. 
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१५ पालखी  यव  था  ी रामनवमी उ  सवात मुंबई तसचे इतर िठकाणाहन पाल  या येत असतात. उ  सवात 
येणा-या पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा यथेे कर  यात यते.े या 
वष ही नेहमी माण े ती  यव  था कर  यात यईेल.  याच माण े येणा-या पाल  यानंसाठी 
िप  याचे पा  याची  यव  था िस  नर ते िशड  र   यावर मागील ी रामनवमी उ  सव माण े
यंदाही करावी लागणार आह.े  या सबंधी खचाची िटपणी पाणीपरुवठा िवभाग तयार 
क न मंजरूीसाठी सादर करत आह.े गरजनेसुार पाल  या मु  कामाच े िठकाणी खड , 
लतीफवाडी, घाटनदवेी, खंबाळे, वे  लोळी, नािशक, िशंद,े िस  नर (एम.आय.डी.सी), 
खोपडी, द  तमंदीर, पांगरी, वावी, हॉटेल वनराई, पोहगेावं, दिुशंगवाडी, मलढोण फाटा, 
सायाळे, जवळके, डो-हाळे, इ. िठकाणी पालखी मडंप, वीज  यव  था व पाणी  यव  था 
करणेत येईल. तसचे दोन वषापासनू पालखीतील पदया ी िशड  म  य ेआ  यावर  यानंा 
सं  थानतफ एकवेळचे भोजन साद  हणून िवनामु  य दे  यात येत.े  यानसुार यावष ही 
एकवेळचे भोजन साद  हणून िवनामु  य दे  यात येईल.  

१६ कु   या हगंामा ी रामनवमी उ  सवात कु   याचंा हगंामा गावक-यांमाफत भरिव  यात येतो. सन २०१७ 
चे उ  सवात कु   याचंे हगंामासाठी मुळ अदंाजप क य र  कम .१०,००,०००/- मा  
मंजरू होती.  यापकै  पये .९,०१,५००/-मा  खच झाललेा आह.े  
    शता  दी वष अस  याने  कु   या हगामासाठी या वष  अदंाजप क य तरतदुीत मागील 
वषापे ा वाढ करावी लागणार आह.े .१५,००,०००/-तरतुद दशिव  यात आललेी आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेमजंरुीनसुार सदर तरतदु कमी /जा  त करता येईल.     

१७ पाणीपुरवठा  पाटबधंारे खा  यास उ  सव काळात कॅनॉलला पाणी सोडण ेबाबत िवनंती कर  यात यईेल. 
िनयिमत पाणीपरुवठा रािहल याची  यव  था कर  यात येईल.  

१८ खचाचे अदंाजप क  ी रामनवमी उ  सव-२०१७ करीता अदंाजप क य र  कम पये ६५,००,०००/- ( . 
पास  ट लाख ) मा  इत  या रकमसे मंजरुी दे  यात आली होती.  य   खच पय े
४७,९०,४८६.००/- (एकुण स  तचेाळीस  लाख न  वद हजार  चारश े शहाऐशंी ) मा  
इतका खच झाला होता. 

ी रामनवमी २०१८ करीता अदंाजप क य र  कम पय े ९८,१७,५९०.०० ( . 
अ ्या  नव   लाख सतरा हजार पाचशे न  वद ) मा  मंजरूीसाठी सादर केलले ेआह.े  

 
ी रामनवमी उ  सव -२०१८ अदंाजप क 

 
अ.नं 

 
तपशील 

 
िवभाग 

 
ी रामनवमी उ  सव-२०१७ 

ी रामनवमी 
उ  सव-२०१८ 

   अंदाजे खच  य  खच तरतदू 

०१ मंडप कमानी  टेज बांधकाम  िवभाग  १०,००,०००.००  ७,१५,९२०.०० ८,६३,९४७.०० 
०२ कलाकार,क तनकाराची िबदागी  मंिदर िवभाग   ३,००,०००.००                                                                                                                           २,९०,८७४.०० १५,००,०००.०० 
०३ भ  तांना िम  टा  न मजरुीसह सादालय िवभाग  ८,००,०००.००  ६,४५,८९६.०० ८,४४,२४३.०० 
०४ िव तु रोषणाई िव तु िवभाग  १०,००,०००.००  ४,६२,१२८.०० १०,५०,०००.०० 
०५ िनम ंण पि का छपाई, पि का 

उदी साद पाठिवणेसह पो  टेज  व 
जािहरात खच   

वशी-५/८ १४,००,०००.०० ९,६४,२७७.०० २०,००,०००.०० 

०६ एल.ई.डी पडदा  सी.सी.टी.  ही ५०,०००.०० ० १५,०००.०० 
०७ फुल सजावट  बगीचा २,००,०००.०० ० २,००,०००.०० 
०८ जादा कामगार  कामगार  ४,००,०००.००  ५,४१,६७१.०० ६,००,०००.०० 
०९ पदया ी,पाल  या,िप  याचे 

पाणी.  यव  था  
 लंब ग सािह  य, कापडी व िडजीटल 

बॅनर, जनरेटर, भाडो ी वाहन, िडझेल, 
पे ोल, रॉकेल इधंन खच  आय  या 
वेळचा ासंिगक खच (जादा टॅकर 
भाडो ी लावावयाचे झा  यास) 

पाणी परुवठा  ३,००,००                                                                                                                           
०.००  

२,३८,१२०.०० ९,००,०००.०० 
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१० कु  ती हगामा बांधकाम शता  दी –
क  

१०,००,०००.००  ९,०१,५००.०० १५,००,०००.००  

११ इतर खच 
टी.  ही.ई.दु  ती.  हगामा व 
सां  कृितक काय माकरीता भाडो ी 
साऊंड िस  टीम, भाडो ी मालवाहतुक 
/ कायालयीन वाहन खच,भाडो ी े न 
खच  

 विन ेपण व 
टेिलफोन /वाहन  

िवभाग  

५०,०००.००  ३०,१००.०० ३,४४,४००.०० 

  एकूण पय े ६५,००,०००.००  ४७,९०,४८६.०० ९८,१७,५९०.०० 
उपरो  त अ.नं ७ म  य ेबगीचा िवभागामाफत मंिदर व मंिदर प रसरात करावया  या फुल सजावटीसाठी 

दणेगीदार साईभ  तांचा  ताव ा  त न झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट करणसेाठी अदंाजीत खचासाठी 
न  याने तरतूद करणते आललेी आह.े 

तरी ी रामनवमी उ  सव-२०१८ साजरा करणसे याकामी वरील माण ेकायवाही करणसे व  यासाठी 
येणा-या अदंाजे पये ९८,१७,५९०.००/- ( पय े अ ्या  नव लाख सतरा हजार पाचशे न  वद ) मा चे खचास 
मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .७९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१८ या उ सवाच े िनयोजन करणेकामी तावात नमदु 
केले माण े कायवाही करणसे व सदरह उ सव साजरा करणसेाठी येणा या .९८,१७,५९०/- मा च े
अदंाजप कास मा यता दे यात आली.  

  यावेळी ी रामनवमी उ सव- २०१८ चे अदंाजप काबाबत चचा झाली, याम य े मागील वषा या 
तुलनेन ेयावष या उ सवासाठी अंदाजप क खपुच जा त आह.े परंत ुसमाधी शता दी महो सव सु  अस यामळेु 
या उ सवासाठी जादा खचाची तरतूद केलेली असलेची मािहती मु यकायकारी अिधकारी यांनी िदली.  

  यके उ सवा या िनम ंण पि का छपाई व पो  टेज खच कमी करणेसाठी वषामधील सव उ सवांचा 
उदी- साद एकदाच सव भ मंडळांना पाठिवणते यावा व या भ मंडळ सभासदांचे ई-मेल ा  आहते, अशा 
भ मंडळ सभासदांना या- या उ सवा या वेळेस िनमं ण पि का ई-मेल ारे पाठिवणते या यात. तसेच ी 
रामनवमी उ सवाम य े थे परंपरे माण े चे ारकामाईवर ी.िनमोणकर, अहमदनगर व ी.रासणे, पणु े यांची 
िनशाने लावली जातात. समाधी शता दी या िनिम ान ेया मा यवरांचा स कार करणते यावा व यांची दशनाची 
तसेच येक  ४ य साठी आरतीची िवनामु य यव था सं थानमाफत करणेत यावी.  

(कायवाही- समाधी शता दी क / मंिदर िवभाग मखु/ संर ण िवभाग मखु/ जनसपंक अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०६ ी रामनवमी उ सव- २०१८ म य ेआयोिजत करावया या सां कृितक काय माच ेकलाकार व यांच ेमानधन 

िनि त करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना 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 उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ खालील माण,े 

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

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

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाच े
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषंुिगक खचासही मा  यता दे  यात आली. 

२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० खालील माण,े 
  “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 

धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन  यास अिंतम  व प 
दे  यात आल.े”  

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा केला जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
संपणू वषभरात िशड म  य ेभ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीन ेकामकाज चालू आह.े  

 ताव:- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावयाच ेधािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांच े ा प वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .७५० अ  वये 
मा  यता िमळाललेी आह.े या वेळाप काम  य ेसां  कृितक काय मांतगत ीरामनवमी उ  सवा  या पिह  या िदवशी 
िद.२४/०३/२०१८ रोजी साय.ं७ ते रा ी १० या वेळेत ी. ीधर फडके याचंा ‘गीत रामायण’ हा काय म 

 तािवत कर  यात आला होता. तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत ी 
साईबाबां  या जीवनावर आधारीत ‘सबका मािलक एक ह’ै या महानाट्याच े आयोजन करणबेाबतचा  ताव 
सादर कर  यात आला होता.  यावर िनणय .९४१ अ  वये मा  यता िमळून ‘सबका मािलक एक ह’ै या 
महानाट्याचे आयोजन ीरामनवमी उ  सवा  या पिह  या िदवशी िद.२४ माच २०१८ रोजी करणते यावे, असे 
ठरल.े  

तथािप, ी. ीधर फडके यांचा ‘गीत रामायण’ हा काय म आिण ‘सबका मािलक एक ह’ै ह ेमहानाट्य 
या दो  ही काय मा  या तारखा िद.२४ माच २०१८ या एकाच िदवशी येत अस  याने सदरचा िवषय मा.  थािनक 
उपसिमतीच े िद.१६/१२/२०१७ रोजीचे सभेपढु ेसादर कर  यात आला होता.  यावर चचा होऊन दोघांना सपंक 
क न तारखा अिंतम कर  यात या  यात असे ठरले.  यानसुार ी. ीधर फडके यांना दरु  वनीव न सपंक केला 
असता  यांनी िद.२४/०३/२०१८ व िद.२५/०३/२०१८ या दो  ही िदवशी आपण काय मासाठी उपल  ध होऊ 
शकत नाही, परंतु िद.२६/०३/२०१८ रोजी उपल  ध अस  याबाबत कळिवले आह.े  

तसेच ‘सबका मािलक एक ह’ै या महानाट्याची ि  ट तपासणी अहवालाचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आला होता.  यावर िनणय .१३ अ  वये 
साईच र ा  या जाणकारां  या अिभ ायाचा िवचार करता ‘सबका मािलक एक ह’ै या महानाट्याचे ससं ्थानमाफत 
आयोजन करण ेयो  य होणार नाही, असे ठरले आह.े  

 यामळेु ीरामनवमी उ  सव २०१८ म  य ेिद.२४, २५ व २६ माच २०१८ या तीनही िदवशी सां  कृितक 
काय मांचे कलाकार व  यांचे मानधन ठरिवण ेआव  यक आह.े ीराम ज  म हा ीरामनवमी उ  सवा  या मु  य 
िदवशी (िद.२५/०३/२०१८) अस  याने ‘गीत रामायण’ हा काय म ीरामनवमी उ  सवा  या मु  य िदवशी 
 हणजेच िद.२५/०३/२०१८ रोजी घणे े सयंिु क ठरेल, अस े न  मत आह.े ‘गीत रामायण’ काय म 

सादरीकरणासाठी खालील त  यात नमदू ा  त तीन  तावांमधनू एकाची िनवड करता येईल.  
ीरामनवमी उ  सवात आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मा  या िनवडीसाठी  यके 

िदवसासाठी खालील त  यात पयाय नमदू केले आहते. याम  य ेमानधन घऊेन काय म सादर करणारे व मोफत 
काय म सादर करणारे कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े या पयायांमधनू  यके िदवसाचे काय मांसाठी 
एका कलाकाराची िनवड करता येईल.   
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अ.  
नं. 

वार, िदनांक व 
वेळ 

 तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण संपक कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन 
र  कम . 

शेरा 

०१ 
 

शिनवार, 
२४/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

ीमती िवजया 
भारती 

िद  ली ९८१००८२२८४ 
९९१०१५०११९ 

लोकगीत ०९ मानधन व 
वास खच 

३,८०,०००/- 

 

अंध व अपंग 
कलाकारांचा 
आनंदया ी 
ऑक  ा 
(संपक – ीमती 

ा दसेाई) 

मुंबई ९८७०११२४३७ 
९१६७८५३४६७ 
 

ऑक  ा व 
पु डा  स 

 

२२ वास खच 
६५,०००/- 

मा. 
िव  व  त 

ी.जयकर 
सो. यांची 
िशफारस 
 

अनंत पांचाळ मुंबई  ९९३०१२६३२७ िहदंी 
साईभजन 

१५ वास खच 
२५,०००/- 

 

अजय मोरे ठाण े ९८१९८७२३६४ साई 
 वरानंद 

२० वास खच 
१८,०००/- 

 

िननाद पु – ीमती 
प ावती पारेकर 

पणेु ९६०४६१९५८४ भ गीत १५ मोफत  

मंगेश अमदरुकर नागपरू ८८८८११११८६ साईभजन २० मोफत  
प.ं मिनष शमा आ ा ९२५८०२३८८२ साईभजन ३० मोफत  
शैला आचाय ठाण े ९९७५७३१५६१ भ गीत २५ मोफत  

०२ रिववार, 
२५/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

राजाराम ीराम 
शबेकर 

िचपळूण ९९२२७२९०२६ गीत 
रामायण 

०६ ६०,०००/-  

अमोल माधव 
पटवधन 

सांगली ९८८११०७१५१ 
९४०३००५३९३ 

गीत 
रामायण 

०५ ३०,०००/-  

 वर भा संगीत 
िव ालय – ीमती 
नीला दशेपांडे 

नािशक ९४०४७८८८८४ गीत 
रामायण 

२५ १५,०००/-  

०३ सोमवार, 
२६/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

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

ी.वाक 
चौरे सो. 
यांची 
िशफारस 

ीधर फडके मुंबई ९८२१४१३९६० गीत 
रामायण 

०९ १,२५,०००/- 
+ वास खच 
(२ कारक रता 
मुंबई ते िशड  
व िशड  ते 
मुंबई) 

 

ह रष  वाला मुंबई ९८६७४९१४९९ िहदंी 
साईभजन 

१० ४५,०००/-  

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

 

साई सावली भजन 
मंडळ – दवे  गावंड 

वडाळा, 
मुंबई 

८८९८९५६८३८ 
८७६७६४५५५३ 

साईभजन २० मोफत  

अंचल शमा रायपुर ९८२७१८०९५० साईभजन १५ मोफत  
साई बंधु- अजय 
सोनी व निवन ख  ना 

लुिधयाना ८५६८९५१९६१ साईभजन १५ मोफत  

टी.  ही. हरीहरन बंगळु  ९७४१०२६६५७ साईभजन २० मोफत  
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आप ी  यव  थापनाचे  टीकोनातून ीरामनवमी उ  सव व ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवातील 
सां  कृितक काय मांच ेआयोजन ब-याच वषापासनू मंिदर प रसरात न करता साईनगर मैदान येथ ेकेले जाते.  

ीरामनवमी उ  सव २०१८ चे खचाच ेअदंाजप क मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतसेाठी  वतं र  या 
सादर कर  यात येत आह.े  याम  य े  टेज, मंडप, िव तु  यव  था, साऊंड िस  टीम इ. बाबतचा तपिशल नमदू 
कर  यात आला आह.े  

तरी ीरामनवमी उ  सव-२०१८ म  य े आयोिजत कर  यात यणेा-या सां  कृितक काय मांसाठी 
कलाकार व  यांचे मानधन िनि त करण े व  यासाठी कलाकार पसतंीच े पयाय .१ व २ िनवडण ेतसेच सदर 
काय मांचे साईनगर मैदान येथ ेआयोजन करणबेाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .८० यावर सिव तर चचा होऊन, ीरामनवमी उ  सव- २०१८ म  य ेिदनांक २४.०३.२०१८ ते िदनांक २६.०३.२०१८ 
या कालावधीम ये खालील कलाकारांचे काय म िनि त करणेत आले.  

अ. 
नं. 

वार, िदनांक व 
वेळ 

 तािवत 
कलाकाराचे नांव 

िठकाण संपक कला कार कलाकार 
सं  या 

मानधन 
र  कम . 

शेरा 

०१ 
 

शिनवार, 
२४/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

ी.िनितन मुकेश मुंबई  --- ऑक  ा --- मानधन व 
वास खच 

४,००,०००/- 
+ जी.एस.टी. 

 

०२ रिववार, 
२५/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

अंध व अपंग 
कलाकारांचा 
आनंदया ी 
ऑक  ा 
(संपक – ीमती 

ा दसेाई) 

मुंबई ९८७०११२४३७ 
९१६७८५३४६७ 
 

ऑक  ा व 
पु डा  स 

 

२२ वास खच 
६५,०००/- 

मा. 
िव  व  त 

ी.जयकर 
सो. यांची 
िशफारस 
 

०३ सोमवार, 
२६/०३/२०१८ 
साय.ं७ ते ९.३० 

ीधर फडके मुंबई ९८२१४१३९६० गीत 
रामायण 

०९ १,२५,०००/- 
+ वास खच 
(२ कारक रता 
मुंबई ते िशड  
व िशड  ते 
मुंबई) 

 

  िदनांक २४.०३.२०१८ रोजी ी रामनवमी उ सवाचा थम िदवस असनू, गद ची प रि थती पाहन 
समाधी मंिदर रा भर उघडे राहणार अस यामळेु ी.िनितन मकेुश, मुंबई यां या काय माची ऐनवेळी िनि ती 
करणते आली. तसेच वरील सव काय म साई साद नं.१ व २ या िठकाणी आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.   
      (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०७ मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .६८२ मधील मानधना या 

मजकुराबाबत पनु:िनणय होणेबाबत.   
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

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

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

२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
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३. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय :- 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभपेढुे ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवात 
वषभर आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माची परेषा ठरिवण,े 
कलाकार िनि त करण े व  यांचे मानधन/इतर िवषयांवर चचा व धोरणा  मक िनणय होणसेाठी िवषय सादर 
कर  यात आला होता.  यावर िनणय .६८२ खालील माण ेझाला आह.े       

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

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

काय मांसाठी  टेज, मंडप, साऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, सीसीटी  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाच े
मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषंुिगक खचासही मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू वषभरात 
वेगवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े जेणके न 
संपणू वषभरात िशड म  य ेभ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल 
या  टीन ेकामकाज चालू आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानुसार िद.०१/१०/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ अखेरपयत 
िविवध कारच े धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांच े यश  वीपण े आयोजन कर  यात आलेले आह.े 
याम  य े खालील काय मांसाठी उपरो  नमदू केले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणयात नमदू 
केले  या रकमेपे ा ( .३ लाख) जा  त मानधन व वास खच आदा कर  यात आलेला आह.े  

अ.नं. कलाकाराचे नाव काय माचे नांव  िदनांक व वेळ काय माचे िठकाण मानधन र  कम . 
०१ ी.सरेुश वाडकर, मुंबई साईभजन सं  या  ०१/१०/२०१७ 

साय.ं७ ते ९.३० 
ी साईबाबा समाधी 

मंिदर शता  दी मंडप 
५,००,०००/- 

०२ ी. पकुमार राठोड व 
सौ.सनुाली राठोड, मुंबई  

साईभजन सं  या  २३/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते ९.३० 

साईनगर मदैान ३,९८,२५०/- 

०३ ी.अशोक हांडे, मुंबई  मराठी बाणा २४/१२/२०१७ 
साय.ं७ ते ९.३० 

साईनगर मदैान ११,८०,०००/- 

 
 ताव:- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात यापढुहेी नामवंत वचनकार, िकतनकार, कलाकार 

काय म आयोिजत कर  यात येणार आहते. सदर काय मासाठी उपरो   तावनेत नमदू केले माण ेकलाकार 
मानधन व इतर अनषंुगीक बाब साठी .३ लाखांपे ा अिधक खच हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
आयोिजत केले  या काय मांच े िस ी व  व प पहाता मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेन े .३ लाखांपे ा 
अिधक मानधन आदा कर  यात आलेले आह.े  

तरी मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीच ेसभतेील िनणय .६८२ मधील मानधना  या 
मजकुराबाबत पनुिनणय होणबेाबत सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 
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िनणय .८१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम ाने यापुढेही साईभ ांसाठी 
नामवंत वचनकार, िकतनकार, कलाकार काय म आयोिजत कर  यात येणार असनू सदर काय मासाठी 
उपरो   तावनेत नमदू केले माण ेकलाकार मानधन व इतर अनुषंगीक बाब साठी .३ लाखांपे ा अिधक खच 
हो याची श यता अस यामळेु, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८२ 
म ये कलाकार मानधनाबाबत सिमती वेळोवेळी िनणय घईेल, या माण ेमानधन आदा करणेत यावे, असा बदल 
करणते यावा.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता LED Wall Screen लावणसेाठीची 

िठकाणे िनि त करणे व Specification ठरिवण,े तसेच सदरह खरेदीकामी येणा या खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६- १७(१)  
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) िद. २५/०२/२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय . ४०, िनणय . ४०. 

२) िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय . ०२, िनणय .६७७. 
  ा  तािवक- ी साईबाबा समाधी शता  दी उ  सव-२०१८ म  य ेम  य ेसाईभ  तांना  च ेदशन सलुभ 

हो  यासाठी मोठया साईजचे LED Wall Screen मंिदर प रसरात व सं  थानच ेिविवध प रसराम  य े१० िठकाणी 
बसिवणकेामी सदरचा  ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर केला असता, 
 यावर सिव  तर चचा होवनु, “सं  थान प रसराम  य े िविवध िठकाणी साईभ  तांना  च े लाई  ह दशनाचा 

सलुभतेने लाभ होणकेरीता  तावातील १० िठकाणी निवन LED Wall Screen िविहत प तीने खरेदी करणसे 
व याकामी येणा-या सव समावेशक अदंाजे .१,८९,२८,०००/- खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच 

 तावातील १० िठकाणां  यितरी  त िशड  बस  थानक, साईनगर रे  वे  टेशन व नगर-मनमाड र   यावर अशा ०३ 
िठकाणी असे एकुण १३ िठकाणी सदर LED Wall Screen बसिवणसे” मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

 यास अनसु न १३ नग LED Wall Screen खरेदी करणकेामी पिह  या वेळेस िद. २५/०५/२०१७ ते 
िद. २७/०६/२०१७ अखेर ई-िनवीदा िस  कर  यात आलेली होती.  यासाठी सहा िनवीदाधारकांनी ऑनलाईन 
िनवीदमे  य ेसहभाग घेतला होता.  याम  य े०३ िनवीदाधारक पा  झालेले आह.े परंतु सदर ०३ िनवीदाधारकांनी 
एकच कंपनीसाठी दर भरलेले असलेमळेु िद. २०/०८/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय . 
०२, िनणय .६७७ अ  वये “सदर LED Wall Screen खरेदी करणकेामी या े ातील सव कंप  यांचे 
 पेसीफ केशन दऊेन, न  यान ेफेर ई-िनवीदा मागणी करणते यावी” असा िनणय घे  यात आला.  

सदर िनणयास अनसु न िनवीदतेील Specification म  य े बदल करणते येवनु दसु-या वेळेस 
िद.२१/०९/२०१७ ते िद.०५/१०/२०१७ अखेर ई-िनवीदा िस  कर  यात आली होती. परंत ुसदर ई-िनवीदाचं े
िद. ५/०९/२०१७ रोजीचे ी-बीड िमट गम  य ेउपि थत असणारे ०७ िनवीदाधारक  या कंप  या हया आतंररा  ीय 
दजा  या अस  यान े  यांनी उ  च दजाचे Specification िदलेले आह.े यामळेु सदर LED Wall Screen खरेदी 
करणकेामी मंजरु र  कमपेे ा जा  त खच येणार अस  यान ेदसु-या वेळेस िस  कर  यात आलेली ई-िनवीदा र  
कर  यात आलेली आह.े  

यासाठी सदर े ातील नावजले  या रा  ीय, आंतररा  ीय कंप  याकंडुन दर मागिव  यात आले होते. 
परंतु सदर कंप  यांनी कालावधी जा  त घेत  यामळेु सदर  तावास िवलंब झाला आह.े  

यापवु  सादर केले  या LED Wall Screen च े  तावाम  य ेखालील माण े टृी आढळुन आले  या 
आहते -  
१) उपरो  त संदभ . १ चे िद. २५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेत मंजरु केलेली र  कम                             

. १,८९,२८,०००/- मा  ही १० िठकाणी LED Wall Screen बसिवणकेामी मा  यते  तव सादर 
कर  यात आललेी होती. परंतु मा.  यव  थापन सिमतीन ेअितरी  त ०३  िठकाण ेवाढवनु एकुण १३ नग 
LED Wall Screen बसिवणकेामी सदर खचास मा  यता िदललेी आह.े  याम  य े अितरी  त ०३ नग 
LED Wall Screen चे खचाचा समावेश सदर मंजरु खचात आलेला नाही. 
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२) सदरचा हा दर हा भारतीय डॅचा असनु GST लाग ु हो  यापवु चा आह.े तसेच उ  च दजाचे 
Specification चा िवचार करता सदरची मंजुर र  कम LED Wall Screen खरेदी करणकेरीता अपरुी 
होत आह.े 

३) तसेच सदरचे LED Wall Screen खरेदी करणकेामी दोनही वळेेस िस  कर  यात आले  या ई-
िनवीदातंील ी-बीडम  य े िनवीदाधारकांच े उ  च दजाचे Specification ा  त झाललेे असनु  यानसुार 
Specification म  य े बदल कर  यात आलेला आह.े तसेच LED Wall Screen करीता लागणारे 
सािह  य,सॉ टवेअर, कं ोल यिुनट, एअर कंडीशन इ. खरेदी करावे लागणार आहते.  

४) िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०४, िनणय .०४ मधील अ.नं. 
१९ अ  वये Outdoor LED Wall Screen नामांिकत कंपनीकडून खरेदी करावे, यासाठी अचकू 
अदंाजप क तयार क न खचाचा ताव व LED Wall Screen ची (Specification) मानके 
मंजरुीसाठी पढुील सभेसमोर सादर करावीत, असे ठरल.े        

याकरीता सदर LED Wall Screen खरेदी करणकेामी उपरो  त टृी व उ  च दजाचे Specification 
यांचा िवचार करता खालील माण ेिनणय होण ेआव  यक वाटत आह.े  

अ) सदर LED Wall Screen खरेदी करणेकामी थमतः  यांची  थळे िनि त करण े आव  यक वाटत 
आह.े  याचा तपशील खालील माण े-  

 

Sr.No. Location Screen 

1 Chawadi 1 

2 Program Area Mandir Premises 1 

3 Museum Wall 1 

4 Saibaba Bhaktniwas (500Rooms) 1 

5 Dwarawati Bhaktniwas 1 

6 Sai Dharmshala 1 

7 Prasadalya 1 

8 16 Gunthe 1 

9 Old Prasadalya 1 

10 Saiashram 1 1 

11 Shirdi Bus Stand 1 

12 Sainagar Railway Station 1 

13 Nagar-Manmad Road 1 

14 Shri Saibaba International Airport, Shirdi 1 

15 Sai Knowledge Park  1 

16 SSIAC Acadamy 1 

Total  16 

 
ब) सदर LED Wall Screen चे व इतर आव  यक असणा-या खालील सािह  याचे Specification 

िन  चीत करणे  
1) LED Wall Specification –  
 

Parameter Specification 
Full Colour LED Displayed with LED Controller, 
Power Distribution Unit, Auto Brightness Controller, 
Power cables & Signal Cable. 

Preferred Makes : Samsung, Delta, Mitsubishi, Barco, LG, 
Leyard (planner), NEC, Synergy, Orion, Christie, Panasonic 

Sizes of LED Wall As Required 4.80m x 2.88m or Higher – Qty – 05 Nos.                                        
6.72m x 3.84m or higher – Qty – 08 Nos. 

Pixel Pitch 6 mm   5%  
LED Configuration R/G/B 3 in 1 SMD 
Pixel Density Minimum 27,777 per sqm+10% 
Horizontal / Vertical Vieing Angle H 140 deg / V90 deg or better 
Refresh Rate >2000Hz or better 
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Temp Range -20 to +60Degrees or better 
Gray Scale Processing 16 Bit or better 
Brighness (Calibrated) 6000 cd/m2 or better 
Contrast Ratio (dynamic) 1500:1 or better 
Lifetime (Half Time) Minimum 1,00,000 Hrs 
Power Input 100  240 VAC 
Max power Consumption ≤ 1000  W/sq mtr 
Humidity  10%  90% 
IP Level  Front IP65/Rear IP45 
Regulatory BIS for both LED tiles as well as LED controller 
Other International Certifiacations  CE, UL, CB & FCC Crtification 
Brand Preferred Makes : Samsung, Delta, Mitsubishi, Barco, LG, 

Leyard 
LED Bulb Cree, Nichia 
Office Manufacture Should Have Reg.Office service center in 

Maharashtra 

 
2) Media Player - 

Parameter Specifications 

Media Player  

 Built-in Wi-Fi and built-in internal storage 
 Intuitive playlist creation; 
 Scheduled playback; 
 Network-based management 
 Remote monitoring 

Support Windows® 7.0+,/Mac® 10.7+/Android  

Storage 
 Internal: 8GB (5.1 GB User Availability)                                                                         
External: microSD Card (up to 32GB), USB Flash Drive  

Compatibility All Display Devices with HDMI Input 

Network Connectivity Wi-Fi: 802.11 a/c (2.4 GHz & 5 GHz), Ethernet  

Media 

Video MP2, MP4, H.264, VC-1 (WMV) 

Audio MP3, WMA, AAC 

Images  JPEG, PNG, GIF, BMP 

Others Scrolling Text with Custom Visual Effects 

Input / Output Connection Ports 

USB 2.0 Type A, HDMI v1.4, micro SD Card, RJ45 (10/100 Ethernet) , micro USB Power Input (5V/2A) 

LED Indicator 
 Green: System Power on; Red: System in Standby; Blue: Network Activity with Re-set 
Button/Switch 

Power 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, DC output: 5.35V and 2A. Power Consumption – 10W 

Accessories USB Power Adapter, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control , Mounting Bracket 

 
3) Outdoor Cabinet Air Conditioner - 
Parameter Specifications 

Power Supply 230VAC ±15% 50Hz/60Hz 

Working Temperature Range  -40 to + 55 deg C 

Max Noise Level 60dB(A) 

IP Grade IP55 

Weight  < 16 Kg 

Refrigerant R134a for harsh conditions Or Higher 

Dimensions 550 x 320 x 175 mm( Hx WXD) 

CE & ROHS Compliant Yes 

Surface treatment Outdoor type power coating 

Cooling Capacity 500W@L35/L35 

Power Consumption 210W@L35/L35 

Power Supply 230±15% AV  50/60 Hz 

Internal Airflow 120 m³/h 

Maximum Noise Level 60dB(A) 

Display Panel 
Should be provided with a display panel to show parameters like 
cabinet temperature, indications for - cooling, running of external 



95 
 

{02} 02.02.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

fans, flashing on alarm 

Anti theft design The mounting of the AC should have an anti theft design 

Communication from AC 
AC should be able to send diagnostic communication to remote 
location over IP  

 
 

4) Rack Frame with Power Distribution Unit to be mounted Behind the  Structure -  
Parameter Specifications 

An IP 54 rack shall be provided to house the various components required to drive the Outdoor LED wall. The rack 
shall be at least 13 U high with a provision to mount 19" wide equipments. The equipments required to be installed 
inside the rack shall be as follows:-i) Power Distribution Unit for the LED wall with surge protection ii) Media Player 
iii) LED controller iv) Network switch or any other .The rack shall also have an air conditioner bolted on the door of the 
rack to keep the equipment inside the rack cool at all times. 
Front Door 2 Hinges with Rack & Aircon bolted 

Wall Mount Clamp Welded on Rack frame rear side 

19" pillar front & 19" pillar rear Bolted on rack side wall 

Locking Arrangement To be provided with a locking system 

Limit Switch The rack door to be provided with a limit switch 

Earthing Earthing studs should be provided in the rack for earthing purposes 

Cable points Cable entry and exit points should be provided in the rack 

Smoke detector A smoke detector should be installed inside the rack 

Mounting 
Should be possible to mount the rack either on a pole or on a wall with 
options of different mounting types 

Rack Internal size 13U 19" rack 

Material GI 120 gsm thickness 1.5 mm 

IP rating IP54 
AC input 380V/220V 

AC out put 6 x 220V 

AC Power Load Max 35KW 

AC power LoadMax Each Output 5KW 

Surge protection  Class C 

Overtemperature protection Selectable from 30 deg to 60 deg C 

Remote Control 
Power Distribution Unit can be controlled from remote location over 
IP 

 
5) Servo Stabilizer -  

Parameter Specifications 

Servo Type 3 Phase + Neutral (4 Wire), suitable for Unbalanced Load & Supply. 

Capacity 10 KW (Three Phase) 

Input Range 340 ~ 480 V AC 

Output 400 V ± 1% 

Cut Off High-Low Voltage Cutoff Protection on Each Phase Using relays 

Control Circuit                            IC Based fully Automatic Circuit. 
Wave Form Distortion Nil 

Modes Auto or Manual 

Ambient Temperature 0 – 50 Degree C.  

Outdoor Suitability Offered Servo should be suitable for outdoor installation and use 

Duty Cycle Continuous on 100 % load 

Voltage Adjustment Provided.  

Voltmeter To read Input / Output voltages through toggle switch. 

Output Line Regulation ±1 % 

Cooling Type Air Cooled/Oil Cooled 

 
6) Communication Interface Device - 

Parameter Specifications 

Ethernet Interface   

Number of Ports One 8 pin RJ45 

Speed 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX 
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Serial Interface   

Number of Ports One 

Serial Standards RS-232 on DB 9 connector 

Serial Communication 
Parameters 

  

Data Bits 5, 6, 7, 8 

Stop Bits 1, 1.5, 2 

Parity None, Even, Odd, Space, Mark 

Flow Control RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF 

Baudrate 110 bps to 230.4 kbps 

Serial Signals   

RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

Software   

Network Protocols 
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, ARP, HTTP, 
SMTP 

Configuration Options Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility 

Physical Characteristics   

Housing Metal 

Weight 340 g or less 

Dimensions With ears: 75.2 x 80 x 22 mm  

Environmental    

Operating Temperature 0 to 55°C  

Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing) 

Power Requirements   

Input Voltage 12 to 48 VDC 

Input Current 128.7 mA @ 12 VDC 

Certifications   

Safety UL 60950-1 

EMC EN 55022/24 

7) Network Switch – Qty –  
Parameter Specifications 

Switching Capacity 1 Gbps 

No. of ports 5 

Power Supply DC 5 V / 0.55 A 

Casing Plastic 
Maximum Packet Forwarding 
Rate 

148.8 kpps 

802.3x flow control Yes 

Auto MDI/MDIX Yes 

 
8) Content Manager for Control Room –  

Parameter Specifications 

Signage & Content Manager 
(Software) 

Of reputed manufacturers 

Scaling Options 

Should have three types of scaling options: 
Fit Center: Fit the entire image within the region without changing the aspect ratio 
Fit_XY: Stretch the entire image to fill the region. (Aspect ratio may be changed.) 
Center Crop: Scale the image uniformly so that both dimensions (width and height) 
of the image will  be equal to or larger than the corresponding dimension of the 
region. Aspect ratio of the image is not changed and the region is filled with the 
image 

Playlist Automation 
Creating a Playlist, Selecting or customizing a template, Placing and editing your 
content, Testing your Playlist, Setting user preferences, including language and 
playlist path 

Key Features 
Adding/Deleting new devices, Grouping multiple devices, and synchronizing their 
playback, Setting a specific playlist for a device or group, Setting a schedule for 
different devices or groups, Monitoring playback status of each signage device 
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9) Video Wall structure –  
Parameter Specifications 

On Bipole /Unipole 
 

 MS Structure to mount the LED modules with catwalk for maintenance, with housing for Media 
Player, LED controller, amplifier and Power Distribution Unit, Bipole for anchoring the 
structure to the ground and raising the base of the LED display to 10 feet above the ground ,  
with lightning arrestor and required earthing  

 The proposed solution should be capable of auto power On/Off on the pre-defined time slots 

 
10) Sound System–  

Parameter Specifications 

Weather proof / 
Outdoor application 
 

 Speakers to be weather proof for outdoor installation with appropriate IP certifications 
 Amplifier for the speakers with appropriate housing for outdoor installation 

क) उपरो  त Specifications नसुार LED Wall Screen व इतर सािह  य खरेदी करणकेामी िविवध 
कंप  यांकडुन ई-मेल ारे दर मागिव  यात आलेले असनु काही नावाजले  या व  थािनक कंप  यांनी 
खालील माण े१३ LED Wall Screen साठी दर कळिवलेले आह.े 

१)  Alpha Digital (Delta) – २९ कोटी + GST   
२) Samsang – २५.२ कोटी + GST 
३) AGC, Mumbai – २८.५ कोटी + GST  
४) सिचन जनै (PlayTechnologies) - २८ कोटी + Tax 
५) Video Wall India Pvt.Ltd, Mumbai – १४.६ कोटी + GST 

अ.नं. ५ मधील कंपनीचे दर वगळता उवरीत कंप  यांनी िदलेले दर ह े समतोल असनु  यानसुार ित  
LED Wall Screen खरेदी करणसे अदंाज े र  कम . १,५०,००,०००/- मा  x १६ नगास र  कम . 
२४,००,००,०००/- मा  तसेच सव LED Wall Screen चे ऑपरेट गकरीता एक Control Room तयार 
करणसे अदंाजे . ४०,००,०००/- मा  खच येईल.  

सबब, सं  थान प रसरात साईभ  तांना  च े दशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता उपरो  त 
Specification नसुार उ  च दजाचे १६ नग LED Wall Screen खरेदी करावयाच ेझा  यास उपरो  त संदभ . 
१ चे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  य ेमंजुर केले  या . १,८९,२८,०००/- मा  
खचाचे र  कमेम  य े२० ते २२ पटीत वाढ होणार आह.े तसेच उपरो  त तपशीलातील  

अ - LED Wall Screen बसिवणचेी  थळे िनि त करण.े 
ब - LED Wall Screen व उपरो  त सािह  यांचे Specifications िनि त करण.े  
क -  थळानसुार ित  LED Wall Screen खरेदी करणेस अदंाज ेर  कम . १,५०,००,०००/- मा  

x १६ नगास र  कम .२४,००,००,०००/- मा  तसचे सव LED Wall Screen चे ऑपरेट गकरीता एक 
Control Room तयार करणसे अदंाजे . ४०,००,०००/- मा  येणा-या खचावर िनणय होण ेअपेि त आह.े    

तरी, उपरो  त तपशीलातील अनु मे “अ”,“ब” व “क”  माण े  थळे व Specification िनि त 
करणसे व उ  च दजाचे १६ नग LED Wall Screen खरेदी करणसे व Control Room तयार करणकेरीता 
येणा-या अदंाज ेएकि त र  कम .२४,४०,००,०००/- मा  (अ री र कम पये चोवीस कोटी चाळीस लाख) 
खचाचे िनणयाकरीता शासनाची मा  यता घणेसे व ई-िनवीदा ारे िनवीदा मागिवणकेामी सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करता येईल.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य ेनमदु के  या माण ेसं  थान प रसरात 
साईभ  तानंा  चे दशनाचा लाभ सलुभतेने  होणकेरीता उपरो  त तपशीलातील अनु मे “अ”,“ब” व “क”  

माण े  थळे व Specification िनि त करणसे व उ  च दजाचे १६ नग LED Wall Screen खरेदी करणसे व 
Control Room तयार करणकेरीता येणा-या अदंाजे एकि त र  कम .२४,४०,००,०००/- मा  (अ री र कम 
पये चोवीस कोटी चाळीस लाख) खचाचे िनणयाकरीता शासनाची मा  यता घणेेस व ई-िनवीदा ारे िनवीद 

मागिवणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर सादर करत आह.े  
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न 

अनमुान - तांि क व आिथक व कायदेशीर.  
   मागणी - उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण ेसं  थान प रसरात साईभ  तानंा  चे दशनाचा लाभ 

सलुभतेने  होणकेरीता  
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१)  ताव अ.न.ं “अ” मधील LED Wall Screen बसिवणचेी  थळे िनि त करण.े 
२)  ताव अ.न.ं “ब”  मधील LED Wall Screen व उपरो  त सािह  याचंे Specifications िनि त करणे.  
३)  ताव अ.नं. “क”-  थळानसुार ित  LED Wall Screen खरेदी करणसे अदंाज े र  कम . 

१,५०,००,०००/- मा  x १६ नगास र  कम . २४,००,००,०००/- मा  तसचे सव LED Wall 
Screen चे ऑपरेट गकरीता एक Control Room तयार करणसे अदंाजे . ४०,००,०००/- मा  
येणा-या खचावर िनणय होण ेअपिे त आह.े    

४)  तावात िदलेले “अ”,“ब” व “क”  चे एकुण र  कम .२४,४०,००,०००/- मा  खचास मा  यता 
िमळणसे. 

५) सदर  तावास शासनाची मा  यता घे  यास व ई-िनवीदा ारे िनवीदा मागिवणसे मा  यता िमळण.े  
तरी, सदर  तावातील उपरो  त अ.नं. १ ते ५ मधील िनणयाकरीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर. 
िनणय .८२ सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेन ेहोणकेरीता LED Wall Screen खरेदी करणेकामी 

खपु मोठया माणावर खच येणार आह े व सदरह LED Wall Screen अथवा Digital Wall Screen 
मोकळया प रसराम य े लाव यात येतात. यांच े आयु य जा तीत-जा त १० वषकालावधीच े असते. १० 
वषासाठी एवढा खच करणऐेवजी आव यक यावेळी ाधा यान े भाडो ी त वावर लाव यात या यात. तसेच 
दणेगी व पात साईभ  दे यास तयार अस यास या ि वकार यात या यात, असे सिमती सद यांनी सुचिवले.  

यावेळी मु यकायकारी अिधकारी यांनी सांिगतले क , दणेगी व पात दे यास साईभ  तयार आहते, 
परंत ु या नवर ते जािहरात कर याची िवनंती करतात व आपण आजतागायत सं थान प रसराम य े य थांची 
जािहरात केलेली नाही.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेने होणेकरीता 
LED Wall Screen खरेदी करणचेा ताव तूत थिगत ठेवणते यावा व आव यक यावेळी भाडो ी त वावर 
लाव यात या यात. तसेच LED Wall Screen दणेगी व पात िमळा यास या बसिवणते या यात व या 

नवर सौजनय् हणनू सदरह साईभ ांना जािहरात करणसेाठी एक ीप ठेवणेस परवानगी दे यात यावी. मा  
कोण याही प रि थतीत सदरह LED Wall Screen वर जािहराती दाखिव यात येऊ नय,े असे ठरले.           

  (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ सेवे या कालावधीत साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा अपघाती िवमा उतरिवणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबां सं  थान  यव  थापन सिमती  या िनणयानुसार िद.२९ जलैु, २०१७ रोजी पासनू सं  थान  या िविवध 
िवभागात मोफत सेवा देणकेामी साईसेवक योजना सु  कर यात आलेली आह.े या साईसेवकांचा २१  य  त चा १ 
गट या माण ेएक वषाकरीता एकूण ५२० गट तयार कर  यात आलेले असनू,   यके आठवडयात १० गट (२१० 
साईसेवक) रिववार ते शिनवार अशी सेवा दते आहते. दर आठवडयात सवेे  या कालावधीत ७ िदवस सेवेसाठी 
आले  या २१० साई सवकांचा लेखाशाखेमाफत अपघाती िवमा उतरिवणकेामी रा  ीयकृत िवमा कंपनीच े
कोटेशन मागवनू  यनुतम दराने साई सवेकांचा उपघाती िवमा उतरिव  यात यावा. असा  ताव कामगार 
िवभागामाफत िद.१४ नो  हबर, २०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या समेसमोर िनणयाथ सादर 
कर  यात आलेला होता.  यावर पढुील माण ेिनणय झालेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन, सेवे  या कलावधीत साईसवेक  हणनू आले  या सेवेक-यांचा  तावात 
नमदु केले माण ेसामिुहक अपघाती िवमा उतरिवणकेामी रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडून िवहीत प  दतीन ेदरप ेके 
मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

उपरो  त िनणया  वय,े िद.२९ िडसबर, २०१७ रोजी चारही रा  ीयकृत िवमा कंप  यां  या ितिनधीना 
सदर  तावावर सिव  तर चचा करणकेामी दपुारी ३ वाजता उपिज  हाधीकारी याचंे क ात बोलिव  यात आल े
होते. सदर चचदर  यान उपिज  हािधकारी, मु  य लेखािधकारी, लेखािधकारी, कामगार िवभागाचे ितिनधी व 
चारही रा  ीयकृत िवमा कंप  यांचे ितिनधी उपि थत होते. यावेळी साईसेवक  हणनू आले  या सवेेक-यांचा 
अपघाती िवमा उतरिवण े संदभात सिव  तर चचा कर  यात आली. चचदर  यान अशा कारची सामिुहक िवमा 
पॉिलसी ही नैसिगक मू  यसूाठी उपल  ध नस  याने साई सेवकांसाठी जनता अपघाती िवमा पॉिलसी घेता येईल, 
अस ेिवमा कंप  या  या ितिनध नी सचुिवले.  यासाठी पढुील माण ेअटी असतील- 
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१. सदर अपघाती िवमा पॉिलसी घे  यासाठी साईसेवकाचे वय १८ वषापे ा कमी व ७० वषापे ा जा  त 
नसाव.े 

२. सदर अपघाती िवमा पॉिलसीची मयादा र  कम पये १,००,०००/- मा  इतक  असेल. 
३. सदर अपघाती िवमा पॉिलसी  एका  य  तीसाठी वािषक ह  ता र  कम .६०/-  भरावा लागले. 
४. अपघाती िवमा पॉिलसी घे  यासाठी  यके साईसेवकांचे नाव व वय दोन िदवस आगोदर िवमा 

कंपनीला ावे लागेल. 
५. सदर पॉिलसी ही ०१ वष, ०६ मिहने िकंवा ०१ मिहन े अशा कालावधीसाठी घतेा येईल.  यासाठी 

 यके पॉिलसीसाठी पढुील माण ेह  ते राहतील.  
(अ) एक वषाकरीता- .६०/- (ब) ०६ मिह  याकरीता- .४५/-  व (क) ०१ मिह  याकरीता-  .१५/- 

मा  साईसेवक योजना िह िद.२९ जुल,ै २०१७ पासनू सु  कर  यात आलेली असनू, यासाठी ५२० गट असनू 
 यके गटात २१ साईसेवक या माण े१०९२० साईसेवक गहृीत धरललेे आहते. परंत,ु आतापयत एकूण १८० 

गटातील एकूण ३२९७ साईसेवकांनी सं  थानला मोफत सेवा िदलेली आह.े  हणजेच साधारणतः पाच 
मिह  यासाठी एकूण ३२९७ साईसेवक तर ०१ वषासाठी अदंाजे एकूण ७९१३ साई सवेक सं  थानला मोफत सेवा 
दतेील. तथािप, ५२० गट गहृीत धर  यास वषात एकूण १०९२० साईसेवक याम  य े सािमल होतील,  हणजेच 
मिह  याला ९१० साईसेवकांची जनता अपघाती िवमा पॉिलसी  यावी लागले.  यासाठी ०१ वष, ०६ मिहने िकंवा 
०१ मिहने अशा वगेवेगळया कालावधीसाठी जनता अपघाती िवमा पॉिलसी  यावयाची झा  यास पढुील माण े
खच अपेि त आह.े 

 
अ.नं. कालावधी िवमा ह  ता  

रककम पय े
वािषक अपेि त 
 खच 

तीन मिह  याला 
अपेि त खच 

एक मिह  याला  
अपेि त खच 

०१ ०१ वष ६०/- ६,५५,२००/- १,६३,८००/- ५४,६००/- 
०२ ०६ मिहने े ४५/- ४,९१,४००/- १,२२,८५०/- ४०,९५०/- 
०३ ०१ मिहने  १५/- १,६३,८००/- ४०,९५०/- १३,६५०/- 

  उपरो  त माण े एक वषात साधारणतः १०९२० साईसेवकां  या वगेवेगळया कालावधीकरीता जनता 
अपघाती िवमा पॉलीसी घणेेसाठी उपरो  त त   यात दशिवले माण े मिह  याला खच अपेि त आह.े  यासाठी 
चारही रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडून िड  काऊंडबाबत (िवमा ह   याम  य ेसटू) िनिवदा मागिवता येतील. व जी 
िवमा कंपनी जा  तीत जा  त िड  काऊंड देईल,  यांचेकडून साईसेवकांसाठी जनता अपघाती िवमा पॉलीसी घतेा 
येईल. सदर पॉिलसी साईसेवकाचा सेवेचा कालावधी संप  यानतंर तो परत  याचे गावी जातांना कामगार 
िवभागामाफत  याचेकडे सपुतू करता येईल. 

    याअनषंुगान,े दर आठवडयाला येणा-या साईसेवकां  या िवमा रकमेला मा  यता घतेाना  अडचणी  
आ  यास   या आठवडयामधील साईसेवकांचा िवमा उतरिवण े अवघड होईल.  यासाठी  कामगार िवभागाने 
पढुील तीन मिह  यांसाठी येणा-या साईसेवकां  या नावा  या (वयासह) यादीस मा  यता घतेानाच, उपरो  त 
त   यातील िवमा ह   या माण ेयेणा-या िव  या  या रकमेस मा  यता घते  यास, तेवढी र  कम लेखाशाखकेडून िवमा 
कंपनीकडे अगाऊ (In Advance) जमा केली जाईल.  सदर रकमतेनू पढुील तीन मिह  यासाठी दर आठवडयाला 
येणा-या साईसेवकांचा िवमा उतरिवता येईल. आगाऊ िदले  या रकमचेा दर तीन मिह  याला आढावा घतेा येईल.  

परंत,ु  यके आठवडयात साईसेवकांची सेवा सु  हो  याअगोदर कामगार िवभागान,े  या आठवडयात 
मोफत सवेा देणा-या व  या साईसवेकांची िवमा पॉिलसी  यावयाची आह े  या साईसेवकांची नांव ेव वय दोन 
िदवस अगोदर िवमा कंपनीला देण ेआव  यक आह.े  यािशवाय िवमा पॉिलसी करण ेश  य होणार नाही.  

तरी, िनणय .९६२ अ  वये ठर  यानसुार, साईसेवकाची ट  याट  याने जनता अपघाती िवमा पॉिलसी 
उतरिव  यास,  दर आठवडयाला मोफत सवेा दे  यासाठी सं  थानकडे येणा-या साईसेवकांचे नावाचंी यादी कामगार 
िवभागाकडून िवमा कंपनीस दे  यास, सदर यादी माण े लेखाशाखेमाफत िवमा कंपनीस आगाऊ र  कम अदा 
करणसे व  याकामी  येणा-या खचास  थायी मा  यता िमळणसेाठी, तसेच संबंधीत साईसेवकाचा सवेा कालावधी 
पणू झा  यानंतर सं  थानमाफत उतरिव  यात आललेी  यांची िवमा पॉिलसी  याचेकडे सपुदु करणसे मा  यता 
िमळणसेाठी, तसेच साईसेवकांची जनता अपघाती िवमा पॉिलसी िकती कालावधीसाठी घे  यात यावी, यावर 
िनणय होणकेामी सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
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िनणय .८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सेवे या कालावधीत साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा िवहीत कायप दतीन े
एक वषासाठी अपघाती िवमा उतरिवणते यावा व यासाठी सेवेक यां या वयाची अट १८ ते ६० वष ठेवणते 
यावी, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   

 (कायवाही- मु यलेखािधकारी/ कामगार अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० सन २०१८-१९ या आिथक वषाच े मळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ या आिथक वषाच े सधुा रत 

अदंाजप कास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- (अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  च े कामकाज मा.  यव  थापन सिमती पहात आह.े 

अिधिनयमातील कलम १७ अ  वये सिमतीची कत  य े व अिधकार मधील पोटकलम-(२) (क) नसुार वािषक 
अदंाजप कािवषयीची पढुील माण े तरतुद आहःे “(सिमती) िव  व  त  यव  थे  या जमा-खचाचा अदंाज देणारे 
वािषक अदंाजप क तयार करील आिण  याची एक त रा  य शासनाकडे आिण धमादाय आयु  तांकडे 
पाठवील.” 

सदर तरतुदी  वये िवषयांिकत अदंाजप क रा  य शासनाकडे आिण धमादाय आयु  ताकडे पाठिवण े
आव  यक आह.े सोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे सधुा रत अदंाजप क व सन २०१८-१९ या आिथक 
वषाचे मुळ अदंाजप क,  णालय िवभागासह तयार कर  यात आलेले असनू  यातील जमा – खचा  या ठळक 
तरतुदी पढुील माण ेआहतेः 

अ) 
I. सं  थान (  णालये वगळून) जमेचे अदंाजप क    (आकडे पयातं) 

 
II.  सं  थान (  णालये वगळून) खचाचे अंदाजप क   (आकडे पयातं) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 

२०१७-१८ 
अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच ५९६,३९,२०,००० ७६६,६४,६९,००० ४८ २९ 
२ अपेि त महसलुी खच १३२,८४,५७,००० १५८,०१,६६,००० १० १९ 
३ अपेि त िकरकोळ खच ५१,९६,२,००० ६१,१४,७००० ०० १८ 
४  यासा  या उिद  टावंरील अपेि त खच २४७,६५,६२,५०० ५६१,२९,९१,००० ३५ १२७ 

५  यव  थापन िनधीतील अपेि त खच ८५,१५,५८,००० ९०,१९,९२,००० ६ ६ 

I एकूण खच (१ ते ५) :- १०६७,२४,५९,५०० १५८२,२७,६५,००० ९९ ४८ 

II अिंतम िश  लक ११,२९,५०,००० १२,४२,३५,००० १ १० 

 एकूण अपेि त खच (I+II) :- १०७८,५४,०९,५०० १५९४,७०,००,००० १०० ४८ 
 
 
 
 
 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 

२०१७-१८ 

अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/ घट 

र  कम एकूणशी % 
% 

(ट  के) 
I ारंभीची िश  लक २२,०५,००,००० २४,२५,५०,००० २ १० 
१ दणेगी  दारे िमळणारी अपेि त जमा ३७१,६७,५०,००० ४१८,८६,८५,००० २६ १३ 
२ अपेि त महसलुी जमा २०८,४४,५७,००० २२८,६१,८०,००० १४ १० 
II एकूण जमा (१+२) :- ५८०,१२,०७,००० ६४७,४८,६५,००० ४१ १२ 
III अपेि त िनगतवणकू ४७३,३७,०२,५०० ९२२,९५,८५,००० ५८ ९४ 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- १०७८,५४,०९,५०० १५९४,७०,००,००० १०० ४८ 
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ब) 
                          I.   णालय िवभाग जमेच ेअदंाजप क     (आकडे पयांत) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 

२०१७-१८ 
अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

I ारंभीची िश  लक २२,००,००० २२,००,००० - - 
II अपेि त महसलुी जमा १००,५९,०३,००० १०१,०८,००,००० ४१ ०.५ 
III सं  थानकडून वग (तुट) १२३,४३,२३,५०० १४६,२५,७०,००० ५९ १८ 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- २२४,२४,२६,५०० २४७,५५,७०,००० १०० - 

 
II.  णालय िवभाग खचाचे अदंाजप क    (आकडे पयांत) 

अ. ं . तपिशल 
सधुा रत अदंाजप क 

२०१७-१८ 
अदंाजप क २०१८-१९ वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % %(ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच ४०,६५,००,००० ६८,२८,००,००० २८ ६८ 
२ अपेि त महसलुी खच ८५,७३,३१,५०० ८७,५१,४०,००० ३५ २.०८ 
३ अपेि त िकरकोळ खच १४,१५,००० १४,१०,००० ०.०६ -०.४ 
४  यासा  या उिद  टांवरील अपिे त खच ९७,४९,८०,००० ९१,४०,२०,००० ३७ -०.६ 
I एकूण खच (१ ते ४) :- २२४,०२,२६,५०० २४७,३३,७०,००० १००  
II अिंतम िश  लक २२,००,००० २२,००,००० -  
 एकूण अपेि त खच (I+II) :- २२४,२४,२६,५०० २४७,५५,७०,००० -  

 

ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२) मधील तरतुद नसुार “  यव  थापन िनधीत र  कम उपल  ध 
अस  यास, ती िवचारात घेऊन िव  व  त  यव  थे  या लगतपुव वषातील अदंाजे  थलू वािषक उ  प  ना  या दहा 
ट   यापे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर  यात येईल एवढी रककम, रा  य शासना  या मा  यतेन,े 
दरवष  या िनधीम  य े जमा कर  यात यईेल. रा  य शासनास, आव  यक वाटले तर, कोण  याही वषात 
िव  व  त  यव  थापन िनधीतून कोण  याही अितरी  त र  कमा या िनधीत जमा कर  याब ल कोण  याही वळेी िनेदश 
दईेल.” 

उपरो  त तरतुदी माण े  यव  थापन िनधीतनू गतवषा  या उ  प  ना  या १० ट  के खच अपेि त आह.े सन 
२०१८- १९ या अदंाजप काम  य े  यव  थापन िनिधतून होणारा सभंा  य खच या तरतुदी  या अिधन राहन करता 
येईल. 

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या आिथक वषासाठी  यव  थापन िनिधतून अपेि त वाढीव खच 
झा  यास, शासनाकडे  ताव दाखल करावा लागले. 

क) सं  थान  या िविवध िवभागामाफत साईभ  तांना परुिव  यात येणा-या पायाभुत सिुवधेत वाढ करण े
तसेच  यांना दळणवळ  या  या िविवध सोयी उपल  ध क न देण ेयाकामी नगरपचंायती अतंगत कामास व इतर 
खचासाठी अनदुान या शीषाखाली खच  तािवत केलेला आह.े ी साईबाबा सं  थान अिधिनयमातील कलम 
२१ अतंगत स ंबिंधत िवभागाकडून छाननी सिमती  या अिभ ायानसुार शासनाकडून मजंरुी ा  त क न घे  या  या 
अटीस अधीन राहन अदंाजप कात अनदुान या शीषाखाली भरीव तरतुद दशिव  यात आली आह.े 

ड) मा.  यव  थापन सिमती  या  थापनेनतंर िविवध मलुभतू व मोठया माणात भांडवली खच-तथा-
योजना सु  करण े  तािवत आह.े आयकर कायदा १९६१ चे कलम १०(२३)(सी)(V) व ११ अ  वये सपंुण 
करमु  त आह.े कलम ११(२) मधील तरतुदीनसुार  यके आिथक वषा  या उ  प  नापैक  ८५% उ  प  न ह े  याच 
आिथक वषात खच करण े बंधनकारक आह.े तथापी, ते श  य न झा  यास िश  लक राहीलेले अखच त उ  प  न 
पढुील पाच वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े मागील पाच वषातील अखच त उ  प  न र  कम .१,२५६ कोटी 
इतक  आह,े  याची आयकर कलम ११(५) अ  वय ेिव िहत प दतीन ेगुंतवणकु कर  यात आलेली आह.े िश  लक 
अखच त उ  प  नाचे पांतर वेळोवळेी गुतंवणकूांम  य ेकर  यात आले आह.े ह ेअखच त उ  प  न चालू वषात वा 
अनु मे पढुील पाच वषात खच होण े आव  यक अस  याने भांडवली खचाम  य े मोठया माणात वाढ करणे 

म ा  त झाल ेआह.े  
  तथापी, चालू वषा  या उ  प  ना  या ८५% अखच त उ  प  नाचे खचाचे माण फारच कमी आह.े  यामळेु 

सदरचे अखच त उ  प  न वेळेत खच न के  यास  यावर आयकर लाग ु होऊन तो भरण े म ा  त होईल, अशा 
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आयकराची र  कमही मोठी असले. तरी कृपया याबाबत िनणय होण ेगरजचे ेआह.े अपिे त जमा व खचा  या 
अदंाजप काची िववरण,े प रिश  ट “ अ ” व “ ब ”  हणनू सोबत जोड  यात आली आहते. 

तरी, सं  थानचे  णालय िवभागासह सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे  तािवत मळु अदंाजप क व 
सन २०१७-१८ या सधुा रत अदंाजप क मा  यते  तव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर. 

िनणय .८४ आजच े सभेसमोर मु यलेखािधकारी यांनी सं  थानचे  णालय िवभागासह सन २०१८-१९ या आिथक वषाच े
 तािवत मळु अदंाजप क व सन २०१७-१८ या सधुा रत अंदाजप काच ेसादरीकरण दाखिवले व याबाबतची 

मािहती िदली.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , अदंाजप काचा सखोल अ यास कर यासाठी सिमती 

सद यांना आणखी कालावधी दे यात यावा. यामळेु अदंाजप कावर पढुील सभेम य ेिनणय घे यात यावा. 
 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ साईधमशाळा िवभागाच े उ र बाजुकडील मोकळया जागेत साईभ ांना धािमक काय मासाठी मंडप 

उभारणीकामी मा यता दणे ेव याकामी सोबतच ेिनयमावलीस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- २१(१) चा (ग)- भ  तानंा मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 

कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
 तावनाः- साईधमशाळा िवभागात एकुण ६ इमारती असनु  यापकै  १ इमारत साईबाबा सचंिलत 

किन  ठ महािव ालयास िव ाथाचे शै िणक कामासाठी वापर  यास दे  यात आलेली आह.े साईभ  तांच े
िनवासासाठी एका इमारतीत ३२ हॉल या माण े  ५ इमारतीम  य ेएकुण १६० हॉल आहते,  याम  य ेहॉलम  य े
िव ाथा  या सहली, पुने येणारे साईभ  त,अधं/अपंग तसेच हॉ  पीटलमधील  णांचे नातेवाईक, जनेु 
साई सादालय प रसरातील साईभ  त इ  याद ची िनवास यव था कर यात यतेे. 

  साईभ  त ी के.  ही.रमणी, म ॅनेिजंग  टी, िशड  साई  ट, चे  नई यांनी  या दशनासाठी येणा-या 
साईभ  ताचंी माफक दरात िनवास  यव  था  हावी यासाठी १९२ हॉल व येथ े उतरणा-या भ  तांना चे भजन 
िकतन व इतर धा म क काय म करता यावे या उ ेशान ेए’ व एफ’ इमारतीच ेसमोरील बाजसु  टेज दणेगी पान े
बांधनू िदलेल ेआह.े  

  साई धमशाळा िवभागाम  य ेिनवासासाठी आले  या साईभ  ताचंी  आकडेवारी खालील माण ेआह.े 
अ.नं. साल साई भ  तांची सं  या 
१ िद.१८/७/२०१३ ते ३१/०३/२०१४ ३५८५७६ 
२ सन २०१४ ते २०१५ ४८०८८२ 
३ सन २०१५ ते २०१६ ५९३२४६ 
४ सन २०१६ ते २०१७ ५३६८८३ 

 तावः- चे दशनासाठी येणारे साईभ  त िनवासासाठी हॉलची मागणी करतात तसचे धािमक/ 
सां  कृितक काय म कर  यासाठी ए’ व एफ’ इमारतीच े समोरील जागेत तसचे मोठया माणावर आले  या 
साईभ  ताचंे भोजन तसेच धािमक/सां  कृितक काय माचे   यव  थसेाठी उ  तर बाजचु े मोकळया जागेत  मंडप 
टाक  यासाठी जागेची मागणी करतात.   

  िद.२८/११/२०१७ रोजी झाले  या सभेम  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी साईभ  ताचंे 
मागणी नसुार मंडप सिुवधासाठी तसचे काय मासाठी िनयमावली तयार क न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
घेणबेाबत िनदश िदलेल ेआहते.  

    यानसुार धािमक काय मासाठी मंडप  यव  था करणसेाठी  विन ेपन, िव तु, बांधकाम, संर ण, 
मंिदर, फायर अॅ  ड से टी, पाणीपरुवठा, आरो  य या िवभागाचा सहभाग यते अस  याने मंडपासाठी िनयमावली 
तयार कर  यासाठी या िवभागामाफत िद.०२/१२/२०१७ रोजी प  दे  यात आले होते  यानसुार  विन ेपन, मंिदर, 
फायर अॅ  ड से टी, आरो  य या िवभागाकडुन िनयमावली संदभात मािहती आलेली असनु ती िनयमावलीत 
सामािव  ट कर  यात आलेली आह.े   

   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- चे दशना करीता यणेा-या पालखी पदया ीतील साई भ  त तसेच 
पुन े येणारे साईभ  ताचंी साई धमशाळा िवभागाम  य े िनवास  यव  था कर  यात येते. साईभ  तांनी धािमक 

काय म कर  यासाठी ‘ए’ व ‘एफ’ इमारतीचे समोरील  टेज व मोकळया जागेत मंडप तसचे प रसरातील उ  तर 
बाजकुडील मोकळया जागते भोजन, धािमक/सां  कृितक काय माची  यव  था कर  यासाठी मंडप टाक  याची 
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इ  छा  य  त के  यास  यांच ेकडुन सं  थानच ेिवहीत नमु  यातील फॉम भ न घऊेन खालील दशिवलेले जाग ेभाडे 
आका न िनयमावली नसुार काय म कर  यास परवानगी दतेा येईल.    

१) जागा भाडे व अनामत र  कम तपिशल खालील माण े– 
अ.नं भ  त सं  या जागा भाडे अनामत र  कम 
१ ५० ते २०० ११००/- पय े  

 
११००/- पय े

२ २०१ ते १००० १५००/- पय े
३ १००१ ते २५०० २५००/- पय े
४ २५०१ ते ५००० ३५००/- पय े
५ ५००१ ते १०००० पयत ५०००/- पय े

  िटप – मंडप टाक  यासाठी घे  यात येणा-या जागाभाडे र  कममे  य े  यके आिथक वष  ५%  वाढ 
करता येईल.  यानसुार आयोजका कडुन जागाभाडे व अनामत र  कम घतेा येईल. काय म झा  यानतंर अनामत 
र  कम आयोजकास मागनी नसुार परत दतेा येईल. 

तरी  तावीत केले नसुार वरील माण ेमोकळया जागते मंडप टाक  यासाठी जागा भाडे व अनामत 
र  कम घे  यास मा  यता असावी. 

२) मंडप  यव  थे करीता िनयमावलीः- 
१)   सं  थान चल अचल मालम  तेच े कोण  याही कारे खराबी िकंवा नकुसान क  नय.े या बाबत 

आयोजकान े काळजी  यावी अशा कारे खराबी/नकुसान झा  याचे सं  थान ितिनधीस आढळ  यास 
 याची नकुसान भरपाईची र  कम आयोजकाकडुन खरेदी दरानसुार वसलू कर  यात येईल.   

२)  आयोजकास सं  थान िनयमानसुार मंडप जागाभाडे ठरवनु िद  यानसुार सं  थान कडे काय मा आधी 
जमा करावे लागेल. तसेच सं  थानच े जागेत काय म पुण होईपयत िबगर  याजी अनामत र  कम 
.११००/- जमा ठेवावी लागले.  काय म र  झालेस अनामत र  कम सं  थान खाती जमा होईल. 

३)  मंडपासाठी लागणारे  साही  य आणणे, नेण े व उभारणी करते वेळी साईभ  तानंा  याचा ास अथवा 
 यापासनू इजा होणार नाही, याची काळजी आयोजकान े  यावयाची आह.े  याबाबत काही अपघात 

झा  यास  यास सव  वी आयोजक  जबाबदार राहतील. 
४)  मंडप व इतर साही  य काय मा  यावेळी आणण े व काय म सपं  यानतंर  वरीत घऊेन जाण े ही 

आयोजकाची जबाबदारी राहील. याकामी सं  थानची व साईभ  ताचंी गैरसोय होणार नाही याची  द ता 
 यावी. 

५)  लो रंगवर मंडपाकरीता हो स घेऊ नय.े सदर िठकाणी संबंधीतांनी काय माकरीता आणलेला 
पंडाल/मंडप काय म संप  यानतंर  वरीत काढून  यावयाचा आह.े  प रसराची  वरीत  व  छता क न 

ावयाची आह.े  
६)  काय माचे पवु  काय माच े िठकाणी सं  थान माफत साफसफाईची काम े करवनू दे  यात येतील. 

काय म चालु असतांना व काय म संप  यानतंर साफसफाईसाठी संबंिधत िठकाणी आयोजकान े
साफसफाई क न ावी. तसेच काय मासह मंडप परीसरात  व  छता ठेवावी. 

७)  प ावळी/इतर कचरा हा कचरा कंुडीम  य े टाक  यात यावी तसेच काय म पणु झालनेंतर मंडपातील 
कचरा, खरकटे अ  न ह े  वरीत उचलनु  याची  िव  हवेाट लावणचेी सव  वी जबाबदारी आयोजकांची 
राहील.   

८)  काय माचे वेळी प रसरातील जनरल टॉयलेटचा वापर करणते यावा.     
९)  मंडपाम  य े मतेपे ा जा  त गद  होणार नाही याची आयोजकांनी द ता यावी. 
१०)  मंडपा  या बाहरेील भ  तांना  वनी ेपणा  या आवाजाचा ास होणार नाही, तसेच िनयमा माण ेसरं ण 

िवभाग व िशड  पोिलस  टेशन ठरवनू दईेल  या मतेपे ा (डेिसबल पे ा) जा  त आवाज असता 
कामा नय.े याची खबरदारी आयोजकाने  यावी.  

११)  सदर िठकाणी आण  यात येणा-या व  तू/साही  य आयोजकान े  वतः  या जबाबदारीवर सांभाळावे. 
१२)  पालखी पदया ी साईभ  त यांनी मडंप  यव  था करतानंा  यानंा सदर िठकाणी साऊंड िस  टीम  यव  था 

आव  यक अस  यास  वखचाने/  वतः करावी.  
१३)  काय मासाठी बॉ  स ि पकरचा वापर करावा. 
१४)  काय माचे फोटे व ि हडीओ िच ीकरण सं  थान माफत केल ेजाणार नाही. 
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१५)  मंडपा शेजारी फटाके तसेच इतर  वलनिशल व  तुंचा वापर क  नय.े 
१६)  कोण  याही पालखीला समाधी मंिदर, ी  दारकामाई अथवा सं  थानचे इतर कोण  याही मंिदरात िकंवा 

प रसराम  य े वेश दे  यात येणार नाही. पालखीची  यव  था मिंदराचे प रसराच े बाहरे कर  यात यावी. 
पालखीतील फोटो/पादकुा यानांच मंिदर प रसरात  वेश दे  यात येईल. 

१७)  पायी येणा-या पदया ी मंडळांनी सं  थानचे पवु परवानगी िशवाय कुठ  याही  कारच े धािमक/ 
सां  कृितक काय माच ेआयोजन क  नय.े 

१८)  उ  सवाचे व गद चे कालावधीम  य े  दारकामाई व मंिदर प रसराम  य े वेश िदला जाणार नाही. 
उ  सवाम  य ेव गद चे कालावधीत  दारकामाई व समाधी मंिदर प रसराम  य ेजा  याचा आ ह ध  नय.े 

१९)  आयोजकान  ची धपु आरती सु  झा  यापासनु सपंपेयत काय म बंद ठेवावा व रा ौ १०.३० च े
अगोदर संपवावा आरती सु  झालनेंतर संपपेयत  या कालावधीत काय म बंद ठेवावा.   

२०)  ५ के  हीए पे ा जा  त इले  ीकल लोड अस  यास वीज  परुवठयाची पयायी  यव  था जनरेटर सचं 
आणनू आयोजकास  वतः करावी लागेल. 

२१)  ५ के  हीए पे ा कमी इले  ीकल लोड  यावयाचा अस  यास  वीजपरुवठयासाठी अनामत र  कम पये 
३०००/-मा  सं  थानचे िव तु िवभाग/लेखाशाखेत जमा क न अनामत र  कम जमा के  याची पावती 
िव तु िवभागाच े धमशाळा िवभागाकडील कायालयात आणनू दाखवावी व िव तु परुवठा जोडून 
 यावा. िमटर माण ेहोणारा िव तु वापराचा सवेाआकार अनामत रकमेतुन वसलु केला जाईल. 

२२)  काय मास संस ् थान माफत कोणतीही लाईटची उपकरण,े लाईटच ेसािह  य,वाय रंग मटेरीअल, िशडया 
वगैरे परुिवल ेजाणार नाही. आयोजकाने सदरची  यव  था  वतःकरावयाची आह.े 

२३)  काय मास वापरली जाणारी लाईटची उपकरण े तसचे  वनी पेणाची उपकरण े ISI  मािणत व 
नामांिकत कंप  याची असावीत.  

            तसेच ती संबंधीत िव तु पयवे क यांचे िनय णानसुार जोडावीत. अथ िलकेज असलेली 
उपकरण ेिव तु वाहास जोडु नयते. 

२४)  सदर काय माच े वेळी कायदा व सु  यव  थचेा  न िनमाण झा  यास  याची सव  वी जबाबदारी 
आयोजकाची राहील. 

२५)  सदर काय माचे वेळी मंडपात काही वाद उपि थत झा  यास तो राहाता कोटाचे  यायक ेत राहील. 
२६)  उपरो  त िनयमावलीम  य े बदल करण,े  याम  य े वाढ करण े िकंवा अशंतः बदल करण े बाबतचा 

अिधकार सं  थान  यव  थापनाने राखनू ठेवला आह.े 
२७)  आयोजकांची अथवा काय मासाठी येणारांची वाहने सं  थानन ेनमेनू िदले  या कार पािकगचे जागतेच 

पाक करावी. 
२८)  काय मासाठी आले  या  य  त मधील काही उप वी इसमांकडून साईभ  तानंा ास झा  यास काय म 

ताबडतोब बदं करावा लागले व  याची जबाबदारी आयोजकाची राहील.  
२९)  संदभ त काय मासाठी आव  यक  या सव परवान  या तसेच पोलीस  टेशनची परवानगी घेणचेी 

जबाबदारी ही सव  वी आयोजकावर राहील. 
३०)  आयोजकाचे मागणी नुसार मंडपासाठी जागा उपल  ध क न देणे अथवा न दणेचेा अिधकार व ह  क 

सं  थान  यव  थापनाने राखून ठेवला आह.े 
 
    तरी या िवभागात थांबणा-या/ उतरणा-या साईभ  तांना मंडपाम  य ेकाय म कर  यास उ  तर बाजुकडील 

मोकळया जागेत भोजन, धािमक/ सां  कृितक काय मासाठी मंडप  यव  था करणकेामी आयोजकास परवानगी 
दणेे,  यांचेकडुन अनामत र  कम, तसेच जागाभाडे ि वकारण े व याकामी तयार केले  या िनयमावलीस 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घणेेकामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर. 

िनणय .८५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागाच े उ र बाजुकडील मोकळया जागते साईभ ांना धािमक 
काय मासाठी मंडप उभारणीकामी तािवत केले या िनयमावलीच े अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता 
दे यात आली. तसेच साईभ ांकडून सदरह जागचे े तावात नमदु केले माण ेजागेचा सेवाआकार व अनामत 
र कम ि वकारणते याव,े असे ठरले.     (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१२ मंिदर प रसरातील साफसफाई या कामांसाठी मिशनरी खरेदी कर याऐवजी सदर कामे आऊटसोिसग प दतीन े
कर यास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- आरो  य िवभागामाफत साफसफाईचे काम ३ िश ट म  य े२४ तास चालू असते  याम  य ेमिंदर  व मंिदर प रसर, 
िपंपळवाडी रोड दशन रांग आतील बाज,ू  शांतीिनवास, भ  त ीिनवास इमारत, साई साद िनवास  थान इमारत व 
प रसर, साईबाबा भ  त िनवास  थान इमारत व प रसर, वाहन िवभाग प रसर, शै िणक संकुले, साईउ ान, मंगल 
कायालय इमारत व प रसर, शांतीिनकेतन, न  याने सं  थानच ेता  यात  िमळाले  या साईिनवारा िनमगाव येथील 
इमारत तसचे  कमचारी/अिधकारी िनवास  थाने प रसर या िठकाणांची साफसफाई केली जाते. तसेच िशड  नगर 
पंचायत यांचे मागणीनसुार नगर पंचायत ह ीतील  िपपंळवाडी रोड (मनोजकुमार पथ) नगर-मनमाड रोड 
(ल  मीनगर ते साईआ म पयत) येथ ेकमचारी नमेनू साफसफाई केली जाते.  

                िद. १६/०७/२०१६ रोजी त  कािलन मा.का.अ.सो. यांनी मंिदर प रसरात राऊंड घतेला  यावेळी मंिदर 
प रसररतील साफ सफाईची काम े आऊटसोिसग प  दतीने करणबेाबत सिव  तर  ताव  सादर करावा,  असे  
िनदश िदले.  यानसुार मिंदर प रसरातील साफसफाईची काम े आऊटसोस प  दतीने करणबेाबतचा  ताव िद. 
०९/१०/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  य े िवषय न.ं ३५ ने ठेव  यात आला  यावर िनणय . 
७२२ ने  सिव  तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील साफसफाईची काम े आऊटसोिसग प  दतीने  करणबेाबतचा 
उपरो  त   ताव अमा  य कर  यात आला. तसचे स  या मनु  यबळ   यव  थापनाचे काम  चालू असनू  याबाबतचा 
अहवाल आ  यानतंर आव  यकता भास  यास फेर-  ताव सादर करणते यावा असे ठरले.  

                 स  या मिंदर प रसरातील साफसफाईच े काम  कमचा-यामंाफत  केले जात आह.े  पवु पे ा स  या 
भ  तां  या गद चे माण जा  त आह.े  मिंदर प रसरात फुलां  या पाकळया,  झाडाचंी पाने पडत असतात तसेच 
साईभ  तांसाठी दशनानंतर मोफत बुंदी साद मिंदर प रसरात वाटप केले जाते  यामळेु मंिदर प रसारत फरशीवर 
बुंदी सांडून फरशी िचकट होत आह.े दशन रांगेत साईभ  तानंा मोफत चहा-िबि कटे वाटप कर  यात येत आहते  
सदर िठकाणची फरशी माबलची अस  याने ती िचकट होत आह े   यामळेु  व  छता करताना वळे लागतो. 
याबाबत मा. अ  य  महोदय यांनी राऊंड घतेेवेळी मिशनरी खरेदी करणबेाबत सचुना िदले  या आहते.  या सव 
बाब चा िवचार क न साईभ  तांना उ  च दजाची सेवा दणेके रता मंिदर प रसर आतील व बाहरेील बाज,ु दशनरांग 
तसेच ५०० म साफसफाईसाठी  मिशनरी खरेदी करणकेामी  सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. 
२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढुे िवषय न.ं १९ न े सादर कर  यात आला.  यावर िनणय . ९२३ नसुार   तावात 
नमदु केले माण ेअ ावत मिशनरी खरेदी करणकेामी िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.  सदर मिशनरीची खरेदी ही तांि क  व पाची अस  यान ेमॅकेिनकल 
िवभागाचे मागदशनान े खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा प  दतीन े खरेदीची पढुील कायवाही करणकेामी िद. 
०३/०१/२०१७ रोजीच ेप ान ेआव  यक कागदप ासह खरेदीचा  ताव खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात आलेला 
होता.  खरेदी िवभागान े िद. ३१/०३/२०१७ रोजी सदरचा  ताव  (जािहरात, ई-िनिवदा अटी शत   BOQ सह)  
मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांचे मा  यतेसाठी सादर केला असता  यावर मा. व र  ठांचे सचुनेनसुार एकाच 
कंपनीच ेSpecifications आहते Common Specifications टाकुन सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती समोर 
सादर करावा व िकमान ३ ॅडं नमदु करावेत अस ेिनदश झाले.   

                यासअनसु न उपरो  त िनदशा माण े पुतता क न सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. 
२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेम  य े िवषय न.ं ४४ ने फेर सादर कर  यात आला  यावर िनणय . ५६४ ने सदरच े
िवषयास मा  यता दे  यात आली.  

                सदरह मिशनरी खरेदी करणसे मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालनेंतर मिशनरीची ई-िनिवदा 
प  दतीन ेखरेदीची कायवाही करणके रता खरेदी िवभागाकडे  ताव सादर कर  यात आला.  यास अनसु न खरेदी 
िवभागामाफत मंिदर प रसर, दशन रांग व साईबाबा भ  त िनवास  थान येथील साफसफाईकामी मिशनरी 
खरेदीसाठी ई-िनिवदा मागिवणकेामी  ताव तयार कर  यात आला होता. तथािप खरेदी िवभागाने सदर  ताव 
िद. १५/०९/२०१७ रोजीचे िनिवदा द  तऐवज तयार करणसेाठीचे सिमतीत िनिवदा द  तऐवजास मा  यता 
िमळणकेामी सादर केला असता.  यावर चचा होऊन सदर मिशनरी खरेदीकामी येणारा खच, मिशन मे  टेन  स खच 
तसेच िशि त कमचारी उपल  धता वगरेै बाबी िवचारात घतेा सदर मिशनरी खरेदी करणऐेवजी ५०० म व मंिदर 
प रसराची  व  छता करणसेाठी outsource Agency नेमनू  या एज  सीकडून मिशनरी  दारे काम क न घणेबेाबत 

 ताव सादर कर  याचे  ठरले आह.े याबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/२८७३/२०१७ िद. १४/१०/२०१७ ने 
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खरेदी िवभागाने कळिवले आह.े  यास अनसु न आऊटसोस प  दतीन े करावयाच े कामाबाबतचे तपिशलवार 
मािहती पढुील  माण ेआह.े   

आऊटसोस प  दतीने करावयाचे कामाबाबत तपिशलवार िव वरण खलील माण-े 
बांधकामाचे े फळ  (१३५४०.७१ चौ.मी.) मोकळया जागेच े े फळ(१४६०९.९७ चौ.मी.) 

मंिदर प रसरातील समािव  ट िठकाणे  
समाधी मंिदर, नंदी समोरील हॉ  स (सभामंडप ते 
नंदीपयत) भयुारी दशनरांग, दशन हॉल (भ  ती िनवास 
इमारत तळमजला, १ ला मजला, शांती  िनवास 
इमारत तळमजला, १ला मजला, २ मजला) 
लेखाशाखा कायालय (भ. िन. ३ रा मजला) , मंिदर 
प रसरातील िमट ग हॉल, सव काऊंटस व कायालय े
(टॉयलेट बाथ म सह)  

मंिदर प रसरातील समािव  ट िठकाणे  
गु  थान प रसर( समािधमंिदर पि म गेट ते  यानमंिदर पयत) 
समािध मिंदर उ  तर रोड, कारंजा िप रसर,लडीबाग प रसर, द  त 
मंिदर प रसर, िमट ग हॉल प रसर, मुंजाबा रोड, दणेगी काऊंटर 
नं.२ प रसर शांती िनवास रोड, शिन  
मंिदर रोड, जुनी मराठी शाळा रोड-१६ गुंठे मा ती मिंदर प रसर, 
चावडी प रसर,  दारकामाई रोड  ते गेट न.ं४ पयत, िपंपळवाडी 
रोड आतील बाज ू 
दशन रांग, (गेट न.ं १ ते २ पयतची दशन रांग)  गेट नं. १ ते ५ 
पयतचा फुटपाथ. 

 
अ) आरो  य िवभागाक रता मंजरू आकृतीबंध खालील माण ेआह.े   

अ.नं. पदनाम मंजरू पदसं  या भरलेली पदसं  या  र  त पदसं  या एकुण 
र  त पद े

   थायी  कं ाटी   थायी  कं ाटी  आऊटसोस   थायी  कं ाटी   
१ ३  ४  ५         ६ ७ 
०१ िवभाग मखु  १ - - - - १ - १ 
०२ उप िवभाग मखु  १ - - - - १ - १ 
०३ किन  ठ पयवे क  ५ २ १ - - ४ २ ६ 
०४ िलपीक-टंकलेखक  ३ - २ - - १ - १ 
०५ मकुादम  १० १० - ४ - १० ६ १६ 
०६ सफाई कामगार  १७३ २९० १४९ २०१ - २४ ८९ ११३ 
 एकूण  १९३ ३०२ १५२ २०५ - ४१ ९७ १३८ 

                   
स  या आरो  य िवभागाकडे १४९ कायम कमचारी व २०१ कं ाटी अकुशल व ४ कुशल कमचारी 

कायरत आहते. मंजरू आकृतीबंधातील  या  इमारतीची साफसफाईची काम ेआऊटसोसमाफत चालू आहते. ती 
कमचारी सं  या २१७+४ मकुादम अशी एकुण २२१ इतक  आह.े मंिदर व  याजवळील प रसर साफसफाईकामी 

ितिदनी १०७ कायम कमचारी  कायरत असनू  यांचे रजा/सु या सोडवणकेामी १८ अस े एकुण १२५ कायम 
कमचारी  कायरत आहते.  यांचे  वेतनापोटी मा ह े स  टबर २०१७ साठी खालील माण ेखच आला  आह.े 

अ)  १२५ कायम  कमचारी वेतनावरील माह ेस  टबर २०१७ खच  
अ.नं.  मंिदर व  याजवळील प रसर फाईकामी  

नेम  यात येणारी  कमचारी सं  या   
          दरमहा वेतन  
       (स  टबर २०१७) 

वेतनावरील वािषक खच 
१२+१ (सानु ह अनदुानासह ) 

१. १२५ २६,८१,५३४/- ३,४८,५९,९४२/- 
                          एकुण पय े ३,४८,५९,९४२/- 

 
ब) मंिदर प रसर  व  छता सािह  य कामी आव  यक वािषक खच  

अ. नं. तपिशल वािषक खच 
१.  मंिदर व  याजवळील प रसर सफाईकामी वापर  यात येणा-या सािह  याकामीचा अदंाजे खच   . ९, ०३,०००/- 
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अ+ ब  िमळून एकुण खच  
अ. नं. तपिशल एकुण खच 
१. अ) कमचारी वेतनावरील खच ३,४८,५९,९४२/- 
२. ब )  व  छता सािह  य कामीचा  खच  ९, १३,०००/- 
                                 एकुण वािषक  खच ३,५७,७२,९४२/- 

  
    एकुण वािषक खच . ३,५७,७२,९४२/- (अ री पये तीन  कोटी स  ताव  न  लाख बाह  तर हजार 

नऊशे बेचाळीस मा ) मंिदर प रसर, दशन हॉ  स व िपपंळवाडी रोडची दशन रांग येथील साफसफाईची काम े
आऊटसोिसग प  दतीने करण े  तािवत आह.े  कामाचे पॉईटंनसुार स  या ितिदनी कायम कमचारी सं  या 
तपिशलवार  त  ता  पढुील माण े

अ.नं. कामाच ेिठकाण  ४ ते १२  १२ ते ८  ८ ते ४  जनरल  एकुण  
 अ) मंिदर प रसर                                                  
 १. समािध मंिदर  ४ ४ २ - १० 
 २. गु  थान प रसर  २ २ १ - ५ 
 ३. मेन रोड समािध मंिदर उ  तर रोड  २ २ १ - ५ 
 ४. नारळी गटे  १ १ - - २ 
 ५. कारंजा प रसर  २ २ १ - ५ 
 ६. लडीबाग  २ २ - - ४ 
 ७. द  त मंिदर प रसर   १ १ - - २ 
 ८. िमट ग हॉल व प रसर  २ २ १ - ५ 
 ९. गेट न.ं१ ते ५ समोरील जाळी  १ १ - - २ 
 १०. मुंजाबा प रसर  २ २ १ - ५ 
 ११. दणेगी काऊटंर न.ं २ चा प रसर  १ १ - - २ 

 १२. शांती िनवास रोड  १ १ १ - ३ 
 १३. शिन मंिदर रोड  १ १ - - २ 
 १४. सरंजाम ेबाग/ अिभषेक हॉल  १ १ - - २ 
 १५. जुनी मराठी शाळा रोड (१६ गुंठे) साई  कॉ  ले  स समोर १ १ - - २ 
 १६. मा ती मंिदर,चावडी व  दा.रोड, सेवाधाम इमारत  ४ ४ २ - १० 
 १७. कचरा वाहतुक (कचरा कंुडीतील कचरा गोळा करण)े २ २ - - ४ 
 १८. िकटकनाशक औषध फवारणी  - - - १ १ 
 १९.  असॅीड पावडर/ ेनेज साफसफाई कामी  - - - ३ ३ 
ब  दशन रांग       
 १)शांती िनवास तळमाळा (टॉयलेट  लॉकसह) ४ ४ १ - ९ 
 २)शांती िनवास १ ला माळा (टॉयलेट  लॉकसह) १ १ - - २ 
 ३)शांतीिनवास इमारत शासक य कायालय (टॉयलेट  लॉकसह)  २ २ - - ४ 
 ४)भ  त िनवास दशन रागं तळमाळा (टॉयलेट  लॉकसह) २ २ १ - ५ 
 ५)भ  त िनवासदशन रांग १ ला माळा (टॉयलेट  लॉकसह) १ १ - - २ 
 ६)िपंपळवाडी रोड दशन रागं ( आतील बाज)ू ३ ३ - - ६ 
 एकुण - ४३ ४३ १२ ४ १०२ 
क  मकुादम       
 मकुादम अ करीता (अ. नं.१ ते १९)   १ १ १ - ३ 
 मकुादम ब करीता (अ. नं.१ ते ६ )   १ १ - - २ 
                                                               एकुण - ४५ ४५ १३ ४ १०७ 
                   रजा/सु या सोडवणे कामी माण ६.१     १८ 
                                                               एकुण  -     १२५ 
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             उपरो  त माण े कामे आऊट सोिसगने िद  यास कमचा-यांचे वेतनावर खालील माण ेखच येईल.  
अ) कमचारी वेतन खच (सव करांसिहत) 

अ.नं. एकूण कुशल/अकुशल 
कमचारी 

िकमान वेतन दर ित िदन 
ती कमचारी 

ित िदन वेतन खच वािषक  वेतन खच 
(३६५ िदवसांक रता ) 

१. ५ कुशल कमचारी ६०७.९९ ३०३९.९५ ११०९५८१.७५ 
२. १०२ अकुशल कमचारी ५५०.४७ ५६१४७.९४ २०४९३९९८.१० 
  एकुण  २१६०३५७९.८५ 
   पणुािकत  २,१६,०३,५८०/- 

 
ब) कं ाटदाराने  व  छतेकामी करावयाचा आव  यक  व  छता सािह  य खच  

अ. नं. तपिशल वािषक  खच 
१.  व  छता  सािह  यावर  येणारा अदंाजे वािषक खच  ९,१३,०००/- 
                                             अदंाजे  एकुण वािषक खच ९,१३,०००/- 

 
कं ाटदारास   व  छतेकामी आव  यक लागणा-या  यं सामु ीचा अदंाजे  खच खालील माण े

क)  व  छतेक रता आव  यक  मिशनरी खच (अदंाज)े   
अ.न.ं तपशील कंपनीचे नाव मशीन िकंमत/ 

ित नग 
  १ ऑटो  बर ायर  ४५५ Taski  ३,३८,०००=०० 
२  मॉल ऑटो  बर  ३५० Taski २,७०,०००=०० 
३ हाय ेशर जेट  LMX २,५०,०००=००  
४ वेट अॅ  ड ाय  कबर  Taski ६५,०००=०० 
५ िसगंल िड  क  ब  Taski १,७०,०००=०० 
६ ाय  हॅ   यमु ि लनर  Indian made  ५०,०००=००  
७ ि लपर  ureka Forbes  २५,०००=०० 
  एकुण- ११,६८,०००=०० 

 
  ड) मिशनरी साठी आव  यक  सािह  य खच (अदंाज)े           

अ.न.ं तपशील कंपनीचे नाव मशीन िकंमत/ 
ित नग 

१  लास ि लिनगं िकट  ०१ १०००=००  
२ टेली  कोपीक पोल  ०१ ६,५००=००  
३ से टी लडॅर (३५ फुटी)  ०१ ३०,०००=००  
४ गारबेज ॉली  ०१ ८,०००=००  
५  कॅब िब  स (मोठे)  ०१ १०००=००  
६  कॅब िब  स (लहान)  ०१ ८००=००  
  एकुण- ४७३००=००                   

कं ाटदाराला येणारा अ + ब + क + ड  िमळून एकुण खच – 
 

अ. नं.  तपिशल      एकुण खच  
१. अ) वेतनावरील खच  २,१६,०३,५८०/- 
२. ब)  व  छता  सािह  यावर  येणारा अदंाजे वािषक खच     ९,१३,०००/- 
३. क)  व  छतेक रता आव  यक  मिशनरी खच (अदंाजे) ११,६८,०००/- 
४. ड) मिशनरी साठी आव  यक  सािह  य खच (अदंाजे)               ४७,३००/- 
 एकुण खच २,३७,३१,८८०/- 
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         मंिदर प रसर, दशन हॉ  स व िपपंळवाडी रोडची दशन रांग येथील साफ सफाईची काम े कर  यासाठी 
स  या येत असलेला खच व  आऊटसोिसग प  दतीन ेके  यास येणारा खच यांचा तुलना  मक त  ता खालील माण े
आह.े  

                                                 एकुण  खचाचा तलुना  मक त  ता  
अ.नं. स  याचा एकुण खच  

वािषक 
पये आऊट सोिसग नंतरचा  

एकुण  खच (वािषक) 
पये 

१ कायम  कमचारी  ३,४८,५९,९४२/- अ + ब + क + ड  खच २,३७,३१,८८०/- 
  २  व  छता  सािह  य  खच  ९,१३,०००/-   
 एकुण-  ३,५७,७२,९४२/- एकुण  २,३७,३१,८८०/- 

वरील त   याचे अवलोकन केले असता  

अ. नं.  तपिशल      खच र  कम रपये  
१. सं  थान माफत साफसफाईची कामे के  यास होणारा वेतनावरील खच  ३,५७,७२,९४२/- 
२. आऊट सोिसगन ेिद  यानंतर होणारा  वािषक  खच २,३७,३१,८८०/- 

                        तरी स  या मिंदर प रसर साफसफाईकामी कमचारी वेतनापोटी व सािह  य खच एकुण  पय े
३,५७,७२,९४२/- खच यतेो.  व सदर िठकाणची साफसफाईची कामे  आऊट सोिसगला िद  यास  यासाठी पये 
२,३७,३१,८८०/-/-इतका खच यईेल.  हणजेच वािषक . १,२०,४१,०६२/- इतक  बचत होईल. तथािप सदर 
काम े आऊटसोिसगन े करावयाची झा  यास  या िवभागाकडील मिंदर प रसर साफसफाई कामी नमे  यात येणारे 
१२५ सफाई  कमचारी इतर िवभागाकडे वग करावे लागतील. तसचे साईबाबा भ  त िनवास  थान (५०० म ) 
येथील साफसफाईची काम े कर  यासाठी outsource Agency नेमणबेाबतचा  ताव  इतर िवभागा माण े
(  दारावती, सादालय,  णालय,े साईआ म १,२) साईबाबा भ  तिनवास  थान यांना  यांचेमाफत  वतं   ताव 
सादर करावा लागेल तसचे तेथील कामासाठी वापर  यात येणारे कं ाटी अकुशल कमचारी इतर िवभागाकडे वग 
करावे लागतील.  

             मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ९२३ ने  अ ावत मिशनरी 
खरेदी करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आलेली अस  यान े तसेच सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत फेर 
सादर कर  यात आला  यावर िनणय . ५६४ न े सदरच े िवषयास मा  यता दे  यात आलेली अस  याने सदरह 
िनणय . ९२३ व ५६४ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत र  कराव ेलागतील   

    अ)  मिंदर प रसर व ५०० म येथील साफसफाई कामी  मिशनरी खरेदी करणबेाबतचे  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीच ेसभेतील िनणय . ९२३ व  िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . 
५६४  ह ेदो  ही मिशनरी खरेदी करणबेाबतच ेिनणय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत र  करावे लागतील.   

ब)  तावात नमदु केले माण ेकायालयीन कमचा-यां  यतीरी  त १२५ सफाई कमचारी  आ  थापना/ 
कामगार िवभागामाफत इतर िवभागात वग करावे लागतील. तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान यांच ेमाफत तेथील 
साफसफाईची कामे आऊटसोस प  दतीन े करणबेाबतचा  ताव सादर केलेनतंर तेथे साफसफाई करणकेामी 
लाव  यात येणारे कं ाटी अकुशल कमचारीही इतर िवभागाकडे  वग करावे लागतील.  

क)  मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर जनसपंक कायालयामाफत जािहरात वतमान प ात व 
सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द क न ई-टडर प  दतीन ेिनिवदा मागवा  या लागतील.   

ड) आऊट सोस प  दतीने कामे क न घणेेस तथा  यासाठी येणा-या वािषक अदंाजे . 
२,३७,३१,८८०/-  (अ री पय े दोन कोटी  सदोितस लाख एकतीस हजार आठशे ऐशंी) मा चे खचास व 
िनयमानसुार वेळोवेळी दे य होणारे  कर अदा कराव ेलागतील. 

                    तरी  उपरो  त  अ, ब, क, ड  माणचेा   ताव मा.  यव  थापन समीतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .८६ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील साफसफाई या काम ेिवहीत कायप दतीचा अवलंब करणेत येऊन, 

आऊटसोिसग प दतीन ेक ण घे यास व याकामी येणा या अदंाज े .२,३७,३१,८८०/- मा च ेखचास मा यता 
दे यात आली. तसेच मंिदर प रसरातील साफसफाई या कामांसाठी नवीन एज सीची नेमणकू के यानंतर तेथ े
स या कायरत असले या सफाई कमचा यां या इतर  बद या करणेत या यात, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क,आरो य िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१३ वाहन िवभागाकडील ११० वाहनांचा वािषक िवमा नतुनीकरण करणाेकामी रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून 
दरप के मागिवणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थचेी मालम  तेची व कामाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े 
भ  तगंणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या अिधिनयमा  वय,े िव  वस ्त  यव  थचेा 
कारभार   या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सर  य करणसेाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी 
लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील ,” अस ेनमदु केलेले आह.े  

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपण ेिव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व 
ितच ेकामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
अशा सव गो  टी करील अस ेनमदु आह.े  

 तािवक:- सं  थानच े १०६ वाहनांचा िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ या कालावधीतील 
िवमा नतुनीकरण करण े करीता रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडुन दरप के मागवनू िन  नतम दर दणेारे िद.  य.ुइिंडया 
इ  यरु  स कं. िल., ीरामपरू यांचेकडून सं  थान वाहनाच ेवाहन िवमा उतरिव  यात आलेला असनु या कामी एकुण 
र  कम .२०,२८,२४४/- (अ री र  कम .वीस लाख अ ावीस हजार दोनशे च  वचेाळीस मा  ) खच आलेला 
आह.े  

       स  या वाहन िवभागाकडील खालील तपिशला माण े िविवध वाहनांचे पॉिलसी मदुत 
िद.३१.०३.२०१८ अखेर सपंु  टात येत असनु या वाहनांचा िवमा नतुनीकरण करण ेआव  यक आह.े  

अ.नं. वाहन कार सं  या 
०१ कायालयीन वाहन े १४ 
०२  णवाहीका वाहन े १५ 
०३ सव बसेस २४ 
०४ आप  कालीन व इतर वाहन े ०७ 
०५ मालवाहतुक व इतर वाहने ( ॅ  टर व ेलर )  २८ 
०६ दचुाक  वाहन े ०८ 
०७ बॅटरी कार वाहन े ०४ 
०८ मोबाईल टॉयलेट १० 
  एकुण वाहन े ११० 

िवभागाचा प  अिभ ायः- िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ अखेर एकवष कालावधी करीता 
उपरो  त माण ेवाहन िवभागाकडील ११० वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेन ेरा ीयकृत िवमा 
कंप याकडूनच बंद िलफा  याम  य ेिनिवदा मागिवणे आव  यक आह.े कारण ई-िनिवदा ि  या राबिव  यास  यास 
सव रा  ीयकृत िवमा कंप या ितसाद दते नसलेन ेसं  थानला िवमा पॉिलसीच े  पधा  मक दर ा  त होत नाही. 
तसेच िवमा कंप  याचे दरात  पधा ही होत नाही. हा अनभुव सं  थान  या वाहनांचा िद.०१ ए ील, २०१६ ते 
िद.३१ माच, २०१७ या कालावधीतीलिवमा नतुनीकरण करतेवेळी आलेला आह.े सं  थान फ  त सव रा  ीयकृत 
िवमा कंप याकडुनच दरप क मागिवत असलेन ेई-िनिवदेच ेआव  यकता नाही.    

उपरो  त ११० वाहनाचंे िवमा नतुनीकरण करण े कामी (जी.एस.टी.सह) अदंाजे र  कम 
.२५,००,०००/- (अ री र कम .पंचवीस लाख) मा  खच अपे ीत आह.े वाहन िवभागाच े सन-२०१८-

२०१९ या आिथक वषाचे अदंाजप ाकाम ये िवमा खचाकरीता र  कम .२६,४०,०००/- मा  खचाची तरतुद 
असनु सदरचा खच मोटारकार िवमा खच या अदंाजप कातुन करता येईल. 

मागणी:- तरी सं  थानचे िविवध कारचे ११० वाहनांचा सन-२०१८-१९ करीता वाहनांचा वाहन 
िनहाय िवमा नतुनीकरण करण ेकामी चार रा ीयकृत िवमा कंप याकडून दरप के मागिवणसे व याकामी येणा-या 
अदंाजे खचास मा  यता िमळण ेकरीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 

िनणय .८७ यावर सिवसत्र चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील ११० वाहनां या वािषक िव याच े नतुनीकरण करणकेामी 
रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून िवहीत प दतीन ेदर प के मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 
आली.        (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१४ सन २०१८-१९ करीता सं थानच ेिविवध िवभागासाठी िकराणा माल खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- सं  थानचे ी साई सादालय, कॅ  टीन, मदंीर व लाडू िनम ती िवभाग यांचे सन २०१८-१९ क रता िकराणा माल 
मागणीचे  ताव इकडील िवभागास शासिकय मा  यतेसह ा  त झाललेे आहते. िवभागांकडुन ा  त झालेले 

 ताव एकि त क न सन २०१८-१९ क रता िकराणा माल खरेदीचा एकि त  ताव तयार केलेला आह.े  
  यापुव  सन २०१७-१८ चे िकराणा माल व गावरान तुपाचे खरेदी क रता एकूण . 

१,०७,२७,३६,०००/- पयतचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळाललेी होती.याम  य ेएि ल २०१७ 
ते िडसबर २०१७ अखेर गावरान तुप वगळता िकराणा मालासाठी .२५,८७,२७,४३६/- एवढा खच झालेला 
आह.े 

चे शता  दी महो  सव काळात भ  ताचंी संभा  य वाढती गद  ल ात घेता सन २०१८-१९ क रता 
िकराणा माल खरेदीकामी अदंाजे र  कम .५०,०२,००,०००/- (अ री पये प  नास कोटी दोन लाख 
मा )पयतचा खच अपिे त आह.े सव िवभागांनी िदले  या मािहती  या आधारे खरेदी करावयाची सं  या व दर 
िनि त करणते आलेले आहते, ते सोबत  या प रिश  ठा माण ेसादर केले आहते.  

तरी सोबतच े प रिश  ठा माण े सं  थानच े िविवध िवभागांसाठी आव  यक िकराणामाल खरेदी 
िवभागामाफत िविहत प  दतीने खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .५०,०२,००,०००/- (अ री 
पये प  नास कोटी दोन लाख मा ) पयतच ेखचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .८८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ करीता सं थानच ेिविवध िवभागासाठी आव यक असलेला िकराणा 

माल खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े .५०,०२,००,०००/- 
मा चे खचास मा यता दे यता आली.      (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ सन २०१८-१९ करीता िवहीत प दतीन ेकोटेशन मागवनू फुटाण े साद, िवडयाची पाने, पावडर मतु  व ई-िनिवदा 

प दतीन े ारकामाई धनुीकरीता खरेदी िवभागामाफत रानशेणी गोवरील खरेदी करणसे व याकामी येणा या 
खचास मा यता िमळणबेाबत. 

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

अ.  
कलम/ तरतूद 

मांक 
कलम/ तरतूदीच े

शीषक 
पोटकल/उपकलम 

मांक 
तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 
 

१(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, 
यव थापन व शासन  

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 

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

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी 
व सिुवधा परुिवण े

तावना:- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या मंिदर िवभागामाफत येक शु वारी एकादशी 
वगळता साईभ ानंा धपुारतीनंतर फुटाणे साद वाट यात यतेो, साईभ ांकरीता ीस यनारायण पजूेम य े
िवड्याची पाने ठेव यात येतात, मा यवरांचे स काराकरीता पावडर माबल मतु  तसचे अितमह वाचे सगंी यअुर 
माबल मतू  व सव साईभ ानंा दशनरांगेत गंध लावणकेामी अ गंध खरेदी कर यात येतात. 

ताव:- ित वषा माण े सन-२०१८-१९ (माह-ेएि ल-२०१८ ते माह-ेमाच-२०१९) या आिथक 
वषासाठी मंिदर िवभागाकरीता खालील माण ेसािह य िवहीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणा-या खचास 
मा यता िमळणसे िवनतंी.  

१) चे येक शु वारी एकादशी वगळता धपुारतीनतंरफुटाणे साद खरेदी व खचास मा यता असावी. 
२) ीस यनारायण पजूेकरीता िवड्याची पाने खरेदी व खचास मा यता असावी. 
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३) चे दशनासाठी येणारे मा यवराचंे स काराकरीता व सेवािनवृ  कमचा-यांचे स काराकरीता पावडर 
माबल मतु  खरेदी व खचास मा यता असावी.  

४) आव यकते माण े व र ांच े सचुननेसुार यअुर/ मकराना माबल मतु  खरेदी करणसे व याकामीच े
खचास मा यता असावी. 

५) मागील वषा माण े चे ारकामाई धनुीकरीता खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ये ारे रानशेणी 
गोवरी खरेदी करणसे व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणसे िवनतंी.   
िवभागाचा अिभ ाय:- 
०१) चे येक शु वारी एकादशी वगळता धपुारतीनंतरफुटाणे साद वाट याची था आह.े माह-े

माच-२०१८ अखेर स याचे परुवठादार यांची फुटाणे परुिव याची मदुत संपणार अस यान,े माह-ेएि ल-२०१८ ते 
माह-ेमाच-२०१९अखेर या आिथक वषात शु वारचे धपुारतीचे सादासाठी एकादशीच े िदवस वगळता दर 
शु वारी ९ िकलो माण ेअदंाजे वािषक खरेदीत अदंाजे ४५० िकलो फुटाण ेखरेदी करावे लागणार आहेत. माह-े
एि ल-२०१७ ते माह-ेिडसबर-२०१७ या कालावधीत एकूण ३३३ िकलो फुटाण े साद दर पये २५/- ित 
िकलो खरेदी कर यात आले असनू यासाठी एकूण .८,३२५/-मा  खच झालेला आह.े तसचे पढुील वषाकरीता 
समाधी मंिदराच ेउपबजेटम ये तरतदू कर यात आलेली आह.े फुटाण े साद खरेदीकरणसेाठी कोटेश स मागिवणसे 
व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणसे िवनतंी. 

०२) ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत भ ांकरीता मंिदर प रसराम ये दररोज ीसाईस य त 
पजूा व भ  अिभषके पजूा कर याची सिुवधा आह.े येक स यनारायणा या पजूेकरीता पजूे या चौरंगावर दोन 
िवड्याची पान ेठेव यात यतेात. पजेूकरीता वापर यात येणारी िवड्याची पाने मंिदर िवभागामाफत खरेदी कर यात 
येतात. सन-२०१७-१८ या आिथक वषाची िवड्याची मुदत माह-ेमाच-२०१८ अखेर संपणार अस याने माह-े
एि ल-२०१८ ते माच-२०१९ अखेर या आिथक वषाकरीता ीस यनारायण पजूेकरीता येक  ०२ िवड्याची 
पाने या माण े वािषक खरेदी करण े आव यक आह.े ीस यनारायण पूजेकरीता माह-ेएि ल-२०१७ ते माह-े
नो हबर-२०१७ अखेर या कालावधीत एकूण ७९८६४नग िवड्याची पान े दर .७०/- ित शेकडा माण े
याकरीता एकूण .५५,९०४/-( पये पचंव न हजार नऊशे चार मा ) खच झालेला आह.ेतसेच अिभषेक पजूा 

चौरंग मांडणी क न स यनारायण पजूे माण ेकरण े तािवत अस याने भ  अिभषेक पजुेकरीताही िवड्याची पान े
खरेदी करावे लागणार आहते. याकरीता पढुील आिथक वषात स यनारायण पजेूकरीता िवड्याची पाने खरेदी 
करावी लागणार आहेत पढुील वषाकरीता समाधी मिंदराचे उपबजटेम ये तरतूद कर यात आलेली आह.े 

०३) ीसाईबाबां या दशनासाठी दशे-िवदशेातुन अनके स माननीय य  येत असतात. या मा यवर 
अितथ चा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो.  

स काराम य े मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.उपकायकारी अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यांच े सचुननेसुार मा यवरांना 
आव यकते माण े पावडर माबल मतू  दे यात येते. तसेच सं थान सेवेतुन सेवािनवृ  होणारे कमचा-यांना 
सं थानमाफत पावडर माबल मतू  देऊन स कार कर यात येतो. 

याकरीता आव यकते माण ेपरुवठादारांकडुन पावडर मतू  नंबर ३, मतू  नंबर ४, मतू  नंबर ५ अशा 
पावडर मतू  खरेदी कर यात येतात. माह-ेमाच-२०१८ अखेर मतु  खरेदीची मदुत सपंणार आह.े यामळेु माह-े सन-
२०१८-१९ या आिथक वषाकरीता पावडर माबल मतू  खरेदी करण ेआव यक आह.ेमाह-ेएि ल-२०१७ ते माह-े
नो हबर-२०१७ अखेर या कालावधीत एकूण ३ नबंर मतू -१५नग दर .९०/-एकूण .१३५०/-, ४नंबर मतू - 
२६७ नग दर .१४०/- एकूण .३७,३८०/-, ५नंबर मतू -३१नग दर .४३०/- एकूण .१३,३३०/- खरेदी 
कर यात आले या असनू यासाठी एकूण .५२,०६०/- (अ री पये बाव न हजार साठ मा )मा  खच झालेला 
आह.ेतरी पढुील आिथक वषाकरीता पावडर व यअुर माबल मतु  खरेदी करणेकामी समाधी मंिदराचे 
उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली आह.े 

०४) याच माण ेमा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म कोट व इतर 
कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., दणेगीदारसाईभ  व इतर त सम मह वाचे य  मंिदरात दशनासाठी 
येत असतात. यांचा सं थानचे वतीने शॉल,उदीदऊेन यथोिचत स कार कर यात यतेो. काही य ना वेळ संगी 
व र ाचं ेसचूननेसुार यअुर/ मकराना माबल मूत  सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येत.े ती ऐनवेळी िशड तील 
थािनक माकटमधनु थेट खरेदी कर यात येते. अशा यअुर माबल मतू  आव यकते माण े थटे खरेदी करा या 

लागतात याची सं या िनि त नसते. काही अितमह वाच े य ना वेळ संगी यअुर मकराना माबल मतू  
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सं थानमाफत भटे हणनू दे यात येते.माह-ेएि ल-२०१७ ते माह-ेिडसबर-२०१७ अखेर मंिदर िवभागामाफत ०२ 
नग यअुर /मकराना माबल मतु  खरेदी कर यात आ या असनु मा यवरांना दे यात आले या आहते. याकरीता 
एकूण .१४,०००/- (अ री पय ेचौदा हजार मा ) खच झालेला आह.े तरी आव यकते माण े यअुर माबल 
मतू  थेट खरेदी करणसे व याकामी होणारे खचास मा यता असावी. तसेच सदर बीलाची र कम लखेाशाखेमाफत 
आदा होणसे मा यता असावी, ही िवनंती. 

०५) ीसाईभ ांना ी ारकामाईचे धनुीतील पिव  उदीचे वाटप कर यासाठी मिंदर िवभागामाफत 
ितवष  चे ारकामाई धनुीकरीता गोवरी खरेदी क न याचा वापर धनुी वलीत राहण ेव उदी िनमाण होण े

याकामी कर यात येतो. ीसाईभ ांना पिव  उदी िमळण े व ची धनुी अखंड वलीत राहणकेामी ितवष  
चे ारकामाई धनुीकरीता गोवरी खरेदी करावी लागत.े सदर खच अदंाजे पये तीन लाखापे ा जा त अस यान े

याची सन-२०१७म ये खरेदी ई-टडर ये ारे खरेदी िवभागामाफत करणते आलेली आह.े तरी मागील 
वषा माण ेखरेदी िवभागामाफत ई-टडर या करणसे गोवरी खरेदीकामी होणा-या खचास मा यता असावी, ही 
िवनंती. याकामी मंिदर िवभागाचे बजेटम य ेतरतूद कर यात आलेली आह.े 

तरी खालीलतपशीला माण े सन-२०१८-१९ या आिथक वषाकरीता सािह य खरेदी करावे लागणार 
आह-े 

अ.  तपशील 

एि ल-१७ ते नो हबर-१७ 
खचस याचे दर व खच 

सन-१८-१९ची 
मागणी (अदंाजे) 
(आव यकते माण)े 

अदंाजे दर 
अदंाजे खच 
पये 

एकूण अदंाजे 
खच पय ेपये पैस े माण 

 दर पये  माण 
०१ फुटाण े साद २०/-  ३२४िकलो ४५० िकलो ६० ०० िकलो २७,०००/- २७,०००/- 
०२ िवड्याची पाने ०.७० पैस े ७९८६४नग २,००,००० नग ०० ८० नग १,६०,०००/- १,६०,०००/- 
 पावडर मतू  

न.ं३ 
९०/- १५ नग १०० नग  १०० ०० नग १०,०००/-  

०३ पावडर मतू  
न.ं४ 

१४०/- २६७ नग ३०० नग  १६० ०० नग ४८,०००/- १,२५,५००/- 

 पावडर मतू   
न.ं५ 

४३०/- ३१  नग १५० नग  ४५० ०० नग ६७,५००/-  

०४ यअुर/ 
मकराना  
माबल मतू  

११०००/- 
३०००/- 

०१ नग 
०१ नग 

(आव यकते माण)े --- --- --- १,००,०००/- १,००,०००/- 

०५ रानशणेी 
गोवरी 

(खरेदी िवभागामाफत) २,००,००० िकलो  ०६ ०० िकलो १२,००,०००/- १२,००,०००/- 

उपरो  नमदू के यानसुार मागीलवषा माण े माह-े एि ल-२०१८ ते माह े माच-२०१९ अखेर या 
आिथक वषाम ये  

१) तक याम ये नमदू के या माण ेअ. .०१ ते ०३चे सािह य .३,००,०००/-चे आत अस याने िवहीत 
प तीन े दरप के मागवनु यातील यनुतम दर धारकाचे दर मा य करणसे व कायादशे दणेसे तसेच 
याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता िमळणसे िवनंती.  

२) उपरो  तक यातील अ. .०४म ये नमूद के यानुसार यअुर/मकराना माबल मतु  आव यकते माण े
मंिदर िवभागामाफत थेट खरेदी करणसे व याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता िमळणसे 
िवनंती.  

३) याच माण े त यात नमदू केलेल े अ. .०५ ची रानशेणी गोवरीची खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा 
या ारे खरेदी करणसे व याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता असावी, ही िवनंती. 

तरी उपरो  नमदू के या माण े तावाबाबत िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .८९ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागासाठी सन २०१८-१९ करीता िवहीत प दतीन ेकोटेशन मागवनू फुटाण े

साद, िवडयाची पाने, पावडर मतु  खरेदी करणसे तसेच ई-िनिवदा प दतीन े ारकामाई धनुीकरीता रानशेणी 
गोवरी खरेदी करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.         (कायवाही- मंिदर िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ च ेसमकालीन साईभ ांच ेवंशजांकडे असले या व त ूसाईभ ांच ेदशनाकरीता सं थानकडे सपुद करणेसाठी 

आवाहन करणबेाबत. 
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ताव- ीसाईबाबांच े सपंणु जीवनकायाम ये यांचा अनेक साईभ ाशंी िविवध कारे संपक आलेला ी 
साईस च रताम य े उ लेख अढळुन येतो. या- या वेळी नी िविवध िठकाण या साईभ ांना वेगवेग या 

कार या व त ू िद याचाही उ लेख ीसाईस च रताम ये अढळुन येतो. आता ीसाईबाबां या समाधीस सन-
२०१८ म ये १०० वष पणु होत अस याने ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत िद.०१ 
ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ अखेर “ ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव वष” साजरा 
कर यात येत आह.े याचे औिच य साधनु ीसाईबाबांनी हाताळले या व तूं या दशनाचा लाभ िशड  येथे येणा-
या सव साईभ ानंा हावा यासाठी ीसाईबाबां या समकालीन भ ां या वंशजांकडे असणा-या व त ूसं थानकडे 
सपुदू कर याचे आवाहन करणबेाबतची सचूना आह.े  

ताव:- नी हाताळले या व या समकालीन भ ाचंे वंशजांकडे असणा-या व तूंचा िशड त 
येणा-या सव साईभ ांना दशनाचा लाभ हावा याकरीता भारतातील सव साईभ ांना व चे समकालीन भ ांच े
वंशजांना यांचेकडे असले या नी हाताळले या  व तू ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड कडे सपुदू 
करणकेामी व या अनषंुगाने िविवध बाब चा िवचार क न याबाबत िनणय घणेे व याबाबतचे जािहर आवाहन 
करणबेाबतचे तावास मा यता िमळणसे िवनंती.  

िवभागाचा अिभ ाय:- ीसाईबाबांनी हाताळले या व तू साईभ ाकंडुन ि वकारतांना खालील माण े
िनयोजन करण ेगरजचेे आह,े अस ेन  मत आह-े  

०१) नी हाताळले या व तू सं थानकडे सपुदू करणकेामी भारतातील सव मखु वृ प , वृ वािहनी, 
महारा ातील सव वृ प , सं थानची अिधकृत ीसाईिलला मािसक, वृ वािहन वर, सं थानचे अिधकृत सकेंत 
थळाव न साईभ  व ीसाईबाबाचंे समकालीन साईभ ांचे वंशजांना आवाहन क न यांचेकडे असले या व तू 

सं थानचे ता यात घतेा येतील. याच माण े याबाबत दशनरांग, सव िनवास थान,े पालखी थांब,े इ. िठकाणी 
बांधकाम िवभागामाफत बोड लावनु आवाहन करणेस मा यता असावी. 

०२) साईभ ांकडुन ा  होणा-या व तू वैध आहते क  नाही? व याबाबत ा  होणारे परुाव ेव इतर 
बाबी िविश  त  सिमती थापन क न सिमतीमाफत शहािनशा क न मगच अशा व त ूता यात घेता येतील. तरी 
याबाबत सिमती थापन करणसे िवनंती आह.े  

०३) साईभ ांकडुन ा  होणा-या व तू घेतांना साईभ ांना याबाबतचे आभारप  देऊन सदर व त ू
सं थानकडेच कायम व पी यावया या क , ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाच े नंतर सबंंधीतानंा या 
व तू परत कराय या? सदर व त ू संबंधीतास परत ावया या अस यास याबाबत यांचेकडुन समंतीप  घणे े
आव यक आह.े तरी याबाबत िनणय हावा. 

०४) नी हाताळले या व तू या अितशय मौ यवान असणार आहते. याची देखरेख करण ेसं थानची 
जबाबदारी असणार आह.े याकरीता वतं  अ यावत अस े यिुझयम तयार क न यािठकाणी ठेवण ेयो य आह.े 
याकरीता बांधकाम िवभागामाफत जागा िनि त क न वतं  दालन तयार करणबेाबत आदेश हावा.  

तरी उपरो  अ. .०१ ते ०४ माण ेसव बाबी िवचारात घेऊन नी हाताळले या व तू सं थानकडे 
सपुदू करणबेाबत आवाहन करणसे व याकामी होणारे खचास मा यता असावी, याच माण ेयाकामी ा  होणारे 
अज व व तूंची वैधता तपासणकेामी सिमती नमेणते यावी व नी हाताळले या व तूंच े दशनाची जागा िनि त 
क न अ यावत दालन तयार करणबेाबत िनणयस िवनतंी. 

िनणय .९० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण,े च ेसमकालीन साईभ ांच ेवंशजांकडे असले या व त ू
साईभ ांच ेदशनाकरीता सं थानकडे सपुद करणेसाठी आवाहन करणेस मा यता दे यात आली.  

  यावेळी अशीही चचा झाली क , ी साईच र  व इतर समकालीन ंथामधील उ लेखांव न, कोण-
कोण या साईभ ांकडे या कोण-कोण या व त ुआहते, याचीही मािहती संकिलत करणेत यावी.  

(कायवाही- मंिदर िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ ी साईबाबां या यिुझयम हॉल येथील चांदी या फोटोला सो याचा मलुामा दणेगीदाखल ि वकारणसे परवानगी 

िमळणेबाबत. 
ताव- साईभ  शामराव जयकर यांनी ीसाईबाबां या हयातीम य े ना सम  ठेवनु वह ते यांचे तैलिच  काढल े

आह.े याबाबतचा उ लेख ीसाईस च रताम य े अढळुन येतो. या तैलिच ास पवु पासनु चांदीची फोटो े म 
लाव यात आललेी आह.े पवु  साईभ ांच ेदशनाकरीता हा फोटो ारकामाई येथील मखराम ये ठेव यात आला 
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होता. यािठकाणी चंड माणाम ये उ णता अस याने हा फोटो आता साईभ ां या दशनासाठी यिुझयम हॉलच े
पिह या मा यावर ठेव यात आला आह.े  

ताव:- साईभ  ी. ीिनवास एन. कांचन, पंचवटी हा वस अ ॅ ड लॅजंेस ा.िल.नािशक यांनी 
िद.२२/१२/२०१७चे प ा वये यिुझयम हॉल येथील साईभ  शामराव जयकर यांनी काढलेले फोटोचे चांदी या 

े मला सो याचा मलुामा देणगीदाखल देणबेाबत इ छा दिशत केली आह.े तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िवभागचा अिभ ाय:- यिुझयम हॉल यथे े ठेव यात आलेला चे हयातीम य े काढ यात आलेला 

फोटो सं थानकडे असलेली ीसाईबाबांची अितशय दिुमळ व तु असनु अमु य असा आह.े हा फोटो अितशय 
दिुमळ व परुातन काळातील फोटो आह,े यामळेु यास अन य साधारण मह व आह.े तरी या फोटोस सो याचा 
मलुामा लावणचेी परवानगी ावयाची अस यास खालील माण ेगो चा िवचार होण ेआव यक आह-े  

०१. साईभ  शामराव जयकर यांनी काढले या यिुझयम हॉलमधील फोटोस सो याचा मलुामा 
लाव याची परवानगी ावयाची अस यास मंिदर अिध क, पयवे क यांच ेदेखरेखीखाली करण ेआव यक आह.े 

चा फोटो अितशय  दिुमळ व अमु य अस यान े याचे यव थीत काम होण ेआव यक आह.े सदर फोटो िशड  
येथनु बाहरे पाठिव यात येऊ नय,े अथवा कोणाकडे दऊे नय ेअसे न  मत आह.े   

०२. लेखाशाखेन ेसोन-ेचांदी या व तु देणगी ि वकारणबेाबत िनयमावली तयार केललेी आह.े याम य े
सो याचे मलुा याच ेमु यांकन करता यते नाही. याची देणगी पावती दतेा येत नाही, याऐवजी आभार प  ाव े
लागेल.  

०३. समाधी मंिदराम ये लावले या चांदी या खांबावरील सो याचा सो याचा मलुामा कालांतरान ेिनघनु 
जातो आह,े असा अनभुव आह.े यामळेु कालातंराने या फोटोला लावलेला मलुामा िनघनु गे यास े मची शोभा 
जाईल, अस ेन  मत आह.े   

०४. सो याचे मलुा याम य ेअसले या केिमकलमळेु चा फोटो िकंवा े मला काही हानी होते का? 
याबाबत त ाचंे मत याव.े यानंतर पुढील कामास सु वात करण ेयो य राहील. 

०५. फोटोला मलुामा लाव याचे संपणु काम समाधी मंिदराम ये अथवा यिुझयम हॉल येथेच कर यात 
याव,े असे वाटते.  

उपरो  नमदू केले या सव बाब चा िवचार क न यिुझयम हॉलम ये असले या साईभ  शामराव 
जयकर यांनी ीसाईबाबां या हयातीम ये तयार केले या चांदी या फोटो े मला सो याचा मलुामा देणबेाबत 
िनणय होणसे िवनंती. 

 
िनणय .९१ यावर सिव तर चचा होऊन, यिुझयम हॉलमधील चा फोटो, चे हयातीम ये काढ यात आलेला आह े व 

सं थानकडे असलेली ीसाईबाबांची अितशय दिुमळ व तु असनु अमु य व परुातन काळातील फोटो आह,े 
यामळेु यास अन य साधारण मह व आह.े याकरीता सदरह फोटो या े मला सो याचा मलुामा लाव यात येऊ 

नये व सदरह दणेगीदारांना यांची दणेगी इतर िठकाणी देणबेाबत िवनंती करणेत यावी, असे ठरले. 
(कायवाही- मंिदर िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ सन २०१८-१९ मधील सं थानकडील दनंैिदन वापरान े जमा होणा या िनरोपयोगी/ भंगार/ सािदल व पा या 

सािह याची िव  करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणबेाबत. 
ताव- महारा   अिधिनयम २००५ तरतूद- महारा   अिधिनयमातील कलम १४(२) (ग) व कलम १७ (४) ला अिधन 

राहन  या माण ेकायवाही करणते येत आह.े 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील ठराव व िनणय-  

  मा.  यव  थापन सिमती िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७६. तसचे मागील आिथक वष सन 
२०१७-१८ म  य ेमा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .७९ नसुार, िन पयोगी सािदल 
व पाच े भंगार सािह  याची िव / िव हवेाट करणसेाठी ई-िनिवदा या राबवनू वािषक उ  च  तम दर 

ठरिवणते आलेले आहेत. 
   ी साईबाबा सं  थानकडील दनंैिदन वापराने जमा होणा-या िन पयोगी सािदल  व पा  या भंगार तसचे 

सािह  याची सन-२०१७-१८ या आिथक वषात ई-िनिवदा प  दतीन ेतसचे वतमान प ात जाहीरात दवेनू उपरो  त 
संदभ .०१ चे मा  यतेनुसार दर मागिव  यात आलेले होते.  या माण े ा  त झाले  या उ  चतम दराने जमा 
झाले  या िन पयोगी भंगार सािह  याची िव  करणते आलेली आह.े आजपावेतो (माह े िडसबर-२०१७ अखेर) 
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अशा कार  या भगंार सािह  याचे िव तून एकूण-२२,३०,३९५/- (अ री बावीस लाख तीस हजार ितनश े
पं  या  नव पय ेमा  ) पये सं  थान फंडात जमा करणते आलेल ेआह.े 

    दरवष चे चिलत प  दतीनसुार महारा   अिधिनयम २००५ मधील कलम १४(२) (ग) व कलम 
१७(४)  ला अिधन राहन . .५०,००० चे आतील दनैंदीन वापराने जमा होणारे िन पयोगी डेड  टॉक तसचे 
सादील  व पाच े भंगार सािह  य जस े दधु िपशवी,  लॉि टक भगंार, लोखंडी भंगार , रकामा खो  याचा पु ा, 
रका  या पा  या  या बाट  या, नारळा  या शडया, काळे ऑईल, रकाम े तेलातपूाच ेडब,े रकाम ेबारदान गो  या 

वगैरे सािह  य िव चे तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७६ नसुार 
अशा कार या दैनिंदन वापराने तयार होणा-या िन पयोगी भंगार / डेड  टॉक साही  याची िव  कर  याचे 
अिधकार सिमतीन ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी यांना दान केलेले आहते.  

सन २०१७-१८ या वषात नमेनू िदले  या  यापा-यांना भंगार सािह  य िव ची मदुत िद.३१.०३.२०१८ 
रोजी पणु होत आह.े क रता सन २०१८-१९ या आिथक वषात सं  थानचे दनैंिदन वापरान े जमा होणारे भंगार 
सािह  य िव  कामी ई-िनिवदा मागिवणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे मा  यतेसाठी सादर . 

मागणी- उपरो  त माण े  तावीत केलेनसुार सन-२०१८-१९ या आिथक वषातील दैनंिदन वापरान े
जमा होणारे िन पयोगी भगंार सािह  य िव  कामी ई-िनिवदा यसेाठी खालील दाखल  ताव...   

१) िन पयोगी भंगार/सािदल/ तसेच डेड  टॉक सािह  याचे िव बाबत  या अटी व शत चा मसदुा. 
२) आयटी िवभागामाफत संकेत  थळावर िस  दी करण,े ईडीपी िवभागामाफत शासक य संकेत  थळावर 

Online ई-िनिवदा मागिवण/ेअपलोड करण,े तसेच जनसपंक िवभागामाफत दिैनक वतमानप ात 
िस  दी करावयाचा जाहीरात मसदूा. 

३) िन पयोगी भगंार/सािदल  व पाचे सािह  य तपिशलाच ेदरप क. 
४)  सन २०१७-१८ या आिथक वषात बीड, भटूर या व  त ूजमा होत नसलेन ेमागील वष चे भंगार यादीत 

समावेश न  हता. परंतू सािह  य मंजूर झालनेंतर सदरील सािह  य िव कामी संबंधीत िवभागांनी 
कळिवले जाते करीता  यांचा चाल ूवष चे(सन-२०१८-१९ चे) यादीत समावेश करणबेाबत... 

  उपरो  त अ.नं.०१ ते ०४  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे मा  यतेसाठी सादर. 
िवभागाचा अिभ ायः- सन-२०१७-१८ या आिथक वषामधील भंगार सािह  य िव ची मदुत 

िद.३१.०३.२०१८ रोजी पणु होत अस  याने नाशवंत/भंगार सािह  य साठव ूनये,  याचे साठवणकू तून साईभ  तांचे 
तसेच सावजिनक आरो  यास धोका पोहच ूनय,े क रता अशा कारच ेसािह  य वेळीच िव /िव  हवेाट करणसेाठी 
वतमानप ात जाहीरात िस  द क न तसचे Online ई-िनिवदा मागिवणसेाठी सादर. 

िनणय .९२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ मधील सं थानकडील दनंैिदन वापरान ेजमा होणा या िनरोपयोगी/ 
भंगार/ सािदल व पा या सािह याची िवहीत प दतीन े िव  करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.                 (कायवाही- .अिध क, अिभलेख 
कक्ष) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ सं थानमधील कं ाटी प दतीन ेकायरत असले या कमचा यां या पा यांचा सन २०१७-१८ या वषाचा शै िणक 

शु क परतावा करणबेाबत. 
ताव- सं  थानचे चिलत प तीनसुार मा.कोट रिस  हर यांचे काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने दरवष  

सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  
 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभतेील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  व ेवजा िनयमावली 

ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानसुार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची कायवाही 
चालु आह.े िनणय .८९ (१) शासनान े िव ापीठांनी केवळ गणुव  ते  या िनकाषावर (On Merit Basis) 
भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दरान)े िनधारीत 
केले  या फ  दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आह.े  यास अनसु न शासक य/शासन अनदुािनत 
अ  यास मासाठी आकर  यात यणेा-या शु  का  या मयादपेयत शै िणक शु  क रकमेचा परतावा िदला जातो. 
तसेच  य.ुके.जी ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा परतावा 
सं  थान  या शाळेतील फ चे मयादपेयत अदा केला जातो.  
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 शासन मंजरुी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुंबई िद.१६ जलैु, २००९ अ  वये िवधी व  याय 
िवभाग मं ालय मुंबई यांनी सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभतेील िनणया माण ेसं  थान 
कमचा-यांना लागू आह.े  याच धत वर ती यापुढेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी मंजरुी िदलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय क.८१० व मा.िवधी व  याय िवभाग, 
महारा    शासन यांचेकडील .सासंिव १०१६/७७७/ . .१०४/का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ा  वये  

१. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या आ  थापनवेरील  थायी कमचा-यानंा  यां  या 
पा  यां  या शै िणक फ चा परतावा कर  यात येतो,  याच धत वर सन २०१६-१७ या शै िणक 
वषाक रता ी साईबाबा सं  थान  या िविवध िवभागात कायरत असले  या  सव कं ाटी कमचा-यांना 
(एकुण २७३६) पा  यांचा शै िणक फ चा परतावा कर  यास आिण  याक रता होणा-या अदंाजे ८० 
ल  इत  या खचास शासन मा  यता दे  यात यते आह.े  

२. सदर आदेशा  या आधारे सं  थान  या कं ाटी कमचा-यांना इतर कोणताही सवेािवषयक िकंवा 
आ  थापनािवषयक लाभ अथवा  थािय  वा  या अ  य सिुवधांसाठी सं  थानवर दावा करता येणार नाही. 
याक रता ी साईबाबा सं  थान ारे सव कं ाटी कमचा-यांकडून लेखी हमीप  घे  यात येईल.  

३. कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी उपरो  त शासन आदेशची 
अमंलबजावणी क न झाले  या खचा  या िववरणप ासह कायपतूता अहवाल शासनास सादर करावा.  
उपरो  त नमदु केले माण ेमा  यता दे  यात आललेी आह.े 

  सदर मा  यतेनुसार सं  थानच े िविवध िवभागात कायरत कं ाटी कमचारी यांना  यांचे पा  यांचा सन 
२०१६-१७ या शै िणक वषाचा फ  परता  याकामी जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/७३२/२०१७ िद.०८ म,े 
२०१७ अ  वये प रप क पा रत कर  यात आलेले आह.े सदर प रप का  वये कं ाटी कमचा-यांना फॉम वाटप 
क न, िविहत नमु  यात मािहती तयार क न, सदरची मािहती त  ते लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात 
आलेले आहते. तसचे जा. .एसएसएस/आ  था-वशी-०६/२१३१/२०१७ िद.०७ ऑग  ट, २०१७ रोजीच े
आदशेा  वय ेकं ाटी कमचा-यांचा शु  क परता  या  या मंजरु र  कमा  यां  या पगारा  या बॅकं खा  यावर वग करणसे 
आदशेीत कर  यात आले.  

 यानसुार कं ाटी कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०१६-१७ या वषाचा शै िणक शु  क परतावा 
खालील माण ेआदा कर  यात आलेला आह.े  

अ.नं. िवभागाच ेनांव कमचारी सं  या पा  य सं  या दे य र  कम पय े
०१. सामा  य शासन िवभाग ०९ १६ ६८,५२०/- 
०२. जनसंपक िवभाग ०३ ०५ १७,४८०/- 
०३. लेखाशाखा १२ १४ ६४,५१०/- 
०४. कॅ  टीन िवभाग १६ २४ ८४,५८०/- 
०५. बांधकाम िवभाग ०२ ०२ ९,५३०/- 
०६. िव तु िवभाग १० १३ ७०,१२०/- 
०७. साई साद िनवास  थान  ०६ ०७ ३३,७५०/- 
०८. बगीचा िवभाग ०१ ०१ ४,६७०/- 
०९. मािहती तं ान िवभाग ०५ ०८ २७,२८०/- 
१०. सादालय िवभाग ४९ ६२ २,०४,०२४/- 
११. काशने िवभाग ०१ ०१ ४,०००/- 
१२. खरेदी िवभाग ०१ ०१ ३,६००/- 
१३. अिभलेख क  ०१ ०२ ७,०७०/- 
१४. ारावती िवभाग ०७ ०७ २४,५५०/- 
१५. आरो  य िवभाग १९ २६ १,१९,७००/- 
१६. संर ण िवभाग ११५ १४५ ५,९७,४९४/- 
१७.  वनी ेपण व टेिलफोन  ०८ १० ३४,४२०/- 
१८. सी.सी.टी.  ही.कं ोल सले ०३ ०४ १४,०१०/- 
१९. मंिदर िवभाग ०७ १० ३५,२२०/- 
२०. पाणीपुरवठा िवभाग ०५ ०६ २०,५६०/- 
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२१. मॅकेिनकल िवभाग १० ११ ३९,३५०/- 
२२. फायर अॅ  ड से टी ०२ ०३ १०,६७०/- 
२३. लाडू व बफ  िनिमती िवभाग ०२ ०२ ६,९४०/- 
२४. साईबाबा भ  तिनवास  थान १७ २६ ९५,२३०/- 
२५. इ.िम.  कुल ११ २१ ८९,४३८/- 
२६. किन  ठ महािव ालय ०२ ०२ ५१,१३०/- 
२७. क  याशाळा ०४ ०५ १८,९५०/- 
२८. औ ोिगक िश ण सं  था ०२ ०३ ३०,९०५/- 
२९. वाहन िवभाग १४ २० ६७,८८८/- 
३०. ी साईबाबा हॉि पटल ८८ १०७ ४,१७,२७२/- 
३१. ी.साईनाथ  णालय २८ ३४ १,१८,६२५/- 

एकुण  ४६० ५९८ २३,९१,४८६/- 
 

 हणजेच कं ाटी कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा शै िणक फ  परतावा 
करणकेामी एकुण र  कम  .२३,९१,४८६/- मा  इतका खच आलेला आह.े  सदरबाबत थ मतः अदंाजे खचाची 
मािहती दतेांना (८०ल ) सं  थानम  य ेकायरत असले  या एकुण २७३६ कं ाटी कमचारी यांचा िवचार कर  यात 
आलेला होता.  या तुलननेे अ  यतं कमी  हणजे फ  त ४६० कं ाटी कमचारी यांनी फ  परता  याचा लाभ घतेलेला 
आह.े तसेच कं ाटी कमचारी यांना शै िणक शु  क परतावा कर  याची पिहलीच वेळ अस  याने, 
कागदप ांअभावी बरेच कमचारी अपा  ठरलेले आहते.  याबरोबच फ  परतावा िमळणकेामी वषभरात िकमान 
२४० िदवस कामावर हजर अस  याची अट अस  यान े  याम  यहेी बरचस े कमचारी अपा  ठरललेे आहते.  
 यामळेु अदंाजे खचाचा तपिशल व  य ात झालेला खच याम  य ेमोठ्या माणावर तफावत िदसनू येत आह.े  

तरी सन २०१६-१७ या शै िणक वषाक रता कं ाटी कमचा-यां  या पा  याचंा अदा कर  यात आले  या 
फ  परता  याबाबत  महारा    शासन यांचेकडील .सासंिव १०१६/७७७/ . .१०४/का.१६ िद.१५ एि ल, 
२०१७ रोजीचे प ातील प र  छेद ३ नसुार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना िववरण 
कळिवता येईल.  

तसेच सं  थानमधील कं ाटी कमचारी यांना सन २०१६-१७ माणचे सन २०१७-१८ या वषाक रता 
पा  यांचा शै िणक फ  परतावा करणसे व  याकामी अदंाजे र  कम .३५,००,०००/- (अ री पये प  तीस 
लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे 

 ताव सादर करता येईल.  
तरी उपरो  त  तावाचे अवलोकन होऊन, नमदु केले माण े कायवाही करणसे मा  यता िमळणसे 

िवनंती. 
िनणय .९३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे चिलत प ती माण ेसं  थानमधील कं ाटी कमचा यां या पा  यांचा सन 

२०१७-१८ या वषा  या शै िणक शु  काचा िविहत प तीने परतावा करणसे व  याकामी येणा या अदंाज े
.३५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. परंतु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 

यांची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२० शै िणक संकुलाकडील आकृतीबंध िश णािधकारी/ िश ण उपसंचालकांकडून मंजरू कर यात येणा या 

िश णसंचा माण ेकर यास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन िनणयानुसार ी साईबाबा 

सं  थान िव  व   यव  था, िशड चे िविवध िवभागांसाठी आकृतीबधं मंजुर केलेला आह.े  याम  य े शै िणक 
संकुलाकडील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड , ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालयासाठी देखील आकृतीबंध मंजरु कर  यात आलेला आह.े सदरवेळी सन २००९ मधील िव ाथ  
सं  या गहृीत ध न आकृतीबंध मजंरु कर  यात आलेला आह.े मा   यानतंर दरवष  िव ाथ  सं  या वाढ  यान े
जादा तुकडयाचंी िनिमती करावी लागत आह.े तसेच नैसिगक तुकडीवाढीनुसार तुकड्या वाढत आह.े प रणामी 
वाढले  या तुकडयांसाठी िश कभरती कर  यात आलेली आह.े  
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स ि थतीम  य े शै िणक संकुलाकडील मंजुर आकृतीबंध, मंजरु संचमा  यता व  य  कायरत 
असलेले िश क कमचारी यांचा तपिशल खालील माण े 

 
 
०१. ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड    

अ. . पदनाम मंजुर आकृतीबंध िश णिधकारी यांचे मा  यतेनसुार आव  यक संच 
कायम कं ाटी २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ 

०१. ाचाय ०० ०० ०१ ०१ ०१ - ०१ 
०२. उप ाचाय ०१ ०० ०१ ०१ ०१ - ०१ 
०३. सहा.िश क २६ ०४ २१ २१ २७ - ३२ 
०४. अधवेळ िश क ०० ०० ०६ ०६ ०३ - ०१ 
०५. घड्याळी तास ०० ०० ०३ ०४ ०३ - ०९ 
०६. ंथपाल ०१ ०० ०० ०० ०० - ०० 
०७. योगशाळा सहा यक ०४ ०० ०४ ०४ ०२ - ०२ 
०८. योगशाळा प रचर ०० ०० ०४ ०४ ०२ - ०१ 

एकुण ३२ ०४ ४० ४१ ३९  ४७ 
 

सन २०१६-१७ चे संच मा  यतेनसुार अित र  त आव  यक पद े
अ. . पदनाम मंजुर आकृतीबंध कायरत पद े सन १६-१७ 

संच मा  यता  
सन १६-१७ चे संच 

मा  यतेनुसार आित र  त 
आव  यक पद े 

कायम कं ाटी कायम कं ाटी 

०१. ाचाय ०० ०० ०० ०० ०१ ०१ 
०२. उप ाचाय ०१ ०० ०० ०० ०१ ०१ 
०३. सहा.िश क २६ ०४ २६ ११ ३२ ०६ 
०४. अधवेळ िश क ०० ०० ०२ ०० ०१ ०१ 
०५. घड्याळी तास ०० ०० ०० ०० ०९ ०९ 
०६. ंथपाल ०१ ०० ०१ ०० ०० ०० 
०७. योगशाळा सहा यक ०४ ०० ०२ ०० ०२ ०० 
०८. योगशाळा प रचर ०० ०० ०० ०० ०१ ०१ 

एकुण  ३२ ०४ ३१ ११ ४७ १९ 
 
उपरो  त त   याम  य े दशिवले  या पदांपकै  अ. .०१, ०४, ०५ ही पद े सं  थानच े आकृतीबंधाम  य े

मंजरु नाहीत. मा  िश ण उपसचंालक, पणेु यांनी सन २०१६-१७ म  य ेमजंरु केले  या िश क सचं मा  यतेम  य े
दशिवलेली आहते.  

  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाम  य े मंजुर आ कृतीबंधानसुार ०१ ाचाय, ०१ उप ाचाय व ०२ 
योगशाळा सहा यक यांच े पद े र  त आहते. तर ०१ अधवेळ िश काचे पद अित र  त आह.े तसचे कं ाटी 

सहा.िश काचं े ०७ पद े अित र  त आहते.  सन २०१६-१७ चे मंजुर सचं मा  यतेनसुार ०१ ाचाय, ०१ उप 
ाचाय, ०६ सहा.िश क व ०९ घड्याळी तास िश कांची पद े र  त आहते. तर ०१ अधवेळ िश क व ०१ 
ंथपाल ही पद ेअित र  त आहते. तसेच कं ाटी सहा.िश कांच े११ पद ेअित र  त आहते.  

२. ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर, िशड    
अ. . पदनाम मंजुर आकृतीबंध िश णिधकारी यांचे मा  यतेनसुार आव  यक संच 

कायम कं ाटी २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ 
०१. मु  या  यापक ०१ - ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ 
०२. सहा.िश क मा  यिमक ०९ - ०५ ०६ ०८ ०८ ०८ 
०३. सहा.िश क ाथिमक ०८ - ०४ ०३ ०१ ०१ ०१ 
०४. ंथपाल ०१ - ०० ०० ०१ ०१ ०१ 
०५. संगीत िश क ०१ - ०० ०० ०० ०० ०० 
०६. तबलजी ०१ - ०० ०० ०० ०० ०० 
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०७. योगशाळा सहा यक ०१ - ०० ०० ०० ०० ०० 
०८. योगशाळा प रचर - ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ 

एकुण  २२ ०१ ११ ११ १२ १२ १२ 
 

सन २०१६-१७ चे संच मा  यतेनसुार अित र  त आव  यक पद े
अ. . पदनाम मंजरु आकृतीबंध कायरत पद े सन १६-१७ 

संच मा  यता  
सन १६-१७ चे संच मा  यतेनुसार 

आित र  त आव  यक पदे  कायम कं ाटी कायम कं ाटी 

०१. मु  या  यापक ०१ - ०१ ०० ०१ ०० 
०२. सहा.िश क मा  यिमक ०९ - ०७ ०१ ०८ ०१ 
०३. सहा.िश क ाथिमक ०८ - ०५ ०३ ०१ ०० 
०४. ंथपाल ०१ - ०१ ०० ०१ ०० 
०५. संगीत िश क ०१ - ०१ ०० ०० ०० 
०६. तबलजी ०१ - ०१ ०० ०० ०० 
०७. योगशाळा सहा यक ०१ - ०० ०० ०० ०० 
०८. योगशाळा प रचर - ०१ ०० ०० ०१ ०१ 

एकुण  २२ ०१ १६ ०४ १२ ०२ 
 

उपरो  त त   यातील िश णािधकारी, अहमदनगर यांनी मंजरु केले  या सचं मा  यतेम  य ेमा  यिमक व 
ाथिमक असे िवभाग  न कता पदवीधर व अपदवीधर अस ेिश क मंजरु केलेले आहते.  यानसुार ाथिमक व 

मा  यिमक वग करण केललेे आह.े  
ी साईबाबा क  या िव ा मिंदरचे मंजरु आ कृतीबंधानसुार ०२ सहा.िश क मा  यिमक, ०३ 

सहा.िश क ाथिमक, ०१ योगशाळा सहा यक  व ०१ कं ाटी योगशाळा प रचर ही पद ेपद े र  त आहते. तर 
०१ कं ाटी सहा.िश क मा  यिमक व ०३ कं ाटी सहा.िश क ाथिमक ही पद ेअित र  त आहते.  

सन २०१६-१७ चे मंजुर सचं मा  यतेनसुार ०१ सहा.िश क मा  यिमक िश क व ०१ योगशाळा 
प रचर ह ेपद े र  त आहते. तर ०४ सहा.िश क ाथिमक, ०१ संगती िश क, ०१ तबलजी ही पद ेअित र  त 
आहते. तसचे ०१ कं ाटी सहा.िश क मा  यिमक व ०३ कं ाटी सहा.िश क ाथिमक ही पद ेअित र  त आहते.  

 
३. ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड  –  

अ. . पदनाम मंजरु आकृतीबंध िश णिधकारी यांचे मा  यतेनसुार आव  यक संच 
कायम कं ाटी २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ 

०१. ाचाय ०१ ०० ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ 
०२. सहा.िश क (मा  यिमक) ०८ ०० ०४.०५ ०४.०५ ०४ ०४ ०४ 
०३. संगणक िश क (मा  यिमक) ०१ ०० ०० ०० ०० ०० ०० 
०४. मु  या  यापक ( ाथिमक)  ०१ ०० - ०१ ०१ ०१ ०१ 
०५. उ  च ाथिमक सहा.िश क ०४ ०० - ०६ ०२ ०२ ०२ 
०६. ाथिमक िश क १८ ०० - २८ १५ १५ १५ 
०७. संगण क िश क ( ाथिमक) ०१ ०० - ०० ०० ०० ०० 
०८. अंशकालीन िनदशेक ०० ०० - ०३ ०० ०० ०० 
०९. पवु ाथिमक सहा.िश क ०८ ०० - ०० ०० ०० ०० 

एकुण  ४२ ०० ०६ ४४ २३ २३ २३ 
 

सन २०१६-१७ चे संच मा  यतेनसुार अित र  त आव  यक पद े
अ. . पदनाम मंजरु आकृतीबंध कायरत पद े सन १६-१७ संच 

मा  यता  
सन १६-१७ चे संच 

मा  यतेनसुार आित र  त 
आव  यक पदे  

कायम कं ाटी कायम कं ाटी 

०१. ाचाय ०१ ०० ०१ ०० ०१ ०० 
०२. सहा.िश क (मा  यिमक) ०८ ०० ०७ ०३ ०४ ०० 
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०३. संगणक िश क (मा  यिमक) ०१ ०० ०१ ०० ०० ०० 
०४. मु  या  यापक ( ाथिमक)  ०१ ०० ०१ ०० ०१ ०० 
०५. उ  च ाथिमक सहा.िश क ०४ ०० ०४ ०० ०२ ०० 
०६. ाथिमक िश क १८ ०० १३ १५ १५ ०० 
०७. संगण क िश क ( ाथिमक) ०१ ०० ०१ ०० ०० ०० 
०८. अंशकालीन िनदशेक ०० ०० ०० ०० ०० ०० 
०९. पवु ाथिमक सहा.िश क ०८ ०० ०२ ०८ ०० ०० 

एकुण  ४२ ०० ३० २६ २३ ०० 
 
उपरो  त त   यातील अ. .०३, ०७ व ०९ चे पदांचा िश क सचं मा  यतेम  य े उ  लखे नाही. मा  

आकृतीबंधाम  य ेसदरची पद ेमंजुर आहते.  
 आकृतीबंधानसुार अ. .०२ चे पदांम  य े०१ पद र  त ठरते, तरे सचं मा  यतेनसुार ०३ पदे अित र  त 

ठरतात. 
 संच मा  यतेनुसार अ. .०५ चे पदांम  य े०२ पद ेअित र  त ठरतात.  
 तसेच आकृतीबंधानसुार अ. .०६ चे पदांम  य े ०५ पद र  त ठरतात, तर सचं मा  यतेनसुार ०३ पदे 

र  त ठरतात.  
 या  यित र  त ाथिमक िवभागाकडे ०५ िश क प रिव ाधीन  हणनू कायरत आहते.  

शै िणक सकुंलाकडील सचं मा  यता, मंजरु आकृतीबंध व  य ात कायरत असणारे िश क कमचारी 
या सव बाब ची अवलोकन करता  याम  य ेससुु ता, समानता आढळून येत नाही.  काही पदांवर सचं मा  यतेपे ा 
अिधक / कमी िश क कायरत आहते. तर काही पदांवर आकृतीबंधापे ा अिधक/कमी िश क कायरत आहते. 
याम  य ेससुु ता येण ेअ  यतं गरजचेे आह.े  

िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.०७.०८.२००९ रोजी सं  थानक रता मजंरु केले  या 
आकृतीबंधाम  य े अ. .०६ म  य ेसिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही, अस े नमदु 
आह.े मा  शै िणक सकुंलाकडील स ि थतीचे अवलोकन करता, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
िवभागाकडे मंजुर आकृत धापे ा ०५ अित र  त िश क कायरत आहेत तसचे ०५ अितर  त िश क 
प रिव ाधीन  हणनू कायरत आहते.  हणजेच एकुण १० अित र  त िश क कायरत आहते. तसचे किन  ठ 
महािव ालयाकडे मंजरु आकृतीबधंानसुार पदसं  या बरोबर असली तरी संच मा  यतेनुसार ०६ पदे र  त िदसतात.  

सं  थान  या शै िणक संकुलातील शाळांसाठी दरवष  िव ाथ  सं  यनेसुार तुकडयांम  य े वाढ होत व 
 या माण ेिश क संच िश णािधका-यांकडून मंजरू केला जातो.  

या  तव शै िणक संकुलातील शाळांसाठी शासन  तराव न आ कृतीबंध िनि त न करता िश णिधका-
यांकडून दरवष   या माण ेिश क संच मा  यता िमळेल  या माण ेआकृतीबंध असणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .९४ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक संकुलाकडील आकृतीबंध िश णािधकारी/ िश ण उपसंचालकांकडून 
मंजरू कर यात येणा या िश णसंचा माण ेकर यास मा यता  दे यात आली. परंत ुयाकामी िवधी व याय िवभाग, 
महारा  शासन यांची पवुपरवानगीसाठी ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल िवभागाकडील सुधारीत आकृतीबंधा माण ेकायवाही करणेबाबत. 

ताव- (अ)  ीमती भांगरे, कु.आभाळे, ीमती कुमावत, कु.गोड व कु.खरमाळे (सव सहा.िशि का प रिव ाधीन 
ाथिमक िवभाग, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल) यांनी मा.कायकारी अिधकारी महोदया, यांना अ ेिषत 

केले  या िद.२४.०४.२०१७ रोजीच े प ा  वय े “आ  ही सहा.िशि का ाथिमक या पदावर कायरत आहोत. 
आमचा तीन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी िद.०५-०६.०८.२०१५ रोजी संपु  टात आला आह.े सदर िवषय 
िद.०८.१०.२०१५ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीच े बैठक त िवषय .७ नसुार िनणय .३२६ माण े िनणय 
कर  यात आलेला आह.े सदर िनणय होऊन १ वष ४ मिहने उलटले असनू अजनुही िनणया माण ेआ  हांस पदावर 
कायम क न पदाची िनयत वेतन ेणी दे  याच े आदशे ा  त झाललेे नाहीत. ा संपणू प रि थतीत आ  ही सव 
मानिसक तणावाखालनू जात आहोत. तरी सदर मा.  यव  थापन सिमती  या िनणया माण ेपदावर कायम करणयाच े
आदशे दऊेन साईचंी अिवरत सेवा कर  याची सधंी ावी” अशी िवनतंी केलेली आह.े 
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  सदरबाबत व  तुि थती खालील माण े-  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेने माह े म-े२०१२ म  य े वतमानप ात जािहरात देऊन ाथिमक 

िवभागासाठी ०७ सहा यक िश क नमेणकेामी िद.२०.०६.२०१२ अखेर अज मागणी कर  यात 
आलेले होते. 

२. मदुतीअतंी पा  उमदवेारां  या िद.१५.०७.२०१२ रोजी लेखी प र ा व लेखी प र से हजर असले  या 
उमदवेरांची िद.२५.०७.२०१२ रोजी मलुाखती घे  यात आ  या.  यांचा िनकाल िसलबदं ठेव  यात 
आलेला होता. 

३.  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२९.०७.२०१२ रोजी  या सभेतील िनणय .६५४ नसुार ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल ाथिमक िवभागाकडे खालील माण े ०५ िश क/िशि काचंी 
सहा यक िश क - प रिव ाधीन ( ाथिमक िवभाग) हणनू नेमणकू कर यात आलेली आह.े  

अ.नं. उमेदवाराचे नांव जात वग शै िणक पा ता सेवेत जू िदनांक वेतन/ मानधन 
०१. कु.भांगारे रे  मा दशरथ महादवे कोळी 

(एस.टी.) 
एच.एस.सी., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ .६,०००/- दरमहा 

०२. कु.आभाळे सोनाली मि छं  मराठा (खलुा) एच.एस.सी., डी.एड. िद.०७.०८.२०१२ .६,०००/- दरमहा 
०३. ीमती कुमावत किवता राज ू

(बेलदार किवता भ)ू 
बेलदार (एन.टी.) एच.एस.सी., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ .६,०००/- दरमहा 

०४. कु.गोड  नेहल िशवनाथ मराठा (खलुा) एच.एस.सी., डी.एड. िद.०७.०८.२०१२ .६,०००/- दरमहा 
०५. कु.खरमाळे शभुांगी सदुाम मराठा (खलुा) बी.ए., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ .६,०००/- दरमहा 

४. सदर िशि काचंा तीन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी अ. .१,३, व ५ यांचा िद.०५.०८.२०१५ रोजी 
व अ. .२ व ४ यांचा िद.०६.०८.२०१५ रोजी संपु ात यते अस याने सदरचे िश कांना “िद महारा  
ए लॉईज ऑफ ाय हटे कू स, कंडीशन ऑफ रे यलेुशन ट १९७७ व स १९८१ मधील कलम 
नं.५” मधील तरतुदीनसुार प रिव ाधीन कालावधी सपंले  या तारखपेासनू वेतनबॅ ड ५२००-२०२०० 
अिधक ेड प े २८०० नसुार वेतन ेणी दऊेन सं थान सेवेत कायम करणेबाबतचा ताव 
मा. य.सिमतीच ेसभेत सादर कर यात आलेला होता.  

५. सदर तावावर मा. य.सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीच े सभतेील िनणय .३२६ नसुार “ ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलम ये ाथिमक िवभागाकडील तावात नमदु केले या ०५ सहा यक 
िश क/िशि का यांना यां या प रिव ाधीन कालावधी संपलेचे तारखेपासनू सं थान सेवते कायम 
करणसेाठी कायकारी अिधकारी यांनी यां या गोपनीय अहवालाची तवारी तपासनू िनयमास अनसु न 
िनणय यावा” असे ठरले.  

६. मा  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन िनणयानुसार ी 
साईबाबा सं  थान िव  व   यव  था, िशड साठी मंजरु केले  या आकृतीबंधाम  य े ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम कुलच े उ  च ाथिमक िवभागाक रता ०४ व ाथिमक िवभागाक रता ०८ पदसं  या 
असतांना  य ात ाथिमक िवभागाकडे एकुण १३ सहा. िश कां  या नमेणकूा कर  यात आले  या 
आहते. हणजेच मंजरु आकृतीबधंानसुार ाथिमक िवभागासाठी ०५ सहा.िश काचंी पद े अित र  
भरलेली आहते.  

७.  या  यित र  त उपरो  त ०५ सहा.िश कांची पद े कायम करावयाची आहते, यामळेु ाथिमक 
िवभागाकडील आकृतीबंधात मंजरु पदांपे ा १० पद ेअित र  होत आहते.  

८.  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन िनणयातील 
अ. .०६ म  य ेसिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही, असे नमदु आह.े  

९.  यामळेु मंजुर आकृतीबंधापे ा १० पद ेअित र  त होत अस  याने थमतः िवधी व  याय िवभागाची 
मा  यता घेण े म ा  त होते. क रता ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाडील िव ाथ  सं  या, 
नैसिगक तुकडी वाढ या सव बाब चे अवलोकन क न, इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ  था/ 
३००६/ २०१६ िद.१२.०६.२०१६ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुबंई 
यांचेकडे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता २२ वाढीव िश क पदांसह आकृतीबंध 
मंजरु करणबेाबत  ताव सादर कर  यात आललेा होता.  
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१०. सदर प ास अनसु न मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य, मुंबई यांनी  यांचेकडील .सासिंव-
१०१६/१५२४/ . १९१/का.१६ िद.१० नो  हबर, २०१६ रोजीचे प ा  वये पढुील माण े कळिवललेे 
आह.े “आ  थापना िवषयक बाबी आिण वेतनावर होणा-या खचाचा भार िवचारात घेऊन नवीन पद े
िनमाण न करता आव  यक सेवा बा यं णे ारे करवनू घे  याचे शासनाचे धोरण आह.े सदर धोरणानसुार 

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलम  य ेआव  यक असणा-या २२ िश काचंी सेवा बा  यं णे ारे 
करवनू घे  याबाबत  यव  थापन सिमतीच ेअिभ ाय तसचे २२ पद ेन  याने िनमाण करावयाची झा  यास 
होणारा आवत  आिण अनावत  खचाबाबतचा तपशील या िवभागास उपल  ध क न दे  यात यावा” 

११. मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य यांच े उपरो  त अिभ ायानसुार  यांनी ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम  कुलम  य े आव  यक असणा-या २२ िश काचंी सेवा बा  यं णे ारे करवनू घणेेबाबत 
अिभ ाय िदलेले आहते. मा  इिं लश िमडीयम  कुलम  य े स ि थतीत मंजुर आकृतीबंधापे ा ०५ 
अित र  त सहा.िश काचंी िविहत वेतन ेणी देऊन नमेणकू कर  यात आलेली आह.े तसेच अजदार ०५ 
सहा.िशि का यांना शासन िनणयानसुार तीन वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी नमेणकूा िदले  या 
असनू  यांचा प रिव ाधीन कालावधी ऑग  ट-२०१५ म  यचे संपलेला असनू, ते आजपावेतो  याच 
मानधनावर ( .६,०००/- दरमहा एकि त वेतन) कायरत आहते.  

१२.  यामळेु ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलचे आकृतीबंधात ाथिमक िवभागासाठी िकमान १० 
सहा.िश काची वाढीव पद ेिनमाण करणकेामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य 
यांचेकडे  ताव सादर करणसे मा.  य.सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत मा  यता दे  यात आललेी 
होती.  

१३.  यानसुार इकडील जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/६०८०/ २०१७ िद.०१ माच, २०१७ अ  वये 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई याचंेकडे  ताव सादर केललेा होता. 
आता िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील शासन िनणय .सांसिव १०१७/ ३७८/ 

. .१७/का.१६ िद.२० िडसबर, २०१७ रोजीचे प ा  वये ी.साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडे 
खालील माण ेआकृतीबंध मंजरु कर  यात आला आह.े  

 
अ. . पदनाम पवु ची पदसं  या सधुारीत पदसं  या वेतन ेणी 
०१. ाचाय ०१ ०१ ९३००-३४८०० + ेड प े४८०० 
०२. सहा.िश क (मा  यिमक) ०८ ०८ ९३००-३४८०० + ेड प े४३०० 
०३. संगणक िश क (मा  यिमक) ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड प े२४०० 
०४. उ  च ाथिमक सहा.िश क ०४ ०४ ५२००-२०२०० + ेड प े२८०० 
०५. ाथिमक सहा.िश क ०८ १८ ५२००-२०२०० + ेड प े२८०० 
०६. संगणक िश क ( ाथिमक) ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड प े१९०० 
०७. पवु ाथिमक सहा.िश क ०८ ०८ ५२००-२०२०० + ेड प े१९०० 
०८. व र  ठ िलपीक ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड प े२४०० 
०९. िलपीक टंकलेखक ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड प े१९०० 
१०. मदतनीस (पु ष) ०९ ०९ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 
११. मदतनीस (मिहला) ०४ ०४ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 
१२. िशपाई ०१ ०१ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 

  तसेच शासन िनणय .सासंिव २०१४/८०/ . .२५/का.१६, िद.२५ स टबर, २०१४ नसुार ी 
साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल या आ थापनेवरील आकृतीबंधात ाथिमक िवभागासाठी मु या यापकाचे एक 
वंत  पद समािव  कर यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

उपरो  त िद.२० िडसबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयानुसार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
िवभागाकडील आकृतीबंधामधील ाथिमक िवभागाकडील सहा.िश कां  या १० नवीन पदांचा समावेश 
कर  यात आलेला आह.े मा.  य.स.चे  िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभतेील िनणय .३२६ नसुार पाचही 
प रिव ाधीन सहा.िशि का यांचे मागील तीन वषाचे गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माण े 

अ. . सहा.िशि केच ेनांव गोपनीय अहवालाची तवारी ३ वषाची सरासरी 
तवारी सन २०१२-१३ सन २०१३-१४ सन २०१४-१५ 
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०१. कु.भांगारे रे  मा दशरथ B+ B+ B+ B+ 
०२. कु.आभाळे सोनाली मि छं  B+ B+ A B+ 
०३. ीमती कुमावत किवता राजू  B+ B+ B+ B+ 
०४. कु.गोड  नेहल िशवनाथ B+ B+ B+ B+ 
०५. कु.खरमाळे शभुांगी सदुाम B+ B+ A B+ 

 
उपरो  पाचही प रिव ाधीन सहा.िशि का याचंे तीन वषाचे गोपनीय अहवालाची सरासरी तवारी 

B+ अशी आह.े तसेच ०५ ही िशि काचं े काम समाधानकारक असलेबाबत ाचाय, ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम कुल, यांनी अिभ ाय िदलेला आह.े  

  उपरो  त शासन िनणयातील मंजरु पदसं  या, सबंधीत प रिव ाधीन सहा.िश क यांच े प रिव ाधीन 
कालावधीमधील गोपनीय अहवालाची तवारी, ाचाय, इिं लश िमडीयम  कुल यांचा अिभ ाय या सवाचा 
िवचार करता खालील त   यात िनदशीत के  या माण ेसबंधीत प रिव ाधीन सहा.िश क ाथिमक यांना सं  थान 
सेवेत कायम करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

 
अ.नं. उमेदवाराचे नांव व जात वग  शै िणक पा ता सेवेत जू िदनांक प रिव ाधी 

कालावधी 
संप  यांची िदनांक 

सं  थान सेवेत कायम 
करावयाची िदनांक  

०१. कु.भांगारे रे  मा दशरथ 
महादवे कोळी (एस.टी.) 

एच.एस.सी., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ िद.०५.०८.२०१५ िद.२०.१२.२०१७ 

०२. कु.आभाळे सोनाली मि छं  
मराठा (खलुा) 

एच.एस.सी., डी.एड. िद.०७.०८.२०१२ िद.०६.०८.२०१५ िद.२०.१२.२०१७ 

०३. ीमती कुमावत किवता राज ू
(बेलदार किवता भ)ू 
बेलदार (एन.टी.) 

एच.एस.सी., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ िद.०५.०८.२०१५ िद.२०.१२.२०१७ 

०४. कु.गोड  नेहल िशवनाथ 
मराठा (खलुा) 

एच.एस.सी., डी.एड. िद.०७.०८.२०१२ िद.०६.०८.२०१५ िद.२०.१२.२०१७ 

०५. कु.खरमाळे शभुांगी सदुाम 
मराठा (खलुा) 

बी.ए., डी.एड. िद.०६.०८.२०१२ िद.०५.०८.२०१५ िद.२०.१२.२०१७ 

सबंधीत िशि कांना सधुारीत आकृतीबंध मंजरु झा  याचे िदवसापासनू (िद.२०.१२.२०१७) सं  थान 
सेवेत कायम क न, ाथिमक िवभागाकडील सहा.िश क या पदाची वेतन ेणी ५२००-२०२०० + ेड पे २८०० 
व सदर वतेन ेणीत अनु ेय असणारे वेतन व भ  ते दतेा येईल. सदर वेतन ेणीम य े यांच े सु वातीचे दरमहा 
मळुवेतन .८५६०/- अस ेराहील. 
(ब)  जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ था/२५८१/२०१५ िद.०७.१०.२०१५ रोजीचे आदशेा  वये शै िणक 
संकुलाकडील आ  थापना िवषयक कामकाज सामा  य शासन िवभागाकडे वग कर  यात आलेले आह.े  यानतंर 
उपरो  त प र  छेद अ म  य ेनमदु केले  या प रिव ाधीन िशि का यांना सं  थान सवेेत कायम करणबेाबतचा िवषय 
समोर आला असता, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील मंजरु आकृतीबंधापे ा अित र  त 
सहा.िश काचंी पदे सं  थान सेवेत कायम केल ेअस  याचे िनदशनास आले.  यामळेु उपरो  त पाच प रिव ाधीन 
िशि का यांना सं  थान सवेेत कायम कर  याचा िवषय  थिगत ठेऊन, आकृतीबंधापे ा जादा असणा-या पदांना  

थम मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा  यता घे  यात आली,  याबाबत उपरो  त 
प र  छेद अ म  य ेसिव  तर नमदु केलेल ेआह.े मा  आकृतीबधंाम  य ेजागा िश  लक नसतांनाही कायम केले  या 
सहा.िश काचंा तपिशल खालील माण े-   

अ.नं. उमेदवाराचे नांव  शै िणक पा ता सेवेत जू िदनांक सं  थान सेवेत कायम क न वतेन णेी 
लाग ूके  याची  िदनांक 

०१. ीमती बोधक  योती अ ण एच.एस.सी., डी.एड. िद.०१.०९.२०१० िद.०१.०९.२०१३ 
०२. कु.ठोकळ सोिनया काश एच.एस.सी., डी.एड. िद.०७.०९.२०१० िद.०७.०९.२०१३ 
०३. ी.रािशनकर रावसाहबे रामभाऊ एच.एस.सी., डी.एड. िद.२७.०९.२०१० िद.२८.०९.२०१३ 
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०४. ी.पवार शेखर गलुाब बी.ए  सी., डी.एड. िद.०१.१०.२०११ िद.०१.१०.२०१४ 
०५. ीमती गजरे वैजयंता िनवृ  ती एच.एस.सी., डी.एड. 

बी.ए. (मु  त 
िव ापीठ) 

िद.११.११.२०११ िद.११.११.२०१४ 

 
  उपरो  त िश कां  या नमेणकू करतांना िविहत प तीन े वतमानप ात जािहरात दऊेन, मा.  यव  थापन 

सिमतीची मा  यता घऊेन नमेणकू कर  यात आले  या आहते. तसेच  यांचा प रिव ाधीन कालावधी सपं  यानतंर 
 यांना सदर पदाची िविहत वेतन ेणी दऊेन, सं  थान सेवेत कायम करतांना दखेील मा.  यव  थापन सिमतीची 

मा  यता घे  यात आललेी आह.े मा  आकृतीबंधाम  य े पद िश  लक नसतांनाही उपरो  त ०५ सहा.िश कानंा 
थम िश णसवेक  हणनू ०३ वष व  यानतंर ाथिमक िवभाग सहा.िश काची िविहत वतेन ेणी ५२००-

२०२०० + ेड पे २८०० दऊेन सं  थान सेवेत कायम कर  यात आलेले आह.े आकृतीबंधाम  य ेपदे िश  लक 
नसतांनाही पदभरती क न,  यांना सदर पदां  या िविहत वतेन ेणी दऊेन सं  थान सवेेत कायम करण ेही बाब शासन 
मा  य आकृतीबंधानसुार यो  य नाही.   

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या  यव  थापनासाठी शासनाने पा रत केले  या ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४ मधील कलम १३ (४) अ  वये सं  थान 
िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन ेचालिव  यासाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव कामे पार 
पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची आिण कमचा-यांची नेमणकू सिमतीला करता येते. परंत ू
 या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत असले िकंवा 
ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-यांची नमेणकू, सिमतीकडून असे पद शासनान े

मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही, अशी तरतुद कर  यात 
आली आह.े  

  तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४  या कलम ३० मधील 
तरतुदी नसुार सं  थान  यव  थापन सिमतीने आप  या अिधकारांचे उ  लंघन क न अथवा ा  त अिधकारांपे ा 
अिधक अिधकारांचा वापर क न केलेला ठराव अथवा आदशे तहकुब िकंवा खंडीत िकंवा र  कर  याचा 
अिधकार रा  य शासनाला आह.े  

या अिधकारानसुार िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई शासन िनणय .सासंिव१०१७/ १६७/ 
. .१६/ का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ा  वये ी साईबाबा सं  थान  या त  कालीन  यव  थापन 

सिमतीन ेिद.०५.११.२००५ रोजी  या बैठक त सं  थान  णालयातील कमचा-यांना शासना  या पवु मा  यतेिशवाय 
िनयु  त कर  याबाबत व सबंंिधत अिधकारी आिण कमचा-यांना पवुल ी भावाने सधुारीत वेतन ेणी लाग ू
कर  याबाबत घेतललेा िनणय .६६७ हा सं  थान अिधिनयमातील तरतूद शी िवसंगत असनू  यव  थापन 
सिमतीन े ा  त अिधकाराचा अिधक वापर क न घेतला आह.े सदर ठराव अवैध तसेच िनयमबा  अस  याने 
सं  थान  या  यव  थापन सिमतीने सं  थान  णालयातील अिधकारी व कमचारी यांना कमचारी आकृतीबंधास 
मा  यता िमळा  यानंतर संबंिधतां  या हजर तारखेपासनू वतेन ेणीवर नेमणकूा दे  यास व दये होणारी फरकाची 
र  कम अदा कर  याबाबत िद.०५.११.२००५ रोजी घतेलेला िनणय .६६७ (ब) हा ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४  या कलम ३० मधील तरतुदीनसुार र  कर  यात येत आह.े तसचे 
सदर शासन िनणया  या भावान े आवश ्यक असणारी कायवाही कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या ारे कर  यात येईल, अस ेनमदु केलेले आाह.े  

   यामळेु ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील ाथिमक िवभागाकडील आकृतीबंधापे ा 
अित र  त नेमणकू केले  या ०५ सहा.िश क पदांबाबत उपरो  त शासन िनणयाम  य ेनमदु केले माण ेतसेच ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४ मधील कलम १३ (४) माण ेतरतुद ची पालन 
करण ेबंधनकारक आह.े  यामळेु सदर सहा.िश क यांना  या िदवशी (िद.२०.१२.२०१७) सधुारीत आकृतीबंध 
मंजरु झाला  या िदवशीपासनू सं  थान सेवेत कायम क न, सदर पदाची िविहत वेतन ेणी ५२००-२०२०० + ेड 
पे २८०० अशी दतेा येईल. तसेच  यांना यापवु  वेतन ेणीनसुार िदलेले वेतन समान ह    याम  य ेवसलु करण ेयो  य 
होईल, अस ेन  मत आह.े 
(क)  तसेच िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ अ  वये ी साईबाबा 
सं  थान िव  व   यव  था, िशड च े ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलक रता मजंरु केले  या आकृतीबंधाम  य े
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तसेच  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.२० िडसबर, २०१७ अ  वये मंजुर केले  या सधुारीत 
आकृतीबंधाम  य ेसंगणक िश क (मा  यिमक) व संगणक िश क ( ाथिमक) यां  या नमदु केले  या वतेन ेणी व 
 यांना स  या दे  यात येत असले  या वेतन ेणीचा तपिशल खालील माण े-   

अ. . पदनाम पद 
सं  या 

िद.०७.०८.२००९ व 
िद.२०.१२.२०१७  च े शासन 
िनणयात नमदु वेतन ेणी 

 य ात दे  यात यते 
असलेली वेतन ेणी  

वेतन ेणी िदलेली 
िदनांक  

०१. संगणक िश क 
(मा  यिमक) 

०१ ४०००-६००० 
५२००-२०२०० + ेड पे 
२४०० 

९३००-३४८०० + ेड 
पे ४३०० 

िद.०१/०५/२०११ 

०२.. संगणक िश क 
( ाथिमक) 

०१ ३०५०-४५९० 
५२००-२०२०० + ेड पे 
१९०० 

५२००-२०२०० + ेड 
पे २८०० 

िद.०१/०५/२०११ 

  
महारा   शासन शालेय िश ण व ि डा िवभाग, मं ालय मुबंई यांचेकडील मांक इसैशा-२००६/ 

. .१७७/ मािश-७ िद.३० जून, २००९ रोजीचे िनणयाम  य े सिैनक  शाळातील संगणक िनदेशक व िश ण 
िनदेशक यांना िद.०१.०१.२००६ पासनू अनु म े .९३००-३४८०० + ेड वेतन ४३०० आिण .५२००-
२०२०० + ेड वतेन .२४०० ही सधुारीत वेतन संरचना लाग ूकर  यात आलेली आह.े यास अनसु न त  कालीन 

शासनान ेसबंधीत संगणक िश क उपरो  त नमदु केले माण ेवतेन ेणी िदले  या आहते.  
  सदर शासन िनणय हा सिैनक  शाळांसाठी आह,े तसेच  याम  य ेसगंणक िनदशेक व िश ण िनदेशक 

यां  या वेतन ेणीबाबत उ  लेख आह.े  याम  य े संगणक िश क यांचे वेतन ेणीबाबत उ  लेख नाही. अस े
असतांनाही ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडील सगंणक िश क यांना सं  थानच ेमजंरु आकृतीबंधाम  य े
नमदु केलेली वतेन ेणी न दतेा मा  यिमक िवभागाकडील संगणक िश कास मा  यिमक सहा.िश क यांची 
वेतन ेणी व ाथिमक िवभागाकडील संगणक िश क यांना ाथिमक िवभागाकडील सहा.िश काची वेतन ेणी 
दे  यात आलेली आह.े सदर वेतन ेणी दतेांना मंजरु आकृतीबंधातील िनयमानसुार िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांची मा  यता घेण े म ा  त होत,े मा  सदरची मा  यता घेतललेी िदसनू यते नाही.  

  सबब सदर िश कांना दे  यात आलेली वेतन ेणी र  क न,  यांना सं  थानचे िद.०७.०८.२००९ रोजीचे 
मंजरु आकृतीबंधाम  य ेनमुद केलेली वतेन ेणी दऊेन, यापुव  जादा दे  यात आललेे वेतन समान ह   याम  य ेवसलु 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

  तरी उपरो  त प र  छेद “अ” “ब” व “क” बाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल िवभागाकडील सधुारीत आकृतीबंधा माण े

तावात नमदु केले या “अ” “ब” व “क” माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ टेट बँक ऑफ इडंीया, शाखा-िशड  यांना सं थान मालक ची िशड  येथील िसटी स.नं.३२ मधील साईनाथछाया 

इमारतीतील पिह या मज यावरील वापरास िदले या जागेस मदुतवाढ दणेबेाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतदु- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ),अिधिनयम २००४ मधील कलम 

१७(०३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणताही  थावर मालम  ता रा  य शासनाच े लेखी 
पवुमंजरुीन ेअसले  या खरेीज सिमतीकडुन एका वषापे ा अिधक मुदतीक रता भाडेप यान ेदे  यात येणार नाही, 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही, िकंवा अ  यथा अ  य सं मीत कर  यात येणार नाही, 
अशी तरतुद आह.े 

 ताव-   टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यानंा सं  थान मालक ची िशड  येथील िसटी स.नं.३२ 
मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील वापरास िदले  या जागेस मदुतवाढ देणबेाबत 

 तावना-  टेट बॅकं ऑफ इडंीया शाखा,िशड  यांना सं  थान मालक ची िशड  येथील िस.स.न.ं३२ 
मधील साईनाथछाया इमारतीमधील पिह  या  मज  यावरील े  ्१६२.८८ चौ.मी.जागा वापरास मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद २५/०२/२०१७ रोजी  या बैठक तील िनणय ं .८८ अ  वये  दरमहा र  कम .९०,०००/- मा  व 
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िमटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.११/११/२०१६ ते 
िद.१०/११/२०१७  या एक वषाचे कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात आली आह.े  

सदरची मदुत िद.१०/११/२०१७ रोजी संपु  टात आललेी अस  यान ेमा. शाखािधकारी  टेट बॅकं इडंीया 
शाखा,िशड  यांनी  यांचेकडील िद.२९/१२/२०१७ रोजी  या प ा  वये उ  त िमळकत वापर  यासाठी पढुील ११ 
मिह  यांसाठीची मदुत वाढवनू िमळणकेामी िवनंती केली आह.े  

  यापुव  मािसक भाड्याबाबत िद ०३/०२/२०१७ रोजी मा. शाखािधकारी  टेट बॅकं ऑफ इडंीया शाखा, 
िशड  यांचेशी सम  चचा केली असनु,  यावेळेस सदर  या चचत शाखािधकारी यानंी उ  त जागेचे दरमहा . 
९०,०००/-  मा  ्इतके भाडे देणसे कबुल केले असनु,  यात यापढु ेदरवष  १० ट  के वाढ क न व िमटर रड ग 

माण ेिव तु आकार वेगळा आका न करारनामा क न देणबेाबत मा  य केलेले आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय-  टेट बॅकं इडंीया शाखा ,िशड  यांना  िद.१०/११/२०१७ पासनु पढुे ११ 

मिह  यासाठी जागा वापराची  मदुत वाढवनू िद  यास सदर जागेचा  वापर १ वषापे ा जा  त कालावधीचा होत 
अस  याने यापढुे मदुतवाढ ावयाची झा  यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७(०३) चे तरतुदी नसुार शासनाची पवु परवानगी घेण ेआव  यक राहील.  

  तरी शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया शाखा,िशड  याना सं  थान मालक चे स.न.ं३२मधील 
साईनाथछाया इमारतीतील पिह  या मज  यावरील े  १६२.८८चौ.मी.ही जागा िद.११/११/२०१७ ते 
िद.१०/१०/२०१८ या ११ मिह  याचंे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े१०%वाढ क न  हणजेच 
.९०,०००/- + .९,०००/-(१०%) = .९९,०००/- (अ री .न  या  नव हजार मा  ) इतके दरमहा मािसक भाडे 

व िमटर रड ग माण े िव तु आकार वेगळा आका न शासनाचे पवु परवानगीन ेमदुतवाढ दतेा येईल व िल  ह 
अॅ  ड लायस  स करारनामा करता येईल. 

सदरचा  ताव मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस 
मा  यतेसाठी सादर करणसेाठी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .९६ यावर सिव तर चचा होऊन,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया शाखा, िशड  याना स.नं.३२ मधील साईनाथछाया 
इमारतीतील पिह  या मज  यावरील े  १६२.८८चौ.मी. जागा िद.११/११/२०१७ ते िद.१०/१०/२०१८ या ११ 
मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न .९९,०००/- मा  दरमहा मािसक 
भाडे व िमटर रड ग माण ेिव तु आकार वगेळा आका न शासनाच ेपवु परवानगीने मदुतवाढ दे यात यावी, असे 
ठरले.                 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांना जनरल  नानगहृ (िपपंळवाडी रोडलगत) 

या यवसायास मदुतवाढ देणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद - सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत 

झालेली कोणतीही  थावर मालम  तारा  य शासना  या लेखी पवूमजंरूीने असेल   याखरेीज सिमतीकडून एका 
वषापे ा अिधक मदुतीकरीता  भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही,िवक  यात 
येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही.  

 ताव- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल,िशड  यांना जनरल  नानगहृ 
(िपंपळवाडी रोडलगत) या  यवसायास मदुतवाढ देणबेाबत..  

 तावना - मा.ि सद  यीय सिमतीच े िद.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९०३ अ  वये ी 
साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना िद.०१/११/२०१४ ते िद.३१/१०/२०१५ 
अखरे १२ मिहने कालावधीसाठी इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी/ वशी-िवधी/३९३२/२०१४ िद.१८/११/२०१४ 
अ  वये मािगल परवाना फ  .१०,०००/-म  य े १०% वाढ क न  हणजे .११,०००/- व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न मुदतवाढीचा आदेश दे  यात आललेा असनु,  यांचेकडुन करारनामा क न घे  यात 

आलेला आह.े तसेच भ  ताकंडुन गरम पा  यासाठी ित बादली .३/- आकारणबेाबत सोसायटीस ठरवनू िदलेले 
आह.े  याची मदुत िद.३१/१०/२०१५ रोजी संपषुटात आलेली आह.े   

  ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को- ऑप सोसायटी िल. िशड  यांनी  यांचेकडील जा.नं. ीसासंए 
े कोऑसो/ १०९/ २०१५ िद.१८/०७/२०१५ रोजीचे प ा  वये सं  था साईभ  ताचंे सवेेसाठी व सोयीसाठी 

सं  थानचे जनरल  नानगहृ (िपपंळवाडी रोडलगत) येथ े चालवत असले  या  नानगहृ या  यवयासाची मदुत 
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िद.३१/१०/२०१५ रोजी पणु होत अस  याने साईभ  तां  या  सेवेसाठी व सोयीसाठी सदर  यवसायास सं  थसे 
पढुील ०५ वषाकरीता चालिव  यास मदुतवाढ िमळावी, अशी िवनंती केली आह.े  

  सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही 
 थावर मालम  तारा  य शासना  या लखेी पवूमंजरूीने असेल   याखेरीज सिमतीकडून एका 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.े तसेच  यावेळेस ि सद  यीय सिमती 
अस  याकारणाने मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं१२०५६/२०१२ 
पी.आय.एल.१८/२०११ म  य ेिद.१६ ऑ ट बर २०१२ रोजी सिमतीला खालील माण ेआदशे िदले आह.े  

(6) We Direct that, without prior permission of this court, the committee  
(a) Shall not take any steps in creating third party interest in the movable or 

immovable properties of the respondent no.2 trust 
 हणजेच मा.कोटा  या परवानगीिशवाय सं  थानचे चल वा अचल मालम  तेसंदभात कोण  याही कारे 

ित-हाईत  य  तीचा  ह  क िनमाण होईल असे पाऊल उचल ुनये असा आदशे झालेला आह.े  
परंतु िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं३६८६/२०१४ मधील मा.उ  च  यायालयाचे िद.०२/०५/२०१४ रोजीच े

आदशेास अनसु न (Considering day today management needs urgency in the matter we allow 
the committee to take such decision) िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर मा.ि सद  य सिमती सभेच ेमा  यतेन े
मदुतवाढ देता यईेल,अस ेनमदू आह.े  

सदर बाबी िवचारात घतेा ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांच े
उपरो  त िद.१८/०७/२०१५ रोजीचे प ास अनसु न सोसायटीस जनरल  नानगहृ (िपंपळवाडी रोडलगत) पढुील 
एक वष करीता मागील मािसक परवाना .११,०००/- म  य े१०% वाढ क न ( .११,०००/- + १०% र  कम 
.१,१००/- = .१२,१००/-) (अ री .बारा हजार शंभर मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे 

आका न गरम पाणी परुिवणचे े  यवसायास िद.०१/११/२०१५ ते िद.३१/१०/२०१६ या एक वषाच े
कालावधीसाठी मुदतवाढ दणेेबाबतचा  ताव मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२०/०८/२०१५ रोजीचे सभपेढूे सादर 
करणते आला.  यात िनणय २७५ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, सदरह  ताव शासन मा  यतेसाठी पाठिवणते यावा.  
  तसेच ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना  नानगहृ या  यवसायास 

 यांची मदुत सपंलेपासनू पढु े एक वष कालावधीसाठी अथवा शासन आदशे येईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल 
तोपयत िल  ह  अॅ  ड लायस  स त  वावर मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आकार  यात यऊेन मागील अटी शत वर मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

  सदर िनणया माण े उ  त सोसायटी बरोबर िद.०९/१०/२०१५ रोजी िद.०१/११/२०१५ ते 
िद.३१/१०/२०१६ या  कालावधीसाठीचा करारनामा क न घे  यात आलेला आह.े तसचे उपरो  त िनणयात नमदू 
केले माण ेइकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/ मालम  ता/४४७८/२०१५ िद.१०/११/२०१५ अ  वये सदर बाबतचा 

 ताव मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचकेडेस सादर करणते आला.  यास अनसु न 
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील उपरो  त संदभ जा. ं .सासंिव-
१०१५/१०१४/ . .१८०/का.१६ िद.२०/०५/२०१७ अ  वये िशड  िवभागाचे कायकारी अिभयतंा यांचेकडून 
भाडे िनि त क न घेवनू  याबाबतचे माणप  ा  त क न घे  यात यावे आिण िव तु वापरासह इतर अटी व 
शत सह  ताव फेरसादर कर  यात यावा, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

उ  त प ा  या अनषुगंाने इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३७९१/२०१७ िद.१४/१०/२०१७ 
अ  वये  उपअिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग,राहाता यांचेकडेस सं  थान मालक  या सव न.ं३ प.ै जागते 
बांधीव  नानगहृ व  व  छतागहृ े  २३८.६९ चौमी. या े ाचे भाडे िनि त क न िमळणबेाबत कळिवले होते. 
 यास अनुस न कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनरे यानंी  यांचेकडील जा.न.ं/ रेशा/ 

८७२०/ २०१७ िद.२८/१२/२०१७ अ  वयेच ेभाडे माणप  इकडेस सादर केले असनू  यात उ  त जागेच ेदरमहा 
भाडे .३०,१८८/-  थािनक कर वगळून ठरिव  यात आलेले असनू सदरचे माणप  ह े सदर इमारत ता  यात 
घेत  यापासनू ते इमारत र  त करेपयत ाहय राहील,असबेाबत नमदू केलेले आह.े 

 तुत बाबतचा  ताव शासनाकडे सादर करणते आलेला असलेने व शासनाकडून  याबाबत इकडेस 
कोणतेही आदशे ा  त झालेल ेनसलेन ेसोसायटीस वापरास िदलेली जागा अ ापही सोसायटी  या वापरात आह.े 
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 हणजेच पढुील िद.०१/११/२०१६ ते िद.३१/१०/२०१७ या १२ मही  यांचा कालावधीदखेील संपु  टात आलेला 
आह.े उ  त सोसायटीन े  यांचेकडील प  ं . ीसासएं े एसो/१०३/२०१६ िद.३१/०८/२०१६ अ  वये 
िद.०१/११/२०१६ पासनू पढुील ५ वषाकरीता  उपरो  त  यवसायाकामी उ  त जागा वापरास िमळणकेामी िवनंती 
केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय, मुंबई यांचेकडील 
िद.२०/०५/२०१७ रोजीचे प ाच े अनषंुगान े उ  त सोसायटीकडून िद.०१/११/२०१६ ते िद.३१/१०/२०१७ या 
एक वषाचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागान ेिनि त केले  या दरमहा भाडे र  कम .३०,१८८/- व 
िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे आकारता येईल. तसचे पढुील िद.०१/११/२०१७ ते िद.३०/०९/२०१८ या 
११ मही  यां  या कालावधीसाठी वरील माणचे दरमहा भाडे .३०,१८८/- व िव तु बील मीटर रड ग माण े
वेगळे आका न शासनाचे पवूपरवानगी मदुतवाढ दतेा येईल.   

तरी शासनाचे उपरो  त िद.२०/०५/२०१७ रोजीचे प ाचे अनषंुगाने सदरचा  ताव शासनाचे िवधी व 
 याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडेस सादर करणकेामी  या व उ  त सोसायटीबरोबर उपरो  त 

कालावधीसाठीचा करारनामा क न घणेे  या िनणयाथ सदरचा  ताव सादर. 
िनणय .९७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  

     (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  या सं थेस सं थान प रसरात पाद ाणगेहृ, 

लोक म, मोबाईल कॅमेरा लोक न, साद, नॉ हे टी, दधु व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव  टॉलसाठी जागा/ 
गाळे उपल ध होऊन िमळणकेामी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., 
िशड  यांच ेिद.०६.०९.१७ रोजीच ेप . 

ताव- अिधिनयमातील तरतदू– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च े १७(३) म  य े  
िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झाललेी कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पूवमंजरूीन े असेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एका 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.े    

स्  ताव– ी साई सं  थान ए  लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  या सं  थसे सं  थान 
मालक  या  िविवध िठकाण  या  प रसरातील जागा/गाळे सं  थलेा िविवध कार  या  यवसायासाठी 
भाडेत  वावर उपल  ध क न देणबेाबत.. 

 तावना- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल.िशड  यांनी 
 यांचेकडीनल जा.न.ं ीसासंए े सो/१६२/२०१७ िद.०६/०९/२०१७ अ  वये सं  थान मालक  या िविवध 

िठकाण  या प रसरातील जागा/गाळे पाद ाणगेहृ,  लोक म,मोबाईल कॅमरेा  लोक म, साद,नॉ  हे  टी,दधू व 
दु  धज  य पदाथ,थंडपेय िव   टॉलसाठी भाडेत  वावर  उपल  ध होवनू िमळणसेाठी इकडेस िवनंतीप  सादर 
केलेले आह.े  

 यास अनसु न इकडील िद.०७/१०/२०१७ व िद.३०/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वय े संबंधीत 
िवभागांकडून सोसायटीन ेमागणी केलेली जागा/गाळे सोसायटीस भाडेत  वावर देणकेामीच े अिभ ाय मागिवणते 
आले.  या माण ेसबंंधीत िवभागांनी खालील माण ेइकडेस अिभ ाय सादर केललेे आहते.   

प रिश  ट अ 
अ.नं. सोसायटीने मागणी केलेले 

जागा/ गाळयाचे िठकाण 
जागा/गाळे वापराचे योजन संबंिधत िवभागाच े

नाव 
उ  त सोसायटीस जागा/गाळे 

वापरासाठीच ेिवभागाचे अिभ ाय 
१. साईआ म-०१ 

(H- िवंगसमोर) 
दु धज  य पदाथ,थंडपेय, व 

साद िव  तसचे जनरल 
 टोअर. 

साईआ म-०१ 
(H- िवंगसमोर)  

साईआ म-१ या भ  तिनवास प रसरात 
ए ते जी या सात इमारत प रसरात सदर 
सं  थसे तीन गाळे भाडेत  वावर िदलले े
असनु पहाटे ०४ त े१२ या वेळेत सदर 
गाळयाम  य े िनवासी प रसरात मोठया 

माणात साईभं  ताची गद  असत.े येथ े
सकाळचे वेळी एच ते एल या पाच 
इमारतीतील साईभ  तांना साबण, 
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िप  याचे पाणी, श,पे  टइ.आव  यक 
सािह  य वेळेवर उपल  ध  हावे या 
करीता ता  परु  या  व पात एक 
 टॉलची आव  यकता आह.ेतरी 
शासक य इमारतीचे (आर-  लॉक) 

दि ण बाजसू लांडू िव  काऊंटर 
आह.े  या शेजारील जागा सं  थान 
िनयमा माणे  तािवत केले माण े
सोसायटीच े मालक चा एक  टॉल 
वाढवावा. 

२. साईआ म-२ धमशाळा 
( ी साईबाबा 
 य.ुकॉलेजच े दि ण 

बाजसू) 

दु धज  य पदाथ,थंडपेयिव  
 टॉल 

साईआ म 
धमशाळा 

ी साईबाबा  यिुनअर कॉलजेच े
दि ण वेश  दारा जवळ दु धज  य 
पदाथ, थंडपेय, िव   टॉलसाठी 
पािकग प रसराम  य े जागा उपल  ध 
क न देता येईल. 

३.  दारावती भ  तिनवास  थान नॉ  हे  टी  टोअर  दारावती नॉ  हे  टी  टोअर बरोबरच  लोक म 
सिुवधा उपल  ध क न देणते यावी. 

४ साईबाबा भ  तिनवास  थान साद व नॉ  हे  टी  टोअर भ  तिनवास  थान भ  तिनवास - डी गाळा न.ं२,३, व ४ 
याम  य े यापवु  सोसायटी माफत 
नॉ  हे  टी  टोअर व साद  टोअर 
चालिवले जात होते.स ि थतीम  य े 
सदर गाळयाचा वापर लाडू िव  
कांऊटर, सा.भ.िन. गादी  टोअर व 
कॅ  टीन िवभाग या िवभागीय 
कामासाठी होत आह.ेतथापी पयायी 
 यव  था क न सोसायटीस दतेा येईल. 

५. ी साई सादालय साद िव   टोअर ी साई सादालय साद िव   टॉलसाठी  
ी साई सादालय IN गेटजवळ एक 
 टॉल क रता जागा िदलेली असनु 

सदर  टॉल साईभ  तांस अपरुा पडत 
अस  यांने सादालय प रसरात वाढीव 
जागा दणेेस हरकत नाही. 

६. साई साद िनवास  थान 
(सेवाधाम इमारतीमधील 
प.किडल म न.ं५४,५५ व 
५६ म  य े िकंवा 
कािनफनाथ मिंदरासमोर 
स  या असले  या सवेाधाम 
इमारतीचे मम  य)े 

साद, नॉ  हे  टी ,थंडपेय व 
दु  धज  य पदाथ. 

साई साद िनवास सेवाधाम इमारतीचे पि मेकडील म 
नं.५४ हा सं  थान कमचारी ी.नाना 
गु व यांना िनवासाकरीता दे  यात 
आला आह.े म न.ं५५ ी साईबाबा 
सं  थान कमचारी संघटना ( ी.राजे  
जगताप) यांचे कायालयासाठी दे  यात 
आला आह.े म न.ं ५६ ी साईनाथ 
कमचारी गहृ तारण सं  थसेाठी दे  यात 
आला आह.े तसेच कािनफनाथ 
मंिदरासमोरील म न.ं६८ व ६९ ी 
साईबाबा कमचारी सघंटना 
( ी.रामराव शेळके) यांना दे  यात 
आल े आह.े म नं.७० होमगाड 
कायालय व म न.ं७१ एम.एस.ई.बी 
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कायालयास दे  यात आल ेआह.े 
७. मंिदर प रसर 

शिनमहाराज जवळील 
(पवु  शिनअ  पा यांचेकडे 
असलेला जागा/गाळा) 

तेल, ईचा हार व साद 
िव  

मंिदर िवभाग सदरची खोली स  यनारायण 
महा सादबनिवणकेामी व साद 
स  यनारायण हॉलपयत पोहच 
करणकेामी सोईचे अस  यान े तसेच 
स  यनारायण साद बनिवणकेामी 
जवळपास कुठलेही जागा उपल  ध 
नस  याने जागा देता येणार नाही. 

८. मंिदर िवभाग 
(अ  दलुबाबा समाधीचे 
मागील बाजसू असलेला 
जागा/गाळा ) 

साद िव   टॉल मंिदर िवभाग अिभ ाय ा  त नाही. 

९. शै िणक संकुल शालेय सािह  य अ  पदरान े
िव  करणसेाठी 

१.औ. .सं  था, 
िशड  
 
 
 
 
२. इ.ंिम.  कूल  
 
 
३. क  या िव ा 
मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय  

सं  थे  या ांगणात एकही गाळा नाही. 
तथािप मोकळया जागेम  य ेगाळा सु  
करणचेे अनषंुगाने मु  य गेटजवळ 
उपल  ध जागेम  य े सदर सोसायटीस 
जागा उपल  ध क न दतेा येईल. 
 
शै िणक संकुलाचे वेश ार उ  तर 
बाजचूे िभतंीलगत पवू बाजनू े
 टॉलसाठी जागा उपल  ध क न दतेा 

येईल.  
वेश ारा  या डा  या बाजसू जागा 

उपल  ध क न दे  यात यते आह.े  
१०. ी साईनाथ  णालय  

(  णालय प रसरातील 
कॅ  टीनसमोरील रकामे 
जागेत)  

जनरल  टोअर,दगुधज  य 
पदाथ,थंडपेय  टोअर. 

साईनाथ गणालय ी साईनाथ  णालयात गाळा 
उपल  ध नसनु चहा कॅ  टीन समोर  या 
मोकळया जागेत सोसायटी  टॉलसाठी 
जागा दतेा येईल. 

११ साईनाथ मंगल कायालयाचे 
उ  तर पवू बाजूस  

दु  धज  य पदाथ व थंडपेय 
िव   टॉल  

लाडू व बफ  
िनिमती िवभाग  

मंगल कायालयाचे आतम  य े जागा 
उपल  ध नाही. मा  मगंल 
कायालयाचे पि म बाजसू असणारी 
संर क िभतं व मगंल कायालय 
यां  याम  य े िलंबाच े झाडाखाली 
साधारणत: अदंाजे ८फूट x १० 
फूटाची ि कोणी जागा उपल  ध आह.े 
सदरील मोकळया जागते साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-
ऑप.सोसायटी,िशड  यांना दु  धज  य 
पदाथ व थंडपेय िव   टॉल सु  
कर  यास इकडील िवभागाची 
कोणतीही हरकत नाही. 

 
अ) (१) उपरो  त अ.न.ं६ साई साद िनवास  थान या इमारतीत सोसायटीस वापरास दणेसेाठी 

स  यि थतीत गाळा/जागा उपल  ध नाही. (२) उपरो  त अ.नं.७ व ८ मंिदर प रसरात सरु े  या कारणा  तव यापवू  
िदलेली जागा/गाळे खाली क न घे  यात आललेे आहते.  यामळेु या बाबीचा पनु:  च िवचार करता येणार नाही. 
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ब) उपरो  त अ.न.ं१साईआ म भाग-१, अ.नं.२ साईआ म-२ (धमशाळा),अ.नं.३ ारावती 
भ  तिनवास,अ.नं.५ साई सादालय िवभाग, अ.नं.१० साईनाथ  णालय, अ.नं.११ साईनाथ म ंगल कायालय 
प रसरात  यके  समुारे १०x१० ची मोकळी जागा आिण अ.न.ं९  शै िणक संकुलात एकूण तीन िठकाणी 
१०x१० आकाराची मोकळी जागा तसेच अ.नं.४ साईबाबा भ  तिनवास  थान मधील तीन गाळयांचे मा.कायकारी 
अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचकेडून भाडे िनि ती क न घवेनू शासनाचे िवधी व  याय िवभागाच े
मा  यतेन े११ मही  यांच ेकराराने सोसायटीस वापरास दतेा येतील असेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभपेढूे िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  यात िनणय ं .९६८ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट 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   टॉलसाठी जागा/गाळे उपल  ध क न दणेेबाबतचा उपरो  त  ताव थमत  थािनक उप सिमती सभेसमोर 
सादर करणते यावा, असे ठरल.े    

सदर िनणया माण े  तुतचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे िद.२१/१२/२०१७ रोजीच ेसभेपढूे सादर 
करणते आला.  यात ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड  यांचेकडे सं  थानच ेिकती गाळे 
वापरासाठी आह ेव आता  यांची िकती गाळयांची मागणी आह,ेयाबाबतचे माहीतीसह  ताव सादर करणबेाबत 
उपसिमतीन ेिशफारस केलेली आह.े 

 यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी  या सभेत आय  या वेळचा िवषय 
नं.१ िद.०६/१२/२०१७ रोजी िशड  येथ े झाले  या  थािनक उपसिमती सभेच े इितवृ  त वाचनू कायम करण,े 
यातील िनणय ं .१०५१(११) माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन, “ ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  या 
सं  थकेडे सं  थानचे िकती गाळे वापरासाठी आहते व आता   यांची िकती गाळयांची मागणी आह,े यासह 
सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 

उपरो  त िनणया  या अनषंुगाने खालील माण ेमाहीती सादर करणते येत आह.े  
प रिश  ट ब 

स  यि थतीत उ  त सोसायटीस खालील माण ेगाळे/जागा वापरास दणेते आललेे आहते.  
अ.न.ं  सोसायटीस वापरास िदले  या 

जागा/गाळयांचे िठकाण  
जागा/गाळे वापराचे योजन  मािसक भाडे  

१ सलुभ   लोक म  ५,५००/-  
२ साई साद न.ं१ (दि णेस)   लोक म  ५,५००/-  
३ साई साद न.ं१ ( म न.ं१३)   लोक म  ५,५००/-  
४ साई साद न.ं१ ( म न.ं१४)   लोक म  ५,५००/-  
५ साई साद  एस.टी.डी.( साद  टोअर)  ५,५००/-  
६ साई साद  दधु  टॉल  ५,५००/-  
७ साई साद न.ं१ प रसर  मोबाईल कॅमेरा  लोक म  ५,५००/-  
८ साईउ ान प रसर  मोबाईल कॅमेरा  लोक म  ५,५००/-  
९ साई साद न.ं१  पाद ाणेगहृ  ५,५००/-  

१० साईउ ान प रसर  पाद ाणेगहृ  ५,५००/-  
११ साईनाथछाया   लोक म व मोबाईल  लोक म  ८,८५८/-  
१२ साईआ म भाग १ थंडपेय  टॉल (िकयॉ  क)  ३,६३०/-  
१३ साईआ म भाग १ िकयॉ  क ३,६३०/-  
१४ साईआ म भाग २ िकयॉ  क  ३,६३०/-  
१५ साई सादालय प रसर  सं  थचेा  टॉल  ३,६३०/-  
१६ ारावती प रसर  िकयॉ  क  ३,६३०/- 
१७ साईउ ान प रसर  िकयॉ  क ३,६३०/-  
१८ साई साद  सं  थचेा  टॉल  ३,६३०/-  
१९ नवीन भ  तिनवास प रसर  िकयॉ  क ३,६३०/-  
२० साईआ म भाग १ साद  टोअर (िकयॉ  क)  ३,६३०/-  
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२१ ारावती प रसर  िकयॉ  क ३,६३०/-  
२२ साईउ ान प रसर  सं  थचेा  टॉल  ३,६३०/-  
२३ साई साद (नवीन भ  तिनवास प रसर)  िकयॉ  क ३,६३०/-  
२४ साईआ म भाग १ जनरल  टोअर (सं  थचेा  टॉल)  ३,६३०/-  
२५ नवीन भ  तिनवास प रसर  सं  थचेा  टॉल  ३,६३०/-  
२६  वागतक    वागतक   लोक म  १,०३७/-  
२७ िपंपळवाडी रोडलगत  जनरल  नानगहृ  १२,१००/-  
२८ गु  थान शजेारी  मोबाईल कॅमेरा  लोक म  ४,८४०/-  

 
िवभागाचा अिभ ाय-उपरो  त माण ेउ  त सोसायटीस स  यि थतीत गाळे/जागा िल  ह अॅ  ड लायस  स 

करारावर वापरास दे  यात आलेले आहते.  या  यित र  त उ  त सोसायटीन े उपरो  त प रिश  ट अ म  य े
दशिवले माण ेएकूण १३ िठकाणी गाळे/जागा वापरास मागणी केलेली आह.े  

तथािप उपरो  त प रिश  ट अ मधील अ.नं.६ मधील साई साद िनवास  थान या इमारतीत सोसायटीस 
वापरास दणेसेाठी स  यि थतीत गाळा/जागा उप ल ध नाही. तसचे अ.न.ं७ व ८ मधील मिंदर प रसरात सरु े  या 
कारणा  तव यापवू  िदलेली जागा/गाळे खाली क न घे  यात आलेले आह.े यामळेु या बाबीचा िवचार करता यणेार 
नाही.  

मा  उपरो  त प रिश  ट अ मधील अ.नं.१ साईआ म भाग १, अ.नं.२ मधील साईआ म २ 
(धमशाळा), अ.नं.३ मधील ा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 सकुंलात एकूण ३ िठकाणी १०x१० आकाराची 
मोकळी जागा, अ.नं.१० मधील साईनाथ गणालय, अ.नं.११ मधील साईनाथ मंगल कायालय प रसरात  यके  
समुारे १०x१० ची मोकळी जागा इ.िठकाण  या जागांच/ेगाळयांचे  मा.कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम 
िवभाग यांचेकडून भाडे िनि ती क न घेवनू शासनाच े िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेन े ११ मही  याच े िल  ह 
अॅ  ड लायस  स कराराने उ  त सोसायटीस वापरास दतेा यतेील.  

  सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .९८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले या प रिश  ट अ मधील अ.नं.१ साईआ म भाग १, अ.नं.२ 

मधील साईआ म २ (धमशाळा), अ.नं.३ मधील ा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 
एकूण ३ िठकाणी १०x१० आकाराची मोकळी जागा, अ.नं.१० मधील साईनाथ गणालय, अ.नं.११ मधील 
साईनाथ मंगल कायालय प रसरात  यके  समुारे १०x१० ची मोकळी जागा इ.िठकाण  या जागांच/ेगाळयांच े 
मा.कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून भाडे िनि ती क न ११ मही  याचे िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारान े ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  या सं थेस जागा/ गाळे 
उपल ध क न दे यात याव.े 

तसेच जुने साई सादालय प रसराम य े फळे िव चा यवसाय करणा या संबंधीत १४ फळ 
िव े यांचाही सहानभुतूीने िवचार करणते यावा, असे ठरले.        (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ मौज े ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर  येथील जमीन गट नं.२८८अ, २८८/ब, २८८/क व गट नं.२९४ प.ै एकूण 

ेत १०.२३ हे टर े  सं थानला कायम खरेदी घणेेबाबतचा मा. यव थापन सिमतीच े िद.२४.०९.२०११ 
रोजी या सभेतील िनणय .७५९ माण ेकायवाही करणेकामी शासनाची मा यता िमळणेबाबत.   

ताव- अिधिनयमातील तरतदू– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च े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 संपादीत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतूद आह.े     

 ताव– मौज े ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर येथील जमीन गट न.ं२८८अ,२८८/ब,२८८/क व गट 
नं.२९४ प.ैएकूण े  १०.२३ हे  टर े  सं  थानला कायम खरेदी घणेेबाबतचा मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२४/०९/२०११ रोजी  या सभेतील िनणय ं .७५९ माण े कायवाही करणकेामी शासनाची मा  यता 
िमळणकेामी अहवाल सादर करण े.. 

 तावना– 
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पवूिपठीका – १) यापवू  राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट,मुबंई यांनी मौजे ई िशवाराम  य े
समुारे ५४ एकर ११ गुंठे जमीन सं  थानला काही अटी व शत वंर दान  हणनू दे  याचे  तािवत केलेल ेहोते.  यात 
 यांचे नावावर  य ात असले  या खालील नमदू केले  या जमीनी बि सप ाने दवे ूकेले  या हो  या.    

 
प रिश  ट अ- 

अ.नं. गट नंबर दयानानी  टचे नावावर असलेले े   
१ २९३ ०७ ह े३२ आर ०० चौमी 
२ २७५ ०० ह े६९ आर ०० चौमी  
३ २८० ०० ह े६१ आर ०० चौमी 
४ २८३ ०० ह े४६ आर ०० चौमी 
५ २८४ ०० ह े४८ आर ०० चौमी 
६ २८५ ०० ह े५४ आर ०० चौमी 
 एकूण  १० ह े१० आर ०० चौमी 

           तसेच खालील प रिश  ट “ब” म  य ेनमदू केले  या मौज े ई,ता.राहाता येथील जमीनी  यांचे  य ात 
नावावर नसले  या परंतु  या जमीनी सबंंधात राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट,मुंबई यांना असलेले 
कायदशेीर अिधकार सं  थानला दे  याबाबत  तािवत केलेले आह.े  

 
प रिश  ट ब- 

अ.नं. गट नंबर े  
ह.ेआर.चौमी 

क  जदेार सदरी असलेली नाव े

१ २९४ ०५.९०.०० राज  चादंमल भनसाळी/सभुाष चांदमल भनसाळी  
२ २७३ ०१.९२.०० िभमबाई बाबुराव कहांडळ 
३ २७४ ००.७४.०० एकनाथ सहाद ूपठारे/िशवनाथ सहाद ूपठारे/रे  वकेडे  
४ २८८ अ ०३.०६.०० लखीचंद कचरदास भंडारी 
५ २८८ ब ००.५४.०० पु  पाताई लखीचंद भंडारी 
६ २८८ क ००.९७.०० पु  पाताई लखीचंद भंडारी 
 एकूण १३.१३.००  

 
२) उपरो  त प रिश  ट अ मधील जमीन गट न.ं२९३ े  ७ ह.े३२ आर इतके दयानानी  टने सं  थानला 

िद.०१/१२/२००९ रोजी न दणीकृत बि सप ा  वये िदलेले आह.े प रिश  ट अ मधील उव रत जमीनीच ेसंबंधात 
 यायालयात वाद सु  अस  याने सदर जमीन चे बि सप  होव ूशकलेले नाही. 

३) उपरो  त प रिश  ट ब मधील जमीन चे मळू मालकाशी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल 
 ट,मुंबई यांनी सन १९८७-८८ म  य ेजमीन खरेदीचा करार केलेला होता.  

४) त तंर मळु मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी य  थ इसम ी.सं ाम माधवराव 
दशेमुख यांचेबरोबर उ  त जमीनीचा  यवहार ठरवनू  यांना िवसार पावती क न िदली.  

५) सदर  यवहारासंबंधात ी.सं ाम माधवराव देशमखु यांनी द.ैसावमत व द.ैलोकमत म  य े जाहीर 
नोटीस िस  द् केली.  यास अनसु न राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट यांनी हरकत घेतली.  यामळेु 

ी.सं ाम माधवराव देशमखु यांनी ी.भंडारी/भनसाळी व दयानानी चॅ रटेबल  ट यांचिेव  ्द मा.िदवाणी 
 यायाधीश, व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात  पे.म.ुनं. ४९/२००८ चा दावा दाखल केला. सदर दा  यात 

िद.०५/०३/२०१२ रोजी  या करारना  यानसुार वादी व ितवादी ं .१ ते ५ यांचे िद.०६/०३/२०१२ रोजी तडजोड 
होवनू दावा िनकाली काढ  यात आला. 

६) उपरो  त दावा चालू असतांना अजदार यांनी सं  थानकडे सदर जमीनी खरेदी करणकेामी 
िद.१७/११/२०११ रोजी अज केलेला होता.  या अनषंुगान े सदर जमीनीचे िकंमतीबाबत िद.२४/०९/२०११ 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय न.ं१७ मधील िनणय ं .७५९ माण े खालील माण े िनणय झालेला 
आह.े  
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“उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होवनू यापवू  मा.  यव  थापन मंडळान े िद.१०/१०/२०१० रोजीच े
सभेत घतेले  या  िनणयास अनसु न दयानानी  ट यांची वर नमदू केलेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची 
पडताळणी व पतुता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरेदी कर  यात यावी. याकामी िवहीत प  ्दतीन े
सं  थान वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घणेते यावा तसेच वक लामाफत जमीनीबाबत 
कोण  याही  य  तीची/सं  थचेी हरकत नाही याबाबत वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  ्द क न जमीनी खरेदीस 
कोणाचीही हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर  यात यावी. दयानानी  ट,संबंधीत जमीन मालक व इतर 
िहतसंबंधीत  य  ती/सं  था यांचेत असणारे सव  यायालयीन दावे िनपट  यानंतर जमीन मालकानंी सं  थानकडे 
जमीन िव चा  वतं र  या  ताव सादर करावा.  यानसुार जमीनीच े खरेदीखत न दणीच े वेळेस जमीनी  या 
एकूण िकंमती  या ८० ट  के र  कम अदा करणसे व उव रत २० ट  के र  कम जमीनीस सं  थानच ेनाव लागलेनंतर 
सं  थानमाफत रतसर शासक य मोजणी क न ता  यात िमळणारे जमीनी  या  माणात र  कम जमीन मालकांना 
अदा करणसे तसेच जमीन खरेदीकामी मु ांक व न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क,वक ल फ  आदी अनषुिंगक 
यो  य  या समावेशक खचास मा  यता दे  यात यावी,असे ठरल”े. अस ेबाबतचा िनणय झालेला आह.े 

सदर िनणया  या अनषंुगान े िद.१४/०१/२०१२ रोजी  या द.ैसावमत व द.ैपु  यनगरी आिण 
िद.१५/०१/२०१२ रोजी  या द.ैगावकरी या  थािनक वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  ्द कर  यात आ  या.  यास 
अनसु न १) ी.राजीव गणपत मयेकर यांनी हरकत घवेनू जमीन मालक यांनी  यांना २००७ साली िवसार पावती 
क न िदलेचे नमदू केलेले आह.े तसेच २) ी.राज  चंदनमल भनसाळी यांनी हरकत घवेनू उ  त वडीलोपािजत 
जमीनीच ेअ ापपावेतो वाटप झाललेे नसलचे ेनमदू केललेे आह.े ३) मनॅजेर,साई नागरी सहकारी पतपरुवठा सं  था 
यांनी हरकत घवेनू उ  त जमीनी जमीन मालक यांनी  यांचे पतसं  थसे नजर गहाणखत क न िदलेले आह.े आिण 
४) राधाबाई कािलयनदास चॅ रटेबल  ट,मुंबई यांनी हरकत घेवनू  यात उ  त जमीनीसबंंधात  यायालयात वाद 
 याय िव  ट आह.े  याचे िनराकरण झालेिशवाय जमीन मालकानंा उ  त जमीनी खरेदी देता येणार नाही,असेबाबत 

नमदू केललेे आह.े  
उपरो  त िनणयात नमदू केले माण े उ  त जमीन चा सच रपोटसबंंधात सं  थान पॅनलवरील वक ल 

अडॅ.ज.ेके.ग दकर यांनी उपरो  त हरकतीचा िवचार करता सदर जमीनीबाबतच ेदावे मा.  यायालयात  याय िव  ट 
अस  याने सदर बाबीचे थम िनराकरण झालेिशवाय उपरो  त जमीन मालकां  या जमीनी सं  थानकरीता खरेदी 
करण ेयोग ् य व उिचत आिण कायदशेीर होणार नाही,  यामळेु सदर जमीन चा ३० वषाचा सच रपोट तुत देणचेे 
कारण नाही,असबेाबत  यांचेकडील िद.०७/०२/२०१२ रोजी  या प ा  वये कळिवलेले आह.े   

७) त तंर सदर जमीन च े िकंमतीबाबत िद.१७/०९/२०१३ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या 
सभेतील िवषय न.ं४ म  यिेनणय ं .६१६ माण ेिनणय झाला क , “सदरह जमीनीचा शासना  या रेडी रेकनर माण े
रेट घे  यात यावा व  यानसुार 

सधुारीत  ताव तयार क न तो  यव  थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर कर  यात यावा,असे ठरल.े”  
 सदर िनणया माण े उ  त जमीन चे मु  यांकन िमळणकेामी मा.मु ाकं िज  हािधकारी तथा सहिज  हा िनबंधक, 

अहमदनगर यांचेकडेस प  यवहार करणते आला. तथािप दर  यानच ेकाळात ी.सं ाम माधवराव दशेमखु यांनी 
म.ेिदवाणी  यायालय,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात  प.ेम.ुनं.५९/२०१२ चा दाखल केलेला असलेने सदर 
िनणया माण ेकायवाही पूण झाली नाही.   

८) त तंर िद.०४/०२/२०१४ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेत िनणय ं .८९ अ  वय े माण,े 
“साईभ  तांना सोयी-सिुवधा पुरिवणेसाठी  तािवत जमीनीची सं  थानला आव  यकता असनू जर सव प कार 
एकि तपणे मा.मुंबई उ  च   यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठासमोर सं  थानला जमीन दणेकेामी लखेी दते असतील 
तर तसा  ताव मा.खंडपीठासमोर सादर करता येईल. मा  त  पवू  याकामी मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम  य े सं  थान  या वतीन ेकाम पाहणारे अडॅ.चौक दार यांचा स  ला घे  यात यावा,असे ठरल.े” 

सदर िनणया माण ेअडॅ.चौक दार यांचेकडेस प  यवहार करणते आलेला आह ेव वेळोवेळी  मरणप  
दे  यात आल.े तथािप  यांचेकडून कोण  याही कारच ेअिभ ाय ा  त झालेले नाहीत.  

९) उपरो  त  प.ेम.ुन.ं४९/२००८ मधील िद.०६/०३/२०१२ रोजी झाले  या तडजोडी माण ेव  यातील 
िद.०५/०३/२०१२ रोजी  या करारना  यानसुार मळू जमीन मालक यानंी उपरो  तजमीनी सं  थानला िवकत घे  यास 
सहकाय केले नाही व करारना  यानसुार कायवाही करणसे अडथळे िनमाण केले आिण अडॅ.रिवराज लालाजी 
गोतीस यानंी  यांचे जाहीर न केले  या प कारासाठी दावा िमळकत मळू जमीन मालक यांचेकडून खरेदी 
घेणबेाबतचे िवधान केले व  यांना  यापोटी िवसार िद  याचे िवधान केले  हणनू ी.सं ाम माधवराव देशमखु यांनी 
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म.ेिदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात सौ.पु  पाताई लखीचदं भंडारी, ी.लखीचंद कचरदास भंडारी, 
ी.राज  चंदनमल भनसाळी, ी.सभुाष चदंनमल भनसाळी, ीमती राधाबाई कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल 
 ट, ी.अिभिजत िजत  शहा, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  आिण अडॅ.रिवराज लालाजी 

गोतीस याचंेिव  द् िद.२६/०९/२०१२ रोजी  पे.म.ुनं.५९/२०१२ चा दावा दाखल केलेला आह.े  
१०) सदर दा  याचे कामकाज अ ाप चाल ूअसनू  यात उपरो  त वादी व ितवादी न.ं१ ते ६ यांनी या 

दा  यात तडजोड कर  याच ेिनि त क न दा  यातील जमीनी सं  थानला कायम खरेदी दे  यास समंती िदली आह ेव 
तडजोडीचा मसदुा तयार क न तो उपरो  त वादी, ितवादी यांना मा  य आह.े तडजोडीच ेमसु ाबरोबर सं  थानन े

 यकेाला िकती र  कम ावयाची आह ेयाचा त  ता तयार केलेला आह ेव या प ानसुार वतन कर  याची तसचे 
 पे.म.ुनं.५९/२०१२ यात हकूमनामा क नघे  याची उपरो  त वादी, ितवादी या सवाची जबाबदारी आह.े तरी 

सदरचा तडजोडीचा मसदुा तपासनू  यास मा  यता ावी व तडजोडीवर सं  थान  या जबाबदार ितिनधीमाफत 
सही करावी,असेबाबतचा अज ी.सं ाम माधवराव देशमखु व इतर ६ यांनी िद.०४/०३/२०१६ रोजी इकडेस 
सादर क न  यासोबत तडजोडीचा मसदुा, ी.अिभिजत िजत  शहा यांचे संमतीप  व इतर कागदप े आिण कोट 
हकूमा  या कागदप ां  या  छायांिकत ती सादर केले  या आहते. 

११)  या अनषुंगान े उपरो  त जमीनीबाबतच े मळु जमीन मालक व इतर आिण अजदार यांनी  यांच े
उपरो  त वाद म.ेकोटासमोर एक  येवनू िमटवावेत व Clear Title झा  यानंतर संबंधीत जमीन मालक यांनी  यांचे 
मज नु प सं  थानकडे सदर जमीनी  या खरेदीबाबतचा  ताव सादर करावा,असेबाबत अजदार यांना 
िद.०७/०७/२०१६ रोजी  या प ा  वये अलाहीदा कळिवणते आलेल ेआह.े  यानंतर दखेील अजदार यांनी वारंवार 
अज केलेल ेआहते.  यांना उपरो  त माण ेअलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  

१२)  ततु जमीनी सदंभात म.ेिदवाणी  यायाधीश,व.  तर,कोपरगाव यांचे कोटात  पे.म.ुनं.५९/२०१२ 
चा दाखल असनू  यात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड ,ता.राहाता,िज.अहमदनगर तफ कायकारी 
अिधकारी ी.िकशोर रामराव मोरे यांना ितवादी न.ं७  हणनू ितवादीपणात सामील केलेले आह.े  ततु 

करणी सं  थान पॅनलवरील वक लअडॅ.जे.के.ग दकर हे म.ेकोपरगाव येथील कोटात सं  थानतफ कामकाज पाहात 
असलेने  ततु दा  यासंदभात  यांचेबरोबर चचा करणते आलेली आह.े  

१३) दर  यानचे काळात य  थ इसम ी.सं ाम माधवराव देशमखु यांनी िद.१३/११/२०१७ रोजी 
इकडेस अज सादर क न  यासोबत उपरो  त तडजोडीचा मसदुा सादर क न जमीनी सं  थान  या ठरावा माण े
सं  थानने खरेदी घेणबेाबतचा अज सादर केलेला आह.े तसेच जमीन मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर 
३ यांनी शासनाकडे िद.१३/०९/२०१७ रोजी अज सादर केलेला आह.े  

१४) अजात नमदू केले  या मौजे ई येथील जमीन गट न.ं२८८/अ,२८८/ब,२८८/क आिण गट न.ं२९४ 
एकूण े  १०.२३ हे  टर ह े सं  थानला दानप ा ारे ा  त झाले  या गट न.ं२९३ े  ७ हे  टर ३२ आर या 

े ालगत आह.े (सोबत समजतुीसाठीचा क  चा नकाशा जोडला आह.े) 
१५) सदर  या जमीनी महारा   शासन नगरिवकास िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय 

ं .टीपीएस १६१३/५१/ . ./०५/२०१३/निव-९ िद.२८/०८/२०१४ अ  वये कृषी िवभागातून वगळून रिहवास 
िवभागात समािव  ट करणते आले  या आहते.  

१६) सदर जमीन चे सन २०१७-१८ चे बाजारमु  य खालील माण ेहोत आह.े  
ी.भंडारी/भनसाळी यांची ई यथेील जमीनीचे बाजारमु  य दशिवणारा व  यांनी सिुचत केललेा दर 

दशिवणारा त  ता  
गट न.ं े  

ह.ेआर 
सन २०१७-१८ चे 

बाजारमु  य . 
बाजारमु  या माणे 
ित एकर होणारा दर 

ी.भंडारी यांनी 
सिुचत केलेला दर 

ित एकर 

.५५,००,०००/- ित 
एकर माणे होणारी एकूण 

िकंमत 
२८८/अ  २.९२   .४,५४,५४,५००/-  .६२,२६,६४०/-  .५५,००,०००/-  . ४,०१,५०,०००/-  
२८८/ब  ०.५०    .१,१०,५६,५००/-  .८८,४५,२००/-  .५५,००,०००/-  .     ६८,७५,०००/-  
२८८/क  ०.९१   .१,७७,७२,३००/-  .७८,१२,०००/-  .५५,००,०००/-  . १,२५,१२,५००/-  
२९४ ५.९०   .८,६१,३१,५००/-  .५८,३९,४४०/-  .५५,००,०००/-  . ८,११,२५,०००/-  
 एकूण  .१६,०४,१४,८००/-  -- -- .१४,०६,६२,५००/-  

१७) जमीन मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी शासनाकडेस केलेला 
िद.१३/०९/२०१७ रोजी  या अजा  या अनषंुगाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग यांनी  यांचेकडील 
प  ं .सासंिव-१०१७/ सं /१६६९/कायासन-१६ िद.३१/१०/२०१७ अ  वये “अजदाराचंी मौजे ई येथील गट 
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नं.२८८ पैक  व गट न.ं२९४ पैक  या वडीलोपािजत मालक  ह  का  या वहीवाटी  या जागा असनू सदर जागा 
खरेदी करणबेाबतचा ठराव सं  थान  या िद.२४ स  टबर २०११ रोजी  या  बैठक त घे  यात आला. तथािप 
आजतागायत सदर  यवहार झालेला नाही. सं  थानशी सदर जमीन चा  यवहार कर  याचे िनि त झा  यामळेु 
िवकासक जा  त मोबद  यात सदर जमीन  यावयास तयार असनूही अजदार िवकासकाशी सदर जमीनीचा  यवहार 
करत नाहीत. सं  थानला सदर जमीनीचा  यवहार करावयाचा नस  यास  याबाबतचे प  अजदारास ावे,अशी 
िवनंती अजदारांनी उ  त अजा  वय ेकेली आह.े” तरी  ततु करणी आपला अहवाल शासनास सादर कर  यात 
यावा, वगैरेबाबत नमदू केललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग याचंेकडील प  ं .सासंिव-१०१७/ 
सं /१६६९/ कायासन-१६ िद.३१/१०/२०१७ रोजीचे प ाच े अनषुंगान े सदर जमीनीचे िकंमतीबाबत 
िद.२४/०९/२०११ रोजीचे  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं१७ मधील िनणय ं .७५९ माण े  हणजचे 
“मा.  यव  थापन मंडळाने िद.१०/१०/२०१० रोजीचे सभेत घेतले  या  िनणयास अनसु न दयानानी  ट याचंी वर 
नमदू केललेी जमीन सव कायदशेीर बाब ची पडताळणी व पतुता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरेदी 
कर  यात यावी. याकामी िवहीत प  ्दतीने सं  थान वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घणेेत यावा तसचे 
वक लामाफत जमीनीबाबत कोण  याही  य  तीची/सं  थचेी हरकत नाही याबाबत वृ  तप ात जाहीर नोटीस िस  द् 
क न जमीनी खरेदीस कोणाचीही हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर  यात यावी. दयानानी  ट, संबधंीत जमीन 
मालक व इतर िहतसंबंधीत  य  ती/सं  था याचंेत असणारे सव  यायालयीन दावे िनपट  यानंतर जमीन मालकांनी 
सं  थानकडे जमीन िव चा  वतं र  या  ताव सादर करावा.  यानसुार जमीनीच े खरेदीखत न दणीचे वेळेस 
जमीनी  या एकूण िकंमती  या ८० ट  के र  कम अदा करणसे व उव रत २० ट  के र  कम जमीनीस सं  थानचे नाव 
लागलनंेतर सं  थानमाफत रतसर शासक य मोजणी क न ता  यात िमळणारे जमीनी  या माणात र  कम जमीन 
मालकांना अदा करणेस तसचे जमीन खरेदीकामी मु ांक व न दणी शु  क,सरकारी मोजणी शु  क, वक ल फ  आदी 
अनषुिंगक यो  य  या समावेशक खचास मा  यता दे  यात यावी.” या िनणया माण े कायवाही करणेकामी मा  यता 
िमळणसेाठी शासनाकडे अहवाल सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

यावेळी मु यकायकारी अिधकारी यांनी अशी मािहती िदली क , शतेी महामंडळाची जमीन खरेदीचा 
ताव, शासनाकडे तािवत आह,े यामळेु खाजगी जमीन या खरेदीपे ा सरकारी जमीन ाधा यान े खरेदी 

करा यात.  
िनणय .९९ यावर सिव तर चचा होऊन, शेती महामंडाळाची जागा खरेदी करणेबाबतचा ताव यव थापन सिमतीने मा य 

क न शासन परवानगीसाठी पाठिवणेत आलेला आह.े परंत ुमौज े ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर  येथील जमीन 
गट नं.२८८अ, २८८/ब, २८८/क व गट नं.२९४ प.ै एकूण ेत १०.२३ हे टर े  ह ेयलो झोनम य ेअसनू तेथील 
सं थान मालक या जमीनी लगत आहे व शेती महामंडळाकडून खरेदी करावया या जिमन पे ा कमी भावाने 
िमळत आहे. तसेच सं थानने तािवत जमीन खरेदी के यास, राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल  ट यांची 
या यित र  तेथे असलेली उव रत जमीन सं थानला िवनामु य दान दे याची श यता आह.े याकरीता सदरह े  
शासनाची मा यतेने कायम खरेदी क न घे यात यावे. यासाठी िद.२४.०९.२०११ रोजीच े सभेतील िनणय 

.७५९ ची अमंलबाजावणीसाठी ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.  
           (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा आदा करणेस मंजरुी िमळणेबाबत. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा 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. 
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अ. नं. कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नात े
आजाराचे 

नाव 
डॉ  टरांचे 

नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय र  कम शेरा 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले  
१ ी. रिवं  बाप ूगावडे 

िवभाग- पाणी परुवठा 
ह ा- तारतं ी 

वडील व 
आई  

HTN/ 
TURP 

 

डॉ. जाधवर 
व डॉ. मुंदडा 

ी साईबाबा 
हॉि पटल  

३००९३.०० ३००९३.०० 
 

२ ी. कांडेकर गंगाधर 
िभवसेन  
िवभाग- साईबाबा हॉि प. 
ह ा-  टाफ नस  

 वतः Blood 
Pressure 

डॉ. जाधवर ी साईबाबा 
हॉि पटल  

६७६८.०० ६७६८.०० 

 

३ ी. िदपक सयुकांत 
लोखंडे  
िवभाग- लेखाशाखा  
ह ा- िलिपक 

आई  Diabetes डॉ. जाधवर ी साईबाबा 
हॉि पटल  

३५९९.०० ३५९९.०० 

 

४ ी. राहल वामन गलांडे  
िवभाग- मािहती तं ान  
ह ा- िस  टम अॅडिमनी  ेटर 

प  नी   Lab Test डॉ. गाडेकर ी साईनाथ 
हॉि पटल  

३६५००.०० २९२००.०० 
 

    अ - एकूण र  कम ७६९६०.०० ६९६६८.००  
 ब. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होत.े  

५ ी. बाळासाहबे ब  सी  
डांग े
िवभाग-साईनाथ  णालय   
ह ा-ओ.टी. अिस  टंट  

 वतः Ca डॉ.राम नाईक िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल पणेु  

११५२९.०० 

 

६ ी. सशुील सरुजमल 
िबला  
िवभाग-साईनाथ  णालय   
ह ा-फामािस  ट   

 वतः Eye 
Operation 

डॉ. अ वाल  बॉ  बे हॉि पटल, 
मुंबई  

३०२२७.०० 

 

७ ी. सोमनाथ िनवृ  ती  
चौधरी  
िवभाग- साईबाबा  णा. 
ह ा- टेि नशीयन  

वडील LEFT 
Renal 

Calculi, DJ 
Stent Insitu 

डॉ. मुंदडा बी हॉल 
ि लिनक, पणेु   

२६४०७.०० 

 

८ ी. राज  द  ता य 
जोवकर  
िवभाग-साईबाबा  णा. 
ह ा-फामािस  ट   

मुलगा  Left Leg 
DVT With 
Pulmonary 
Embolism 

डॉ. मनोहर 
िशंद े

बी हॉल 
ि लिनक, पणेु   

१६०१७९.०० १४५१३९.०० 

 

९ ी. पोपट ल  मन डांगे  
िवभाग- सा. भा. िन.   
ह ा- मदतनीस  

 Acute 
Gastroentri

tis/  
IHD/DM/

ARF 

डॉ. जाधवर स ा ी 
हॉि पटल, 
नािशक 

९७८९७.०० ९२६१७.०० 

 

१० ी. कुमावत रिवं  
िशवाजी 
िवभाग- मंदीरिवभाग, 
ह ा- मदतनीस  

वडील Accident डॉ. बो-हाडे स ा ी 
हॉि पटल, 
नािशक 

३२०१९३.०० ३२०१९३.०० 

 

    ब - एकूण र  कम ६४६४३२.०० ६२४६७५.००  
 क. सं  थान मा  य यादीतील नसलेले व रेफर नसलेले हॉि पटल  

११ ी. प ाकर पांडूरंग 
आ  हाड   
िवभाग- शासन शाखा    

आई  Asthama 
/Kidney 
Stone 

डॉ. िनतीन 
जठार 

चैत  य   
हॉि पटल, 

३०५५२.०० २४४४२.००  णाचे 
वा  त 
 य बाहरे
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ह ा- झेरॉ  स  ऑपरेटर  गावी 
अस 
 यामळेु 
८०% 
र  कम 

ावी 
अस ेमत 
आह.े 

१२ ी. सिुनल सखाराम तांबे 
िवभाग- आय. टी.आय. 
ह ा- िनदशक 

वडील  Cardioemb
olic 

Stroke,Rig
ht Stroke 

Atrial 
Fibrillation 

डॉ. अिद  य  
मदामनकर 

ध  वतंरी 
हॉि पटल  

५०४२८.०० ३५११०.०० 

१३ ी. सभुाष ीराम 
शामकुवर  
िवभाग- साईबाबा हॉि प.  
ह ा- आर.एम.ओ. 

वडील  HTN/ 
Fracture 

डॉ. सारडा 
बाभळुकर  

सु तु 
हॉि पटल, 

नागपरू  

२४१२६४.०० १८९३०७.०० 

    क - एकूण र  कम ३२२२४४.०० २४८८५९.००  
   अ+ब +क - एकूण र  कम १०४५६३६.०० ९४३२०२.००  

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .९,४३,२०२/- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य ेपढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेले आह.े  यामळेु सबंधंीतांना दये 
होणारी र  कम अदा करणसे हरकत नाही,असे मत आह.े 

िनणय .१०० यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
दखेभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पाहीलेली अस यामळेु, 
उपरो  त यामधील कमचा यांना दये असलेली र कम, यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली.    

 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषधे/ सिजकल सािह य खरेदीमधील Oxygenator व Heart Valve 

Mechanical Bitcaflet संबंधीत िन नतम दरधारकांच े सािह या या गणुव ेब लचा वापरणा या डॉ टरांच े
अिभ ायाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता सन २०१७-१८ या वषाकरीता लागणारे वािषक औषधे / सिजकल 
सािह  य व On Consignment Material खरेदीकामी ितस-यांदा िदले  या जािहरातीस अनसु न फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात येऊन  यास अनसु न ा  त (PART A व B) िमळून एकुण १०७ ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ा  त झा  या हो  या. ा  त झाले  या १०७ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०३/११/२०१७ रोजीच े मा.खरेदी 

सिमतीचे सभपेुढे सम  उघड  यात येऊन  यानंतर कागदप ांची छाननी क न १६ िनिवदाधारक अपा  ठ रिव  यात 
येऊन उवरीत ९१ पा  िनिवदाधारकां  या ऑनलाईन कमिशयल िनिवदा िद.०९/११/२०१७ रोजी उघड  यात 
आ  या. कमिशयल िनिवदांचा तलुना  मक त  ता तयार करण ्यात यऊेन िद.१३/११/२०१७ रोजी चे 
मा.उपसिमतीचे सभेपढु े ा  त िन  न  तम दरधारकांशी चचा/वाटाघाटी कर  यात आ  या हो  या. 

सदर सभेम  य े वै िकय सचंालक यांनी Oxygenator व Heart Valve Mechanical Bileaflet 
कामी गुणव  तेबाबत शंका उपि थत के  याने िद.१४/११/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 

.१००५(०१) म  य े Oxygenator व Heart Valve सबंंिधत िन  न  तम दरधारकाचं े सािह  या  या 
गणुव  तेब ल काही तांि क मु  ेउपि थत झा  याने  याबाबत वै िकय सचंालक व संबंिधत डॉ  टर यांचे अिभ ाय 
घऊेन अिंतम िनणय घे  यात यावा, अस ेआदेश दे  यात आललेे आहते. 

०१) Heart Valve Mechanical Bileaflet कामी ा  त दरांचा तुलना  मक त  ता खालील माण े
सादर केललेा आह.े 

Sr. 
No. 

Name of Item Rate Per 
in Rs. 

GST Make BRAND 
NAME 

MRP Technical 
Description 

Gauge/ 
Length/ 

Strength/ 
Pack 
Size if 

any Etc 

Available 
certifications 
(WHO,GMP,

CE, ISO, 
USFDA, etc) 

22.00 HEART VALVE MECHANICAL AORTIC BILEAFLET (ALL TYPE) [Rotatable, Disc opening angle above 80, Pyrolite 
Carbons, Low profile, MR Compatible] (CE MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.) 
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Sr. 
No. 

Name of Item Rate Per 
in Rs. 

GST Make BRAND 
NAME 

MRP Technical 
Description 

Gauge/ 
Length/ 

Strength/ 
Pack 
Size if 

any Etc 

Available 
certifications 
(WHO,GMP,

CE, ISO, 
USFDA, etc) 

22.01 St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai 

43000.00 12 St 
Jude 
Medi
cal 
India 
Pvt 
Ltd 

Maste
rs HP 
Mecha
nical 
Heart 
Valve 

72384 Rotatable  
Disc Opening 
Angle above 
80  Pyrolite 
Carbon  Low 
Profile  MR 
Compatible   
20 Years 
Clinical 
experience  

17 AHPJ-
505 

USFDA/CE
/DCGI 

22.02 St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai 

43000.00 12 St 
Jude 
Medi
cal 
India 
Pvt 
Ltd 

Maste
rs 
Series 
Mecha
nical 
Heart 
Valve 
( 
Expan
ded 
Cuff) 

66000 Rotatable  
Disc Opening 
Angle above 
80  Pyrolite 
Carbon  Low 
Profile  MR 
Compatible   
20 Years 
Clinical 
experience  

19mm, 
21mm,23
mm,25m
m AECJ-
502 

USFDA/CE
/DCGI 

22.01 TTK Healthcare Ltd., 
Mumbai 

47072.00 12 CAR
DIAM
ED 

CARDI
AMED 
ROTA
TING 
PROS
THETI
C 
HEAR
T 
VALV
E 

92000 HEART 
VALVE 
MECHANICA
L AORTIC 
BILEAFLET, 
ROTATABLE, 
DISC 
OPENING 
ANGLE 
ABOVE 80, 
PYROLITE 
CARBONS 
LOW 
PROFILE, MR 
COMPATIBLE 

17mm, 
19mm, 
21mm, 
23mm, 
25mm 

CE,ISO & 
DCGI 
APPROVE
D 

22.01 Sarv Healthcare Pvt. Ltd., 
Mumbai 

48950.00 12   SORIN 
(LIVA
NOVA) 

80000 Bicarbon 
Slimline Aortic 
Valve is 
designed for 
supra annular 
which has 
unique curved 
Leaflet 
designed 
coating with 
pyrolitic 
carbon  & 
decron sewing 
ring coated 
with carbofilm 

17 MM 
TO 25 
MM  ( 
Pack Size 
- 01 Unit ) 

CE 
Certificatio
n 

22.03 St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai 

52000.00 12 St 
Jude 
Medi
cal 
India 
Pvt 
Ltd 

Regen
t Aortic 
Mecha
nical 
Valve 

80000 Rotatable  
Disc Opening 
Angle above 
80  Pyrolite 
Carbon  Low 
Profile  MR 
Compatible   
20 Years 
Clinical 
experience  

17mm, 
19mm, 
21mm,23
mm, 
25mm 
AGN-751 

USFDA/CE
/DCGI 

22.01 India medtronic Pvt 
Ltd.,Mumbai 

52640.00 5640 Medtr
onic 
OPH
V 

Medtro
nic 
OPHV 
505DA
16 TO 
505DA
26/501
DA16 
TO 
501DA
26 

85000 Solid pyrolytic 
carbon orifice 
with 
strengthening 
band for thin 
but strong 
orifice & larger 
GOA. No 
recesses or 
cavities in the 
pivot area 
where 
thrombus can 
form. Bileaflet 
,Rotatable, 
opening angle 
85, low profile, 
MRI 
competible, 
having more 
than 20 years 
clinical 
experience, 
USFDA 
Approved 

1 unit CE/US 
FDA 
Approved 

22.02 Sarv Healthcare Pvt. Ltd., 
Mumbai 

52850.00 12   SORIN 
(LIVA
NOVA) 

80000 Carbomedic 
Aortic Valve is 
Mechanical 
bileaflet 
rotatable heart 
valve with 
titanium 
stiffening ring 

16 MM 
TO 25 
MM ( 
Pack Size 
- 01 Unit ) 

USFDA 
Certificatio
n 
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Sr. 
No. 

Name of Item Rate Per 
in Rs. 

GST Make BRAND 
NAME 

MRP Technical 
Description 

Gauge/ 
Length/ 

Strength/ 
Pack 
Size if 

any Etc 

Available 
certifications 
(WHO,GMP,

CE, ISO, 
USFDA, etc) 

22.05   
                

23.00 HEART VALVE MECHANICAL MITRAL BILEAFLET (ALL TYPE) [Rotatable, Disc opening angle above 80, Pyrolite 
Carbons, Low profile, MR Compatible] (CE MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

23.01 St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai 

43000.00 12 St 
Jude 
Medi
cal 
India 
Pvt 
Ltd 

Maste
rs 
Series 
Mecha
nical 
Heart 
Valve 
( 
Expan
ded 
Cuff) 

66000 Rotatable  
Disc Opening 
Angle above 
80  Pyrolite 
Carbon  Low 
Profile  MR 
Compatible   
20 Years 
Clinical 
experience  

23mm, 
25mm, 
27mm, 
29mm, 
31mm, 
33mm 
MECJ-
502 

USFDA/CE
/DCGI 

23.01 TTK Healthcare Ltd., 
Mumbai 

47072.00 12 CAR
DIAM
ED 

CARDI
AMED 
ROTA
TING 
PROS
THETI
C 
HEAR
T 
VALV
E 

92000 HEART 
VALVE 
MECHANICA
L MITRAL 
BILEAFLET, 
ROTATABLE, 
DISC 
OPENING 
ANGLE 
ABOVE 80, 
PYROLITE 
CARBONS 
LOW 
PROFILE, MR 
COMPATIBLE 

25mm, 
27mm, 
29mm, 
31mm, 
33mm 

CE,ISO & 
DCGI 
APPROVE
D 

23.01 Sarv Healthcare Pvt. Ltd., 
Mumbai 

49850.00 12   SORIN 
(LIVA
NOVA) 

80000 Bicarbon 
Fitline Mitral 
Valve is 
designed for 
intra annular 
which has 
unique curved 
designed 
pyrolitic 
carbon 
leaflets & 
decron sewing 
ring coated 
with carbofilm 

23 MM 
TO 33 
MM ( 
Pack Size 
- 01 Unit ) 

CE 
Certificatio
n 

23.02 St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai 

52000.00 12 St 
Jude 
Medi
cal 
India 
Pvt 
Ltd 

Master
s 
Series 
Mecha
nical 
Heart 
Valve  

72384 Rotatable  
Disc Opening 
Angle above 
80  Pyrolite 
Carbon  Low 
Profile  MR 
Compatible   
20 Years 
Clinical 
experience  

23mm, 
25mm, 
27mm, 
29mm, 
31mm, 
33mm 
MJ-501 

USFDA/CE
/DCGI 

23.01 India medtronic Pvt 
Ltd.,Mumbai 

52640.00 5640 Medtr
onic 
OPH
V 

Medtro
nic 
OPHV 
500D
M23 
TO 
500D
M33, 
501D
M22 
TO 
501D
M28 

75000 Solid pyrolytic 
carbon orifice 
with 
strengthening 
band for thin 
but strong 
orifice & larger 
GOA. No 
recesses or 
cavities in the 
pivot area 
where 
thrombus can 
form. Bileaflet 
,Rotatable, 
opening angle 
85, low profile, 
MRI 
competible, 
having more 
than 20 years 
clinical 
experience, 
USFDA 
Approved 

1 Unit CE/US 
FDA 
Approved 

23.02 Sarv Healthcare Pvt. Ltd., 
Mumbai 

52850.00 12   SORIN 
(LIVA
NOVA) 

80000 Carbomedic 
Mitral Valve is 
Mechanical 
bileaflet 
rotatable heart 
valve with 
titanium 
stiffening ring 

23 MM 
TO 33 
MM ( 
Pack Size 
- 01 Unit ) 

USFDA 
Certificatio
n 
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वरील माण ेHeart Valve खरेदीकामी ा  त दर व तांि क बाब चा त  ता डॉ. िम  ी व डॉ. ठाकरे 
यांनी तपासनू िद.०२/१२/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेलेखी अहवाल सादर केलेला आह.े डॉ  टरांच े
मते Mitral व Aortic Valve म  य ेखालील Specification असावेत असे कळिवले आह ेव  याबाबत  यांचा 
अिभ ाय दखेील िदलेला आह.े 

01) Rotatable Disc & Bileaflet 
02) Opening angle above 800 

03) Low Profile 
04) M.R.Compatible 
05) 20 Year clinical experience 
06) US FDA / CE / DC / GI approval 
The said product St.Jude Mechanical heart Valve – Master HP series & Master 

series (expanded cuff) for Aortic & Mitral position can be used as it shows above mention 
criteria. 

०२) तसेच Oxygenator खरेदीकामी सन २०१५-१६ या वािषक औषध ेखरेदीम  य ेOxygenator 
Adult करीता Terumo व Sarv (Sorin) यांनी .९६००/- इतके दर िदलेले होते व Oxygenator Semi 
Adult करीता Sarv (Sorin) व Medtronic यांनी .१२६७२/- इतके दर देऊ केललेे होते,  यानसुार 
 यांचेकडून मटेरीयल घे  यात येत होते.  यानतंर सन २०१७-१८ या वािषक औषधे खरेदीम  य ेिविहत प  दतीन ेई-

िनिवदा मागवनू M/s.B.L.Lifesciences Pvt.Ltd., यांना Oxygenator Adult करीता .११३९९/- व 
Oxygenator Semi Adult करीता .१२४३६/- या दराने िद.२८/०७/२०१७ रोजी परुवठा आदशे दे  यात 
आलेला होता, परंत ुGST मळेु दर वाढ  यामळेु ते परुवठा कर  यास तयार न  हते,  यामळेु पु  हा फेर ई-िनिवदा 
मागिव  यात आले  या आहते.  यामधील  Oxygenator खरेदीकामी ा  त दराचंा तुलना  मक त  ता पढुील माण े
सादर केललेा आह.े 

Sr. 
No. 

Name of 
Item 

Rate 
Per in 

Rs. 

Total 
Amt.in 

Rs. 

GST Make BRAND 
NAME 

MRP Technical 
Description 

Gauge/ 
Length/ 

Strength/ 
Pack Size 
if any Etc 

Available 
certifications 

(WHO,GMP,CE, 
ISO, USFDA, 

etc) 
162 OXYGENATOR ADULT (Qty.1000) 

01 India 
medtronic 
Pvt 
Ltd.,Mumbai 

12320 12320000 1320 Medtr
onic 

Affinity 
NT 

19008 Affinity NT, 
Microporous 
Polypropylene 
Hollow Fibers, 
PRF type fiber 
for greater 
plasma break 
through 
resistance, 
VAVD 
compatible 
Surface area 2.5 
m2, priming 
volume 270 ml  
(To be supplied 
directly from 
India Medtronic. 
Will need 
documents to 
create SAP 
account) 

1 Unit CE/USFDA 

01 Sarv 
Healthcare 
Pvt. Ltd., 
Mumbai 

12650 12650000 12%   SORIN 
(LIVAN
OVA) 

21000.
00 

Inspire 8 LPM 
oxygenator 
systems are the 
only low prime 
oxygenator rated 
upto 8 LPM 
maximum blood 
flow.They are 
capable of 
delivering 
powerful and 
consistent 
performance 
throghout the 
entire blood flow 
range and it also 
have longitudinal 
flow path, the 
highly efficient 
design allows to 
significantly 
reduce prime 
volume  

Pack 
Size - 
02 Units 

SORIN 
(LIVANOVA 
) BRANDED  
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Sr. 
No. 

Name of 
Item 

Rate 
Per in 

Rs. 

Total 
Amt.in 

Rs. 

GST Make BRAND 
NAME 

MRP Technical 
Description 

Gauge/ 
Length/ 

Strength/ 
Pack Size 
if any Etc 

Available 
certifications 

(WHO,GMP,CE, 
ISO, USFDA, 

etc) 
164 OXYGENATOR PEADIATRIC (SEMI ADULT)  WEIGHT GROUP UPTO (20 TO 40KG.) D-905 (Qty.500) 

01 India 
medtronic 
Pvt 
Ltd.,Mumbai 

12320 6160000 1320 Medtr
onic 

Affinity 
NT 

19008.
00 

Affinity NT, 
Microporous 
Polypropylene 
Hollow Fibers, 
PRF type fiber for 
greater plasma 
break through 
resistance, VAVD 
compatible 
Surface area 2.5 
m2, priming 
volume 270 ml  
(To be supplied 
directly from India 
Medtronic. Will 
need documents 
to create SAP 
account) 

1 Unit CE/USFDA 

01 Sarv 
Healthcare 
Pvt. Ltd., 
Mumbai 

13850 6925000 12%   SORIN 
(LIVAN
OVA) 

21000 Inspire 6 LPM 
oxygenator 
systems are the 
only optimized 
adult oxygenator 
systems with a low 
blood contact 
surface area which 
can minimize 
impact on 
hemodilution and 
effectively control  
GME. Inspire 
Oxygenator 
longitudinal flow 
design maximizes 
blood exposure 
allowing full gas 
exchange 
performance upto 6 
LPM. 

Pack 
Size - 
02 Units 

SORIN 
(LIVANOVA 
) BRANDED  

 
वरील माण ेOxygenator खरेदीकामी ा  त दर व तांि क बाब चा त  ता सबंंिधत डॉ  टरांनी तपासनू 

िद  यानतंर िद.२५/११/२०१७ रोजीच ेप ा  वय ेडॉ.िनितन ठाकरे (काड याक सजन) व पर यजुिन  ट ी.  ह  के 
यांनी खालील माण ेलखेी खलुासा िदलेला आह.े 

“Since year 2014-15 we used 1326 nos.of Oxygenators. In which we found several 
of leakages in above mentioned Oxygenators. 

Year 2014 = 10-12 – small leakages 
Year 2015 = 15-18 – leaked & some complaints given to Store Manager. 
So we are stop using same Oxygenators because of several leakages are harmful 

and dangerous for patient’s life and in same Oxygenator we cannot use it as a Semiadult 
Oxygenator because of its high priming volume and high membrane surface area. It is also 
harmful for patient’s life.” 

तसेच िद.०२/१२/२०१७ रोजीचे प ा  वय े डॉ.महशे िम  तरी((काड याक सजन) व पर यजुिन  ट 
ी.नदीम यांनी खालील माण ेलखेी खलुासा िदललेा आह.े 

“We are operating >1000 cases/per year in our Hospital, we are doing Congenital, 
adult & semi adult case ranging from 10kg to 100 kg, for this purpose we need different 
types of Oxgenators in paediatric, adult & semi adult depends on reservier & flow 
dinemics & BSA. 

As per discussion & data given by the Store Department in year 2014 & 2015, 
utilization of Affinity oxygenator was approximately 1326. Among there following 
complaints given by perfusinist & users. 

In Year 2014 = 10-12 – small leakages 
In Year 2015 = 15-18 – leakages & some complaints given to Store Manager 

dated complaints 17-12-2014 / 13-05-2015 / 24-06-2015.  
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Due to above complaints the hospital stopped using Affinity NT Oxygenator for 
patient safety. Also same Oxygenator can’t be used in semiadult < 40kg wt. layers priming 
volume requirement same affinity. NT cannot be used for same purpose (adult & semi adult).” 

वरील माण े दो  ही काड याक सजन यांनी ा  त िन  न  तम दरधारकाच े Oxygenator (Adult & 
Semi adult) leakage हो  याची त ार केलेली असनू  यांनी Oxygenator व Heart Valve Mechanical 
Bileaflet कामी िदलेला लेखी अहवाल मा.वै िकय सचंालक यांचेकडे सादर केलेला असनू मा.वै िकय 
संचालक यांनी िद.०२/१२/२०१७ रोजीचे प ा  वये  यांचा अिभ ाय कळिवलेला आह.े 

तरी वरील  तावावर िनणय होणकेामी सिवनय सादर. 
िनणय .१०१ यावर सिव तर चचा होऊन, Heart Valve Mechanical Bileaflet साठी या िनिवदा ि येम य े ा  

िन नतम दरधारकाची गणुव ा यो य अस याचा अिभ ाय संबंधीत डॉ टरांनी िदला अस यान,े यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा.  

तसेच Oxygenator साठी या िनिवदा ि येम य े ा  िन नतम दरधारका या सािह या या 
दजाबाबत संबंधीत डॉ टरांची साशंकता अस यामळेु, सदर िनिवदा ि या र  करणेत येऊन, नवीन िनिवदा 

ि या राबवावी. या नवीन खरेदी ि येम य ेस या या िन नतम दरधाकाने सहभाग घते यास यास टे नीकल 
बीडम य ेअपा  करणेत यावे, असे ठरले.               (कायवाही- वै िकय संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
िवषय नं.२८ सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजरू दराने औषधे व सिजकल, 

लॅबोरॅटरी सािह य अित र  खरेदीस काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव  .:-  
(०१) 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 दनंैिदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांचे मंजरुीने खरेदी 
क न केवळ न द घे यासाठी/ मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढुे न द घे  यासाठी सादर कर  यात याव,े 
अस ेठरले आह.े 

(०२) िद.३०/११/२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभते िनणय .७५६(५) अ  वय े ी साईबाबा 
व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे औषध ेव सिजकल सािह य 
खरेदी करणकेामी तावात नमदु केले या कायवाहीच े अवलोकन करणते येऊन, णालय उपसिमतीन े
खालील माण ेिशफारशी के या, या मा  य कर  यात आ या आहते . 

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 ळा बेन 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 नतम दरान ेऔषधे खरेदी कर यात यावीत, असे ठरले आह.े 

ा  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 २०१५-१६ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदेतील मंजरु दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकुण र  कम .१६,७५,७२,९४७.४४ इत  या र  कमचे े
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी .१६,३६,५५,५०८.२७ इत  या र  कमेच ेपरुवठा आदेश दे  यात आलेले आह.े 
तसेच Re-Tender मधील ७३ आयटमकरीता तातडीची गरज पाहता३ लाखापे ा कमी र  कमे  या खरेदीकामी 
कोटेशन मागणी क न िद.१०/११/२०१६ रोजी परुवठा आदशे दे  यात आलेले आहते. 
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   यानसुार परुवठा आदेशा माण े परुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ु आह,े तर  यातील काही 
मालाचा परुवठा पणु झालेला आह.े  यापैक  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 झालेली आह.े तथािप सदरह औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य ह ेदनंैिदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ 
सिजकल सािह  य मंजुर दराने खरेदी कर  यात यते आहते, तसेच काही औषधे खरेदी कर  यात आलेली आहेत. 
सदर औषधे / सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजरु दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त खच येऊन 
 यात सं  थानचे नकुसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजुर दरानेच खरेदीच े  तािवत कर  यात येत 

आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता वािषक मंजरु 
नग सं  या  यितरी  त  जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आललेी आह.े 

  िद.०१/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ  णालयात मोफत सवेा दे  यात येत अस  यामळेु स  या  णांची 
सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी लागणारे औषध े / सिजकल सािह  य सु  दा जा  त माणात लागत 
आहते. 

  सन २०१७-१८ या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी अदंाजे र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इत  या र  कमचेा  ताव 
मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला होता, सदर  तावास िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभते 
मा  यता िमळाललेी असनू  याकामीची खरेदीबाबत पढुील कायवाही पणु होऊन औषध े ा  त हो  यास बराच 
कालावधी लागणार होता,  यामळेु  णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गैरसोय होऊ नये  हणनू 
सोबत  या यादीतील औषध े सन २०१५-१६ या वषातील मंजरु दरान े खरेदी क न दे  यात आलेली आहेत व 
याकामी मंजरु दराने पणुािकत र  कम .२,०५,८२,२९६/-(अ री .दोन कोटी पाच लाख  याएशी हजार दोनश े
शहा  नव मा ) इतका खच आललेा आह.े 

  िद.३०/०१/२०१५ रोजीच े मा.ि सद  य सिमतीचे सभते िनणय .२६ अ  वय े वािषक औषधे 
खरेदीमधील औषधे व सिजकल सािह  य खरेदीकामी अदंाजे र  कम .५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा  यता 
िमळालेली असनू  यास मा.उच ् च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची िस  हील अ  लीकेशन नंबर ३४९५ 
िद.१३/०३/२०१५ अ  वये ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार िद.२८/०७/२०१५ व 
िद.१३/११/२०१५ अ  वये PART “A” करीता एकुण र  कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत  या र  कमेच ेपरुवठा 
आदशे दे  यात आलेले असनू PART “B” करीता On Consignment Basis वर दनैिंदन वापरात येणा-या 
Drug Eluting Stent, Valve, Pacemaker, PTCA Balloon, BMV Balloon साठी परुवठा आदशे 
दे  यात आले होते.  या  वय े आजपयत दो  ही िमळून (PART “A”व“B”[On Consignment Basis]) 
.४३,३८,८०,९९७/- इत  या र  कमेच े औषधे / सिजकल सािह  य खरेदी कर  यात आलेले आहते,  हणजेच 

मंजरु र  कम .५५,७३,३६,३९२/- पैक  .१२,३४,५५,३९५/- इतक  र  कम िश  लक आह,े  यामळेु आपणास 
अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमेतुन करता येणार आह.े तसेच .५५,७३,३६,३९२/- ही र  कम सन २०१५-
१६ या वषाचे औषधे खरेदीसाठी मंजरु कर  यात आली होती, पण  य ात पाहता सदर र  कमेतनू दोन वषापासनू 
मटेरीयल खरेदी कर  यात यऊेन िश  लक र  कमतेून खरेदीचा  ताव आह.े 

मागणी – सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार 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. राजीव गाधंी जीवनदायी योजनअेतंगत  णानंा िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो.  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषध े
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 नुकसान हो  याची श  यता असते.  
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तसेच सन २०१७-१८ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी कालावधी लागणार होता,  यामळेु  णांना उपचारासाठी 
लागणा-या औषधाचंी गैरसोय होऊ नये तसचे ड  य ु सारख े संसगज  य आजार व सं  थान  णालयामाफत 
आयोिजत कॅ  प  दारे लागणा-या  औषधे  खरेदीकामी सोबत  या यादीतील काही औषधे सन २०१५-१६  या  
वषातील  मंजुर  दराने खरेदी क न दे  यात आलेली आहते. तसेच  णालयात काही औषधांची तातडीन े
आव  यकता अस  यामळेु मंजरु दराने आव  यकतेनसुार खरेदी कर  यात येत आहते.  

सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक अदंाजप क य तरतुद ही औषधे / सिजकल सािह  य व On 
Cosignment Basis Item क रता एकुण र  कम .५५,००,००,०००/- (अ री . पंचाव  न कोटी मा ) असनू 
 यापैक  र  कम .३५,००,००,०००/- (अ री .प  तीस कोटी मा ) औषध े / सिजकल सािह  यांक रता असनू 

िद.३०/११/२०१७ अखेर र  कम .४४,५२,७८,२०१/- (अ री . चौरेचाळीस कोटी बाव  न लाख अ याह  तर 
हजार दोनश े एक मा ) इतक  औषधांची अदंाजप क य तरतुद िश  लक आह.े तसेच उपरो  त खरेदीतील 
औषधां  या िकंमती हया बाजारभावापे ा कमी आह ेयाची खा ी क नच खरेदी कर  यात यते आह.े  

तसेच सोबत  या त   यात नमदु केले  या औषधांची तातडीने आव  यकता होती, कारण ी साईनाथ 
 णालयात मोफत सेवा दे  यात यते अस  यामळेु  णांची सं  या िदवसिदवस खपुच वाढत आह,े तसचे राजीव 

गांधी  णांना मोफत औषधे दणेेकामी औषध ेअपरेु पडत आह.े  
तसेच सन २०१७-१८ या वािषक औषधे खरेदीम  य े सोबत  या यादीतील एकुण १५८ आयटमपैक  

१४६ आयटमकरीता िद.२८/०७/२०१७ व िद.०७/१२/२०१७ रोजी परुवठा आदेश दे  यात आलेले आहते, तर 
उवरीत १२ आयटमकरीता फेर िनिवदेचा  ताव मा  यते  तव सादर कर  यात आलेला आह.े 

तरी सोबत  या त   यातील औषधे / सिजकल / लॅबोरॅटरी सािह  य मंजरु दरान े काय  तर खरेदीस व 
याकामी येणा-या पणुािकत र  कम .२,०५,८२,२९६/- (अ री .दोन कोटी पाच लाख  याएशी हजार दोनश े
शहा  नव मा ) चे खचाचा  ताव न द घे  यासाठी सिवनय सादर. 

िनणय .१०२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजरू 
दराने औषधे व सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह य यां या अित र  केले या खरेदीस व याकामी आले या 
.२,०५,८२,२९६/- मा च ेखचास काय र मा यता दे यात आली.          (कायवाही- वै िकय संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ M/s Austin Healthcare, Pune यांचेकडून ी े  नािशक येथे िसह थ कंुभमेळा पवणी या कालावधीत 

घे यात आले या Glucon-D Powder चे बील अदा करणबेाबत. 
ताव- ी े  नािशक येथे िसहं  थ कंुभमेळा पवणी अस  यामळेु स ंभिवत गद चा िवचार करता िशड त भािवकांची 

होणारी वाढ ल ात घतेा ी साईनाथ  णालया  या थमोपचार क ान े काही औषध ेव सिजकल सािह याची 
िद.२९/०६/२०१५ रोजी मागणी केलेली होती.  यानसूार निजक  या अिधकृत िव ते / परुवठाधारक यांचेकडून 
दरप क मागिव  यात आले होते.  यास अनसू न िद०५/०८/२०१५ रोजीर  कम .८,८८,९३७.२८ चे खचाचा 

 ताव ठेव  यात आला होता.  
तसेच सदर कालावधीत सन २०१५-१६ मधील वािषक औषधे व सिजकल सािह  य खरेदीची या 

चालू अस  यामळेु त  कालीन मा. कायकारी अिधकारी यांनी  या औषधे व सिजकल सािह याकरीता सन 
२०१५-१६ मधील वािषक औषधे व सिजकल सािह  य खरेदीम  य े परुवठा आदेश दे  यात आलेले आहते ती 
औषधे व सिजकल सािह  य सदर पुरवठा धारकाकडून  याच मंजूर दरान ेिसहं  थ कंुभमेळयासाठी खरेदी कर  यात 
येऊन  या औषधेवसिजकलसािह याकरीतापरुवठा आदशे देण ्यात आलेले नाहीत  याकरीता िविहत प  दतीन े
कोटेशन मागवनू तुलना  मक दरां  या त   यातील  िन  नतम दरान ेपरुवठा आदेश दे  यात यावा असे त डी आदेश 
िदलेले होते.  यानसूार  या औषधेवसिजकलसािह याकरीतापुरवठा आदशे दे  यात आलेले नाहीत  याचे 
खरेदी  या  तावास व र  कम .२,७८,१०१/- च े खचास िद.०८/०९/२०१५ चे ि  सद  य सिमती सभमे  य े
मा  यता िमळाललेी आह.े 

 यानसूार िसंह  थ कंुभमेळयासाठी M/s. Austin Healthcare, Pune यांचेकडून  यांना वािषक 
िदले  या परुवठा आदेशातील मंजरू दराने Glucon –D Powderकरीता १०००० नगाची मागणी केलेली होती. 
 यानसूार M/s. Austin Healthcare, Puneयांचेकडून बील न.ं३४० िद.०३/०९/२०१५ अ  वये १०००० 

नगाची .१,३४,३२५/- इत  या र  कमेत खरेदी केलेली आह.े 
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परंत ू ी े  नािशक येथील िसंह  थ कंुभमेळा पवनी काळात िशड  येथे भािवकांची गद  न झा  यामळेु 
आपण मागणी केले  या Glucon –D Powder चा खप होणार नस  यामळेु M/s. Austin Healthcare, Pune 
यांना सदर Glucon –D Powder परत घऊेन जाण े बाबत िवंनती केली असता  यांनी सदर Glucon –D 
Powder आपली तातडीची मागणी पाहता कंपनीन े िवशेष बाब  हणनू पाठिवलेआह.े  यामळेु ते िवमाना ारे 
तातडीने पाठिवले आह,े  यामळेु ते आ  ही परत घेऊ शकत नाही अस ेकळिवले होते. 

परंतु जा  तीचा साठा पाहता Glucon –D Powder परत करणकेामी M/s. Austin Healthcare, 
Pune यांना वेळोवळी प  पाठिव  यात आले होते तसचे दरू  वनी ारे दखेील कळिव  यात आलेले होते.  या  वय े
म.ेऑ  टीन हे  थकेअर, पणु ेयांचे ितिनधी िशड  येथ ेयेऊन त  कालीन मा.कायकारी अिधकारी सो. व वै िकय 
संचालक सो. यांना भेटल ेअसता  यां  याम  य ेसदर बाबत खालील माण ेचचा / िविनमय झाललेा आह.े “ ा  त 
पावडरचा साठा जा  त असनू तो साठा जोपयत आम  याकडे खप होत नाही अथवा खप क न मदुतबाहयते  या 
अगोदर उवरीत साठा परत कर  यात येऊन वापरले  या साठयाचे बील अदा कर  यात येईल” असे ठरले होते. 
 या माण ेM/s. Austin Healthcare, Pune, पणु ेयांनी पाठिवले  या पावडरचा साठा सपंलेला असनू  यांनी 
 या मटेरीयल  या पमेटची मागणी केलेली आह.े  

  त  हा M/s. Austin Healthcare, Pune यांनी नािशक येथ े िसहं  थ कंुभमेळयासाठी येणा-या 
भािवकांसाठी परुवठा केले  या Glucon D– १०००० नग केले  या खरेदीस व याकामी आले  या र  कम 
.१,३४,३२५/- चे खचास काय  तर मा  यता असावी. 

िनणय .१०३ यावर सिव तर चचा होऊन, M/s Austin Healthcare, Pune यांचेकडून ी े  नािशक येथे िसह थ 
कंुभमेळा पवणी या कालावधीत घे यात आले या Glucon-D Powder च े .१,३४,३२५/- मा  बील यांना 
आदा करणसे मा यता दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३० माह ेस टेबर, ऑ टोबर २०१७ मधील जमा- खच त याची न द घणेबेाबत. 

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

   या अनषुगंान ेमाह ेस  टेबर, ऑ  टोबर - २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार 
कर  यात आले असनू ते  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घणेसेाठी सादर करण ेआव  यक आह.े  यास 
अनसु न माह ेस  टेबर व ऑ  टोबर २०१७ या मिह  याचा जमा-खचाचा तपशील खालील माण–े 

मिहना जमा खच 
स  टेबर २०१७ ३५,०६,२४,९७६ २०,६२,४८,३९० 
ऑ  टोबर  २०१७ ३८,०६,९४,००२ २३,५१,४२,७७२  

 
तरी लेखापु  तका माण े माह े स  टेबर व ऑ  टोबर २०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द 

घे  यासाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर. 
िनणय .१०४ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े स टेबर, ऑ टोबर २०१७ मधील जमा-खच त याच े अवलोकन करणते 

येऊन, याची न द घे यात आली.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ ी साईबाबा व ी साईनाथ र पेढीम य े नो हबर, २०१७ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आले या 

सवलतीस 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.व.ैसंचालक/ 
व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गरै हजेरीत व.ै शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु्   
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

जनसंपक अिधकारी/ सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 



148 
 

{02} 02.02.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.ेमाह े स  टबर 
२०१७  चे अहवालत माह ेनो   हबर २०१७ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी १३,७८० पैक ३, ९६१ व 
आयपीडी १,१२० पैक ६७८  णांना वै िकय िबलात एकुण .९८,०४,८४१/-इतक  सवलत दे  यात आली व 

ी साईनाथ र  तपढेीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या संबंधीत मा.  य.स.िनणय 
ं .३४६/ िद.१८-१९.०८.२००१संमत झाला आह,े जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ 

आदशे. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण ेएकुण ३४८ 
 णाना र  कम .५,७४,१००/-  इतक  मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील 
माण-े 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ गरीब/दा र य रेषखेालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम २०४ १७,३६,९९७/- - १७,३६,९९७/- 
२ आिथक  टया दुबल घटकातील  णानंा िदलेली सवलत र  कम ४४१ ३३,६९,२७९/- १५,२८,२१६/- १८,४१,०६३/- 
३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम ०८ ६६,८५७/- ४४,०००/- २२,८५७/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, 

आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 
५९३ २८,२०,९९९/- १६,३३,०७४/- ११,८७,९२५/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली सवलत ४०३ १,८८,३३,११७/- १,५९,८२,०५८/- २८,५१,०५९/- 
६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली सवलत २,९९० १५,९०,८४०/- - १५,९०,८४०/- 

 एकुण ४,६३९ २,८४,१८,०८९/- १,९१,८७,३४८/- ९२,३०,७४१/- 
 

 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४१ ५३,८००/- - ३५,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सेल अॅनेमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ १०,८००/- - १२,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३६ ४,४००/- - २,८००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १२८ २,६८,९००/- - १,९४,७००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ८ १२,६००/- - ६,२००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  ५ ८.४००/- - ३.६००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ११९ २,१५,२००/- - १,२२,०००/- 
 एकुण ३४८ ५,७४,१००/- - ३,७७,७००/- 
                                          एकुण अ+ब ४,९८७ २,८९,९२,१८९/- १,९१,८७,३४८/- ९८,०४,८४१/- 

अशा कारे माह े नो   हबर २०१७ म  य े वै िकय िबलात िविहत प  दतीन े दे  यात आले  या 
.९८,०४,८४१/- सवलतीस मा  यता असावी.    

िनणय .१०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ र पेढीम य े माह े नो हबर, २०१७ म य े वै िकय 
िबलात दे यात आले या सवलतीच ेअवलोकन करणते येऊन, यासस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही-वै िकय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ ी साईबाबा व ी साईनाथ र पेढीम य ेिडसबर, २०१७ मिह यात वै िकय िबलात दे यात आले या सवलतीस 

मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 
व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु 
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते. 

जनसंपक अिधकारी/सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र  थीती जाणनू घेतातव आव  यक 
कागदप ांसह सवलत म ंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याक रता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
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आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेिडसबर २०१७ म  य े ी साईबाबा 
हॉि पटलला ओपीडी १३,६१३ पैक  ३,७११ व आयपीडी १,११३ पैक  ६२५  णांना वै िकय िबलात एकुण 
.८५,६८,२६०/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय 

िबलात सवलत दे  या सबंंिधत मा.  य.स.िनणय .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले आजारा  या  णांना 
मोफत र  तदणेेबाबत िटपणी माणमेाह ेिडसबर २०१७ म  य े एकुण २४६  णांना र  कम .३,६२,७००/- इतक  
मोफत/ सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतच ेिववरण खालील माण-े 

अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ सं

 या 
एकुण िबल र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

वै िकय  िबलात 
िदलेली सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषखेालील  णांना िदलेली सवलत र  कम १८० १४,५२,९६७/- - १४,५२,९६७/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत र  कम ३६१ ३०,७२,२७०/- १३,६९,७१२/- १७,०२,५५८/- 
३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत र  कम ०९ १४,८५०/- - १४,८५०/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलेल े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 

डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरेा  य योजना इ. 
६४१ २८,४७,९१४/- १६,६०,४१३/- ११,८७,५०१/- 

५ राजीवगांधी (महा  मा फुले) आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

३८२ १,८६,९१,०३४/- १,५९,३२,३२०/- २७,५८,७१४/- 

६ राजीवगांधी (महा  मा फुले) आरो  य योजना ओपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

२,७६३ १४,५१,६७०/- - १४,५१,६७०/- 

 एकुण अ ४,३३६ २,७५,३०,७०५/- १,८९,६२,४४५/- ८५,६८,२६०/- 

 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
वै िकय  िबलात 
िदलेली सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३६ ३४,८००/- - ३४,८००/- 

२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सेल अनेॅमीया ि  ० - - - 
४ ि  डन बाय एमडी/एमएस ५ ५,२००/- - ५,२००/- 
५  हॉलंटरी   ाड डोनेशन ि  २१ २,३००/- - २,३००/- 
६ राजीव गांधी (महा  मा फुले) आरो  य योजना १०४ २,२१,२००/- - २,२१,२००/- 
७ सं  थान ए   लॅायी ि  ७ ८,६००/- - ८,६००/- 
८ कॉ  ट ए   लॉयी ि  २ १,८००/- - १,८००/- 
९ ी साईना थ हॉि पटल ि  ७१ ८८,८००/- - ८८,८००/- 

 एकुण ब २४६ ३,६२,७००/- - ३,६२,७००/- 
 एकुण अ+ब ४,५८२ २,७८,९३,४०५/- १,८९,६२,४४५/- ८९,३०,९६०/- 

  
                 उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े  माह े िडसबर २०१७ म  य े

वैदयिकय िबलात िविहत प  दतीन े दे  यात आले  या .८९,३०,९६०/- सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 

िनणय .१०६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ र पेढीम य ेमाह ेिडसबर, २०१७ म य ेवै िकय िबलात 
दे यात आले या सवलतीच ेअवलोकन करणते येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै िकय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ च ेकालावधीत माह ेजानेवारी व फे वुारी- २०१८ म य े

नागपुर व िवदभ या िठकाणी आयोजीत कर यात आले या च ेपादकुा दशन सोहळयाच ेकाय मास मा यता 
िमळणेबाबत. 
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ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदूः- 
१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

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

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

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

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

४) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 

.७६९ नसुार ी सदगु  चॅरीटेबल  , नागपरू यांना िद.२५ जानेवारी,२०१८ ते ०६ फे वुारी, २०१८ या 
कालावधीम  य ेनागपरु व िवदभ येथ े चे पादकुा उपल  ध क न दे  यास मा  याता दे  यात आलेली आह.े 

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

चार व सारासाठी दशे िवदशेामं  य ेिठकिठकाणी  या पादकुा दशन सोहळा आयोजन कर  यात  यते असनू, 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणयानुसार िद.२५/०१/२०१८ ते िद.०६/०२/२०१८ रोजी नागपरू व िवदभ 
यथेे साई पादकुा दशन सोहळा आयोिजत कर  यात आललेा आह.े  

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िनयोजीत पादकुा दशन सोह याच े िठकाणी पहाणी 
करणकेामी सं  थान सिमती सद  य व सं  थान अिधकारी यांनी चे पादकुा दशन सोह याचे िनयोजीत िठकाणी 
पहाणी कर  याचे ठरलेले आह.े  यानसुार ी. एस.  ही. गम,े शासक य अिधकारी यांनी िद.११/०१/२०१८ ते 
१७/०१/२०१८ या कालावधीम  य े िनयोजीत िठकाणी व मा. अ  य  महोदय याचंे सचूने माण ेपहाणी केलेली 
आह.े तसेच  यांनी आपला  प  ट अहवाल िद.२०/०१/२०१८ रोजी सादर केललेा आह.े  

तथापी ी सदगु  चरॅीटेबल  ट, नागपरू यांनी िद.२३/०४/२०१७ रोजी ई-मेल प ा ारे काय मांची 
तपिशलवार मािहती सादर कललेी आह.े सदरह काय मांम  य ेमा. अ  य  महोदय यांच े सचूने माण े समावेश 
कर  यात आलेला असनू,  यानसुार  िद.२४/०१/२०१८ पासनू नागपरू व िवदभ येथे चे पादकूा दौ-यास सरुवात 
झालेली आह.े  

 तावः-  ी सदगु  चरॅीटेबल  ट, नागपरू यांनी कळिवलेले नसुार व मा. अ  य  महोदय यांच े
िनदशा  वये िद. िद.२५ जानेवारी,२०१८ ते ०६ फे वुारी, २०१८ या कालावधीम  य ेनागपरु व िवदभ येथे चे 
पादकुा दशन सोहळयाचे तपिशलवार काय मांची परेषा खालील त   यात दशिवलेली आह.े  

अ.नं. िदनांक काय मांचे िठकाण सहआयोजकांचे नांव 
०१. २५ ते २७ 

जानेवारी,२०१८ 
िचटणवीस पाक महाल, नागपरू ी सदगु   चॅ रटेबल  ट 

०२. २८ जानेवारी,२०१८ दसरा मैदान, भंडारा  ी साई सेवक, भंडारा 
०३. २९ जानेवारी, २०१८  कुिशष लॉन, िस  हील लाईन, ग िदया ी साई सिमती, ग िदया 
०४. ३० जानेवारी, २०१८ अ) साई मंिदर, वडसा  ी साई मंिदर, वडसा 

ब) ी साई मंिदर, चामोस  रोड, गडिचरोली  ी साईबाबा उ  सव सिमती, गडिचरोली 
०५. ३१ जानेवारी, २०१८ ी साई मंिदर, पलुगांव  साईधाम चरैी  ट, पलुगांव 
०६. ०१ फे वुारी, २०१८  चांदा  लब ांउड, चं परू  ी साई पालखी उ  सव सिमती, चं परू  
०७. ०२ फे वुारी, २०१८  ी साई मंिदर, महा  मा गांधी रोड, वधा ी साईबाबा सेवा मंडळ, वधा 
०८. ०३ फे वुारी, २०१८  ी साई मंिदर, बाजरुीया नगर, यवतमाळ  ी साई मंिदर उ  सव सिमती, यवतमाळ  
०९. ०४ फे वुारी, २०१८  ी अ  यतु महाराज समाधी  थळ, शदरु ी अ  यतु महाराज सवेा मंडळ, शदरु 
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जनाबाजार  जनाबाजार 
ी साई मंिदर ांउड, इि हन रोड, अमरावती ी साई सेवा उ  सव मंडळ, अमरावती  

१०. ०५ फे वुारी, २०१८  ी मांगीलाल बाजरुीया ागंण, अकोला  ी साई सेवा मंडळ, अकोला  
११. ०६ फे वुारी, २०१८  दादासाहबे हावरे महािव ालय ागंण, पथरोड  ी साई भ  त, पथरोड  

ी सदगु  देवनाथ आ म, अजनगावं सजु   दवेनाथ महाराज आ म सेवा सिमती  

 
तरी ी सदगु  चॅरीटेबल  ट, नागपरू यांनी कळिवलेले नसुार व मा. अ  य  महोदय यांचे सचूने माण े

व उपरो  त त   यात  दशिव  या माण ेनागपरू (िवदभ) येथील चे पादकुा दशन सोहळयास िद.२४/०१/२०१८ 
पासनू सरुवात झालेली असनू, सव सिमती सद  य यांच ेनागपरू व िवदभ चे पादकुा दशन सोहळा तपिशलवार 
मािहती िनदशनास आणनू दणेकेामी सिवनय सादर.  

िनणय .१०७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीत माह ेजानेवारी व 
फे वुारी- २०१८ म ये नागपरु व िवदभ या िठकाणी आयोजीत कर यात आले या च ेपादकुा दशन सोहळयाच े
काय मांच ेअवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ च ेकालावधीत माह ेमाच-२०१८ म य ेकनाटक रा यात पादकुा 

दशन सोहळा आयोजन करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदूः- 

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

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

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

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

४) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े  
 तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 

यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े  या अनषंुगान े

चार व सारासाठी दशे िवदेशांम  य ेिठकिठकाणी  या पादकुा दशन सोहळा आयोजन कर  यात  येत आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत यावर सिव  तर चचा होऊन तािमळनाडू, 

पॉडेचेरी, म  य दशे,  गजुरात व महारा   येथे माह-ेनो  हबेर, िडसबर-२०१७ व जानेवारी, े बवुारी-२०१८ या 
मिह  यांम  य े चे पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणसे मा  यता दे  यात आलेली होती  यानसुार उपरो  त 
िठकाणी पादकुा दशन सोहळा सपं  न झाललेा आह.े तसचे यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िद. 
२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेत आिखल भारतीय िशड  साईबाबा मिंदर िवकास सिमती, बेळगांव यांचेसह बंगलौर 
व तुमकुर याचंे ितनीधी उपि थत होते.  यावेळी झाले  या चचस अनसु न खालील िनणय .८९२ व ८९३ 
झालेले आहते.  

िनणय .८९२- आिखल भारतीय िशड  साईसंघा, बंगलौर व साईभ  त ी. भा  करण यांच े ी साई 
मडंळ, म  ले  वरम, बगंलौर, तसचे िशड  साईनाथ सवेा सिमती, तमुकुर यांना फे वुारी-२०१८  या शवेट  या 
आठवडयाम  य े पादकुा दशन सोह यासाठी  या पादकुा उपल  ध क न दे  यात या  यात. यासाठी पादकुा 
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दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले उपरो  त अज, पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी 
करणकेामी गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर सादर करावा व या सिमतीन ेपादकुा दशन सोह याची परेषा 
ठरवनू,  याचा  ताव पढुील सभसेमोर सादर करावा, असे ठरलेले आह.े  

तसचे िनणय .८९३- उपरो  त िनणयानसुार बगंलौर व तमुकुर यथेे माह-े फे वुारी-२०१८  या 
शेवट  या आठवडयाम  य ेपादकुा दशन सोह यासाठी  या पादकुा उपल  ध क न दे  याचे ठरलेले आह,े  याच 
वेळेस िशड  साईबाबा मंिदर िवकास सिमती, बेळगांव यांनाही  या पादकुा उपल  ध क न दे  यात या  यात, 
यासाठी पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेला उपरो  त अज, पादकुा दशन सोह या  या 
अजाची छाननी करणकेामी गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर सादर करावा व या सिमतीन े पादकुा दशन 
सोह याची परेषा ठरवनू,  याचा  ताव पढुील सभेसमोर सादर करावा असे ठरल.े  

तथािप मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७३ नसुार पादकुा दशन 
सोह यासाठी ा  त होणा-या अजाची छाननी करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२०/०८/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनणय .६८७ म  य े ठरलनेसुार गठीत करणते आलेली सिमती र  करणते आली व पादकुा दशन 
सोह याचे आयोजनासाठी येणा-या अजाची छाननी यापढूे  थािनक उपसिमती सभेसमोर करणते यावी, अस े
ठरले आह.े  

  तथािप आखील भारतीय िशड  साई संघ, ी.अिभषेक कुमार, यांनी मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना अ ेषीत केले  या िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे प ाम  य ेनमदू केले आह ेक , आखील भारतीय िशड  साई 
संघातफ गे  या १० वषापासनू िविवध धािमक काय मांचे आयोजन कर  यात यते आह.े  यासाठी पादकुा दशन 
सोहळा आयोजन करणसेाठी परवानगी िमळावी व  यासाठी  मा. सरेुश बाब ुयांनी िशफारस केलेली आह.े  

 तावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणयानुसार कनाटक रा  यातील बंगलौर-तुमकुर-बेळगांव 
या िठकाणी माह-ेफे वुारी-२०१८  या शेवट  या आठवडयाम  य े पादकुा दशन सोह यासाठी  या पादकुा 
उपल  ध क न दे  याचे ठरलेल ेआह.े कनाटक रा  यातील खालील माण ेसपंणू मािहतीसह  ताव ा  त झालेले 
असनू, त्  याचा तपिशल खालील त   यात दशिवलेला आह.े  

अ.नं. शहर मंिदर /  टचे नांव आयोजकांच ेनांव अपेि त 
भ  त सं  या 

आयोजकांकडून 
अदंाजे कर  यात 
येणारा खच  

शेरा  

०१. तुमकुर ी िशड  साईनाथा सेवा 
सिमती,  

ी गु िस  द  पा  १ ते २ लाख १५ लाख  

०२. िबदर साईबाबा मंिदर, िबदर  ी सजंय जाधव  २५ हजार ३ ते ४ लाख  
०३. बंगलौर  आखील भारतीय िशड  साई 

संघ 
ी. अिभषेक 

कुमार 
३ ते ४ लाख ५० लाख  

०४. बगलोर ी साई मंडळी, म  ले  वरम ी. भा  करण 
साहबे 

१ लाखाच े
पढू े

आव  यक तेवढा  

०५. मंगलोर ी िशड  साईबाबा मिंदर, 
लेडी िह  स, मगंलोर, 

िव  वास कुमार 
दास  

२० हजार २० ते २५ लाख  

०६. बेळगांव  
 

िशड  साईबाबा मंिदर 
अिभवृ  दी सोसायटी  

कृ  णा कांगलकर  ३० हजार १२ लाख   

०७. बेळगांव  
 

ी ओम साई समाज साईमंिदर 
ितलकवाडी 

ी. सदानंद भ ु 
 

३५ हजार आव  यक तेवढा  

०८. कोडव , 
उडपी  

िशड  साईबाबा मिंदर  ी. िदवाकर शे ी   ६० हजार ४० ते ५० लाख   

     तरी माच-२०१८ म  य े चे पादकुा दशन सोह याचा काय म आयोजन होणसेाठी,  
१) उपरो  त त   यातील कनाटक रा  यातील शहरांची व आयोजकांची नावंे िनि त करणसे.  
२) कनाटक रा  यातील चे पादकुा दशन सोह यासाठी तारखांची िनि ती करणसे.  

सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढूे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०८ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी िनिम ाने कनाटक रा याम य े पादकुा दशन सोहळा आयोिजत 

करणेसाठी ा  झाले या अजधारकांना पादकुा दशन सोहळया या अजाची छाननी करणेसाठी गठीत करणेत 
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आले या सिमतीसमोर चचसाठी बोलिवणेत येऊन, पादकुा दशन सोहळयासाठीची िठकाण ेिनि त करावीत व या 
िठकाणांची पहाणी के यानंतर पादकुा दशन सोहळयाची परेषा ठरिवणेत यावी, अस ेठरले.   

             (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ आयकर  कायदा, १९६१ या तरतुदीनसुार िदनांक ३१.०३.२०१७ अखेर एकूण िश लक असले या अखच त 

उ प न िविनयोगाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांस सव मा  यमां  दारे िमळणारे उ  प  न ् ह ेआयकर कायदा, १९६१ 

चे कलम १०(२३)(सी)(v) ११ अ  वये संपणू करमु  त आह.े कलम ११(२) मधील तरतूद नसुार सबंंिधत आिथक 
वषात िमळाले  या एकूण उ  प  नापैक  एकूण ८५  उ  प  न हे  याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े  
तथािप ते खच न झा  यास या उ  प  नापैक  अखिचत राहीलेली र  कम पढुील ५ वषात खच करता येईल व 
दर  यान या रकमचेी आयकर कलम ११(५) अ  वये िविहत प  दतीन ेगुंतवणकू करावी लागेल.  यास अनसु न 
आयकर िववरण प े दाखल करावी लागतात. अशा कारे िविवरण प े भर  यात आली असनु सदर र  कम व ती 
खच कर  याच ेआिथक वष खालील माण ेआह.े   

 
 

आिथक वष  िश   क अखच त उ  प  न . खच कर  याची अंितम मदुत  
२०१२-१३ १,५५,००,५३,९२९.०० ३१.०३.२०१८ 
२०१३-१४ ३,४३,९१,४२,४२५.०० ३१.०३.२०१९ 
२०१४-१५ २,३०,८४,२६,८४३.०० ३१.०३.२०२० 
२०१५-१६ २,२४,५५,८९,३७७.०० ३१.०३.२०२१ 
२०१६-१७ ३,०२,३२,७६,६०२.०० ३१.०३.२०२२ 
एकुण  १२,५६,६४,८९,१७६.००  

अशा कारे संबंधीत आिथक वषात एकूण उ  प  ना  या ८५ % र  कम खच न झा  यामळेु एकूण 
अखिचत उ  प  न वाढत गेले असनु िद.३१.३.२०२२ अखेर .१२५६.६४ कोटी अखिचत उ  प  न िविहत प  दतीने 
खच कर  यासाठी उपल  ध आह.े पैक  .१५५ कोटी िद.३१.३.२०१८अखेर खचकरण ेआव  यक आह.े  

  िद.१.४.२०१७ ते ३१.१०.२०१७ अखेर कालावधीत पैक  .४० कोटी खच झा  याबाबत  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढु ेसादर कर  यात आला होता.  यावर िशड  नगरपचंायती  या ह ीतील र  यां  या 
कामासाठी व काही र  कम सं  थानसाठी शेती महामंडळाची जमीन खरेदी कर  यासाठी वापर  यात यावी असा 
िनणय संमत झाला होता. बाबत िद.३१.१२.२०१७ अखेर आढावा घतेा अखच त उ  प  नापकै  .६० कोटी 
र  कमचेा िविनयोग झालेला असनु उवरीत .९५ कोटी िश  लक आहते, सदर र  कम िद.३१.०३.२०१८ अखेर 
सं  थान  या उ ी  ट कामांकरीता खच होण े आव  यक आह.े अ  यथा िश  लक रािह ले  या अखच त उ  प  नावर 
आयकार कायदयातील तरतुदीनुसार मह  तम दराने आयकर आकारणी हो  याची श  यता टाळता यते नाही.  

तरी बाबत धोरणा  मक िनणय होऊन िद.३१.०३.२०१८ अखेर िश  लक असले  या .१२५६.६४ 
कोटी उपल  ध असले  या अखिचत उ  प  नाचा िविनययोग िद.३१.०३.२०२२ अखेरव िद.३१.०३.२०१८ 
अखेर  या अखिचत उ  प  नापैक  सं  थान उि  ट कामांकरीता झाले  या .६० कोटी  यती र  त िश  लक र  कम 
.९५ कोटी र  कमचेा  य  िविनयोग िद.३१.०३.२०१८ अखरे सं  थान उि  ट कामांकरीता होणबेाबत 

धोरणा  मक िनणय होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर. 
िनणय .१०९ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर  कायदा, १९६१ या तरतुदीनसुार िदनांक ३१.०३.२०१७ अखेर एकूण 

िश लक असले या अखच त उ प न िविनयोग करणेसाठी लेखाप र क अथवा आयकर  स लागार यांचा 
अिभ ाय मागिवणसे यावा, असे ठरले.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ ी रामनवमी उ सव- २०१८ करीता मंिदर व मंिदर प रसराम य ेिव तु रोषणाई करणेसाठी (१) ी.िनलशे सरेुश नरोडे, 

म.ुपो.िशंगव,े (२) ी.गणेश िसताराम शेटे, शिन िशंगणापरु व (३) ी. ारकामाई मंडळ, मुंबई याचं े ा  झाले या 
अजावर िनणय होऊन, यांना िव तु रोषणाई करणेकामी परवानगी दणेेबाबत. 
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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 थानमाफत दरवष  ी रामनवमी उ सव साजरा केला जातो. ी रामनवमी 
उ सवाम य े ी दारकामाई मंडळ, मुंबई  यांचमेाफत भ य अशी िव तु रोषणाई केली जाते. तसचे दखेावा गटेची 
उभारणी क न यावर लाईट इफे ट दारे काश झोत मा न देखावा गटे आकषक र या कािशत केले जाते. 

    यावष  ी रामनवमी उ सवाम य े िव तु रोषणाई करीता ०१). ी.िनलेश सरेुश नरोडे, म.ुपो.िशंगव,े           
०२). ी.गणशे िसताराम शटेे, शिन िशगंणापरू व ०३). ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांच ेअज ा  झाले आहते. 
यापैक  

(०१).     ी.िनलेश सरेुश नरोडे, म.ुपो.िशंगवे यानंी ी रामनवमी उ सवाम य े मिंदर व मिंदर 
प रसराम य े िवनामु य िव तु रोषणाई कर याची तयारी दशिवली आह.े परंत ू यांनी िव तु रोषणाई               
०३ िदवसाकरीता (िद.२४, २५ व िद.२६-०३-२०१८)१२५ के हीए जनरेटरसटे भाडो ी लावणकेरीता 
सं थानकडून जनसेट भाडे . २४,०००/- िमळावे हणनू कळिवल ेआह.े ( िडझेल सं थानला परुवाव ेलागेल) 
याम य ेदखेावा समािव  नाही. 

(०२).   ी.गणेश िसताराम शटेे, शिन िशंगणापूर ( ी शने र लाईट डेकोरेटस) यांनी पवू  िशड  
महो सवात मोफत िव तु रोषणाई केलीअ सन ी रामनवमी उ सवा दर यान शिन िशगंणापरू येथे शिन अमाव या 
अस यामळेु यांनी सं थानकरीता ी रामनवमी उ सवाम य ेपणु मतेन े िव तु रोषणाई करता येणार नस याच े
कळिवले आह.े ते फ  लडीबागमे ये िव तु रोषणाई िवनामोबदला क  शकतील असे कळिवले आह.े याम य े
दखेावा समािव  नाही. तसचे 

(०३)  ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी िव तु रोषणाई करण ेकरीता मुंबई येथनू िव तु रोषणाईच े
मटे रयल आणणकेरीता ०८ भाडो ी स व एक सं थान क मागणी केलेली आह.े तसेच या यित र  
दखेा यासाठी व िव तु रोषणाईसाठी ७ ते ८ लाख पये खच अपेि त अस याचे कळिवले होते. 

परंतु िद.२३/०१/२०१८ रोजी ी ारकामाई मंडळ,मुंबई चे अ य , ी.िवलास महाडीक यांनी 
सं थानचे वरी  अिधका-यांची भेट घऊेन ी रामनवमी उ सव-२०१८ करीता िव तु रोषणाई व दखेावा 
करणकेामी सं थानन े परवानगी दयावी अशी िवनंती केली. यावळेी तुमच े हणण े व मागणी काय आह े ह े
सं थानला लेखी व पात दयाव,े अस े ी.महाडीक यांना सांग यात आल.े यानुसार िद.११-०१-२०१८ रोजी 
प ा दारे कळिवले या खचातील िवगतवारी क न यांनी िद.२३-०१-२०१८ रोजी पु हा एक प  सादर केले 
आह.े याम य े ी साई मंिदर व मंिदर परीसरात सजावट व िव तु रोषणाईकरीता ी साईबाबा सं थानला खालील 
गो ची पतुता करणकेामी िवनंती केलेली आह.े  

  अ). ी दारकामाई मंडळ, मुंबई  यांनी ी रामनवमी उ सव-२०१८ करीता कळिवलेला खच :- 
अ. . तपिशल येणारा खच 
१   सािह याची न-ेआण कर याकरीता हड असले या ८ (आठ) क आिण        

ी साईबाबा सं थानचा मोठा क 
- 

२ २३० कलाकारांचे जाण े येण े सह एस.टी. वास भाडे  (येण े व जाणसेह)        
. ४०७ x २३० x २ 

. १,८७,२२०/- 

३ उ सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयाचंे भाडे, े म कपडा, 
फायबर मटे रयल लाकडी े म, िसरीज, वायर, पॉटलाईट, हलॅोजन, मेटल 
हलॅाईट वगरेै 

. २,४०,०००/- 

४ मु य देखा यासाठी लॅ टर पॅरीस आणावे लागते. याचे ६०० गो यांच े       
. ९०/- माण.े 

. ०,५४,०००/- 

५ मु य दखेावा उ सवानतंर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो. 
यानंतर दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांच े गाडीभाडे 

परतीसह =  ४० x . ४०७/- x २  

. ०,३२,५६०/- 

६ मु य दखेावा उ सवानतंर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो. 
याकाळातील फळयांच,े व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे . ७०,०००/- होत.े 

. ०,३५,०००/- 
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यापैक  िन मी ५० ट के र कम आ ही डेकोरेटरस वगणी क न आदा क  व 
रािहलेली ५० ट के र कम . ३५,०००/- इतक  सं थानकडून िमळावी. 

७ फळया, पीओपी, मो ड ज व इतर सािह य हमाली, उतराई, भराई, चढाई 
(मुंबई व िशड ) (येतेवेळेस सामान मुंबई यथेनू भरण,े िशरडीला खाली करण,े 
उ सव संप यानंतर सामान िशरडी येथनू भरण,े मुबंईला खाली करण.े) 

. ०,१५,०००/- 

 एकुण खच :- . ५,६३,७८०/- 
 

ब). या यित र  ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी मागणी के या माण े ०८ नग भाडो ी क, १२५ के हीए 
मतेचे  ०३ नग भाडो ी जनसेट तसेच जनरेटरसेटसाठी लागणारे इधंन यासाठी खालील माण ेअदंाज ेखच येऊ 

शकतो.  
अ. . तपिशल अपेि त खच 
१  ०८ नग भाडो ी कसाठी अपेि त खच 

( . ३०,०००/- x ०८ भाडो ी क ) 
. २,४०,०००/- 

२ ०३ भाडो ी जनरेटरसेटकरीता अपिे त खच  
(०४ िदवस) 

. १,२०,०००/- 

३ भाडो ी जनरेटरसेटकरीता अपिे त इधंन खच . ०,९०,०००/- 
 एकुण खच र कम :- . ४,५०,०००/- 

 
  ी रामनवमी उ सव-२०१८ करीता  ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व दखेावा 

उभारणीकामी उपरो माण े (अ) र कम पये ५,६३,७८०/- + (ब) माण े र कम पये ४,५०,०००/- अशी 
एकुण र कम .१०,१३,७८०/- इतका अदंाजे खच येण ेअपेि त आह.े 

  या यित र  सं थानचा ०१ मोठा क ०४ ते ०५ वेळेस मुंबई येथ ेवेगवेगळया िदवशी िव तु रोषणाईच े
सािह य आणण ेव पोहोच करणकेामी पाठवावा लागणार आह.े  तसचे सं थानमाफत दखेावा उभारणीकामी गो टे 
– १४ फूटी ४० नग, १६ फूटी ५० नग, १८ फूटी ४० नग, बांब ू१५ ते १६ फूटाचे १५० नग परुवाव ेलागणार आह.े 
तसेच २३० कलाकारांसाठी यांनी िनवासासाठी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील ए िवगंला २५ 
खो या व रोषणाईचे सािह य ठेवणसेाठी अदंाजे ४० x २० फूटाचा एक हॉल मंिदरा या प रसराम ये िवनामु य 
िमळावा अशी ी दारकामाई मंडळ, मुबंई यांनी मागणी केललेी आह.े तसेच २३० कलाकारांसाठी ०३ वेळेचा 
चहा, सकाळचा ना ा व ०२ वेळच ेजेवणाची सोय सं थानमाफत िवनामु य करावी असे कळिवले आह.े 

मागणी :- तरी ०१). ी.िनलेश सरेुश नरोडे, म.ुपो.िशगंवे, (मंिदर व मिंदर प रसरात िव तु रोषणाई 
करणारे) ०२). ी.गणेश िसताराम शेटे, शिन िशंगणापरू (फ  लडीबागेत िव तु रोषणाई करणारे) व                  
०३). ी दारकामाई मंडळ, मुंबई (मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई करणारे व देखावा उभे करणारे) या 
िव तु रोषणाई करणा-या डेकोरेटस यांचे पैक  कोण या डेकोरेटस कडून िव तु रोषणाई क न यावी याबाबत 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

सदरह िवषयावरील चच या वेळी मु यकायकारी अिधकारी यांनी, ी दारकामाई मंडळ, मुंबई ह े
गे या अनेक वषापासनु मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई करतात व दखेावा उभारतात. सदरह काम ते 
िवनामु य करतात, परंतु यासाठी सं थानला अंदाजे .१० लाख मा  पयत खच यतेो, ही बाब सभे या 
िनदशनास आणनू िदली.  

िनणय .११० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी दारकामाई मंडळ, मुंबई ह े गे या अनेक वषापासनु येक 
उ सवाम ये मिंदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई करतात व दखेावा उभारतात. चाल ूवष ह ेसमाधी शता दी 
वष अस या कारणाने यांचे िवनंती माण,े यांना मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई व गेट न.ं४ समोर 
दखेावा उभारणसे परवानगी दे यात यावी. तसेच याकामी येणा या अंदाजे .१० लाख मा चे खचास मा यता 
दे यात यावी. तावातील उव रत दो ही अजदारांना, इतर सणां या वेळी िव तु रोषणाई करणसे मा यता दे यात 
यावी.               (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ नवीन कला, वािण य व िव ान शाखेच ेव र  महािव ालय सु  करणेकामी आव यक खचाबाबत. 
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ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील िनणय क.४४४ अ  वये सं  थानचे कला, वािण  य, 
िव ान शाखेच ेव र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसेच  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द आराखडयात समावशे 
करणकेामी सािव ीबई फुले पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा करणेत येऊन, पढुील शै िणक वषाम  य ेशासन 
मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता येईल, अशी कायवाही करणते यावी, अस ेिनदश िदलेले आहते.  

 यानसुार मा.कुलगु , सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ यांना ी साईबाबा सं  थानचे कला, वािण  य व 
िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणके रता राहाता तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश 
कर  याबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता. सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठामाफत सन २०१८-१९ 
क रता नवीन महािव ालय सु  करणकेामी तयार कर  यात आले  या ब द आराखडयाम  य ेराहाता तालु  यासाठी 
०२ कला, वािण  य, िव ान शाखेच े महािव ालय सु  करणबेाबत समावेश कर  यात आलेला आह.े सदरच े
Notification जािहरात मांक ५०/ िद.१२.०९.२०१७ अ  वये िव ापीठाच े सकेंत  थळावर िस  कर  यात 
आलेले होते.  

सदर Notification म  य े असले  या धोरणा  मक बाब वर िनणय होणकेामी सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला असता, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५.०९.२०१७ च े
सभेतील िनणय .८४६ नसुार “महािव ालयाचे नाव ी साईबाबा कला िव ान व वािण  य महािव ालय अस े
ठरिवणते आले. सदर  तावीत इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई धमशाळा येथील २ इमारती नमदु 
करणते या  यात तसेच  तावात नमदु केले माण ेव शासन िनणय .१५.०९.२०१७ नसुार कायवाही करणकेामी 
मु  य कायकारी अिधकारी यांना अिधकारी दान करणते येऊन, व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी आव  यक 
असले  या आकृतीबंधाबाबतचा सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा” अस े ठरले. तसचे 
याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.  

सदर Notification नसुार इकडील जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३४९७/२०१७ िद.२९ स  टबर, 
२०१७ अ  वये मदुतीत ऑनलाईन तसेच िद.०३.१०.२०१७ रोजी सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ येथ े सम  
जाऊन प रपणु  ताव ०४ त म  य े दाखल कर  यात आललेा आह.े  यानंतर सािव ीबाई फुले पणेु 
िव ापीठाकडील संदभ .CA/२०६४ िद.१०.११.२०१७ रोजीचे प ा  वये नवीन महािव ालय  तावासंदभात 

 य   तािवत िठकाणास/ महािव ालयास भेट दऊेन पाहणी क न अहवाल सादर कर  याबाबत त  सिमतीची 
िनयु  ती केलेली होती.  

सदर त  सिमतीने िद.२२.११.२०१७ रोजी िशड  येथ ेयऊेन सम  येऊन,  तािवत िठकाणास तसचे 
उपल  ध सोईसिुवधांबाबत आढावा घतेलेला आह.े  यांचेकडून उपल  ध सोईसिुवधांबाबत सकारा  मक ितसाद 
िमळालेला होता.  यामळेु नवीन व र  ठ महािव ालयासाठी आव  यक िश क व िश केतर आकृतीबंधास 
मा  यता िमळणकेामी तसेच सदरचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे 
पाठिवणसे मा  यता िमळणकेामी इकडील कायालयामाफत िद.२८.११.२०१७ रोजी िटपणी सादर केली असता, 
 यावरील व र  ठांचे मौिखक सचुनेनसुार पु  हा िद.०६.१२.२०१७ रोजी फेर  ताव सादर क न, व र  ठ 

महािव ालयासाठी आव  यक आकृतीबंधाबाबत मागदशन िमळणकेामी इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/ 
आ  था/ ४७६६-६८/२०१७ िद.११ िडसबर, २०१७ अ  वये मा.कुलसिचव, मा.उपकुलसिचव (शै िणक िवभाग) 
व मा.िश ण संचालक (उ  च िश ण), पणु ेयांना प  पाठिव  यात आलेले आहते. मा   यांचेकडून आजपावेतो 
कोण  याही  व पाचा ितसाद िमळालेला नाही.  

आता सािव ीबाई फुल ेपणु े िव ापीठ, पणु ेयांचेकडील संदभ .सीए/८७ िद.१८.०१.२०१८ रोजीच े
प ा  वये  यांनी ी साईबाबा सं  थाननी शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय / सं  था सु  
कर  यास परवानगी िमळणबेाबत सादर केले  या अज/  तावावर िव ापीठ अिधकार मंडळान े ाधा  य .०१ 
िशफारशीनसुार माणप  दऊेन महारा   शासनास जा. .सीए/२१४५ िद.२९.१२.२०१७ चे प ा ारे मा  यता 
दणेेबाबत िशफारस केलेली आह.े 

सबब  सन २०१८-१९ या शै िणक वषाक रता नवीन व र  ठ महािव ालयास मा  यता िमळणबेाबत 
केवळ औपरचा रकता िश  लक रािहलेली आह.े  
 यामळेु सं  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणेकामी खालील माण ेबाब वर िनणय होण ेअपिे त आह.े  
 तसेच िव ान शाखेक रता योगशाळा सािह  य खरेदी व अनषुिंगक खचाबाबत “प रिश  ठ अ” 
जोडललेे आह.े  
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  या बरोबरच ती  ही शाखक रता आव  यक फिनचर खरेदी व अनषंुिगक खचाबाबत “प रिश  ठ ब” 
जोडललेे आह.े  
 तसेच सगंणक योगशाळा तयार करणसेाठी सािह  य खरेदी व अनषुंिगक खचाबाबत “प रिश  ठ क” 
जोडललेे आह.े  
 ंथालयासाठी कला, वािण  य व िव ान शाखेचे पु  तके खरेदी करण े व अनषंुिगक खचाबाबत 
“प रिश  ठ ड” जोडलेले आह.े  
 ि डा सािह  य खरेदी करण ेव  या अनषंुिगक खचाबाबत “प रिश  ठ इ” जोडलेले आह.े  
 व र  ठ महािव ालयासाठी आव  यक शै िणक सािह  य (फळे, नोटीस बोड वगैरे) खरेदी व अनषंुिगक 
खचाबाबत “प रिश  ठ ई” जोडलेले आह.े  
 तसेच िव ापीठाम  य े व र  ठ महािव ालयाचा  ताव दाखल करतांना मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणय .८४६ नसुार सदर  तावीत इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई 
धमशाळा येथील २ इमारती नमदु करणते आलेली आह.े मा   य ात व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी जाग 
िनि त करण ेआव  यक आह.े  
  तािवत व र  ठ महािव ालयाचे इमारतीम  य ेसी.सी.टी.  ही.कॅमेरे बसिवण.े व र  ठ महािव ालयासाठी 
कॅ  टीन सिुवधा सु  करण.े  तािवत इमारतीचे वाहनतळाम  य ेपािकग शेड उभारण.े  
 ित माह िश क व िश केतर कमचारी यांचे वतेनावर होणारा खच तसेच इतर अनषंुिगक बाब वर 
होणा-या खचासाठी अदंाजप क य तरतुद करण.े  
तरी उपरो  त नमदु कामांसाठी खालील माण ेअदंाजे खच अपेि त आह.े  
अ. . खचाचा तपिशल अदंाजे एकुण खच 
०१. कमचारी वेतन, भ  ते व अनषंुिगक वािषक खच .६,००,००,०००/- 
०२. योगशाळा सािह  य खरेदी खच .२२,१८,५००/- 
०३. फिनचर सािह  य खरेदी खच (बॅचं, कपाट, खचु  व 

इतर) 
.१,०१,४०,०००/- 

०४. संगणक व अनषंुिगक सािह  य खरेदी खच .२५,९०,०००/- 
०५. ंथालयासाठी पु  तके खरेदी खच .९,२५,०००/- 
०६. ि डा सािह  य खरेदी खच .१,८३,०००/- 
०७. शै िणक सािह  य खरेदी खच .७,६०,०००/- 

एकुण अदंाजे खच .७,६८,१६,५००/- 
पणुािकत एकुण अदंाजे खच .८,००,००,०००/- 

 सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठ, पणेु यांचेकडून सं  थानच ेव र  ठ महािव ालयास मा  यता िमळालेनतंर 
प रिश  ठ “अ” ते “ई” म  य ेनमदु केलेले सािह  य िविहत प तीन ेखरेदी करता येईल, अस ेन  मत आह.े तसचे 
सन २०१८-१९ चे अदंाजप काम  य े व र  ठ महािव ालयासाठी आव  यक कमचारी वतेन, भ  ते व अनषंुिगक 
खचाबाबत तरतुद करता येईल.  
 तरी उपरो  त माण ेकायवाही करणसे तसचे सदर  या खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१११ यावर सिव तर चचा होऊन, सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ, पणु ेयांचेकडून सं  थानचे व र  ठ महािव ालयास 
मा  यता िमळालेनंतर प रिश  ठ “अ” ते “ई” म  य ेनमुद केलेले सािह  य िविहत कायप दतीने खरेदी करणेस व सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप काम  य े व र  ठ महािव ालयासाठी आव  यक कमचारी वेतन, भ  ते व अनषुंिगक 
खचाबाबत तरतुद करणसे तसेच याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाच ेमु या यापक पद पदो नतीने भरणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  सचंािलत शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व 
किन  महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ रोजी िविहत 
वयोमानानसुार सेवािनवृ  झाले  या हो  या. ीमती च हाणके यांचे सवेािनवृ ीनतंर पदो नतीन ेमु या यापक पद 
िमळणबेाबत ०४ सहा.िश क, यांनी अज केलेले होते. पदो नतीने मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या 
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ी साईबाबा क या िव ा मंिदर िवभागाकडील ०३ सहा.िश क यांची सवेाजे ता व गोपनीय अहवालाची 
तवारी खालील माण े:-  

 

अ. . अजदार िश काचे नांव नेमणकू िदनांक व 
सेवा जे  ठता 

मांक 

िश ण पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी 

सरासरी 
तवारी 

सन तवारी 
०१. ी.वाणी बाजीराव कनलाल िद.०४.०७.१९९४ 

(सेवा जे  ठता 
माकं १) 

बी.ए  सी., 
बी.एड. 

२०१०-११ B 

B+ 
२०११-१२ B+ 
२०१२-१३ B+ 
२०१३-१४ B+ 
२०१४-१५ A 

०२. ी.वरघडेु गंगाधर िव  वनाथ िद.०४.०७.१९९४ 
(सेवा जे  ठता 

माकं २) 

बी.ए., बी.एड. 
डी.एस.एम. 

२०१०-११ A 

A 
२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

०३. ीमती िमरजकर जहॉआंरा 
शहाबु ीन 

िद.१७.०६.१९९६ 
(सेवा जे  ठता  

माकं ३) 

एम.ए.बी.एड. 
(Phy.),एम.एड., 

डी.एस.एम., 
इं जी टायिपंग 
३० श. .िम., 

MS-CIT 

२०१०-११ B+ 

A 

२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

 
तसेच पदो नतीन े मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या ी साईबाबा किन  

महािव ालयाकडील ०१ सहा.िश क यांची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माण े:-  
अ. . अजदार िश काचे नांव नेमणकू िदनांक व 

सेवा जे  ठता 
मांक 

िश ण पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी 

सरासरी 
तवारी 

सन तवारी 
०१. ी.अ ण बाबुराव घोडके िद.०१.०७.१९९६ 

(सेवा जे  ठता 
माकं २२) 

एम.ए.बी.एड. 
(English) 

२०१०-११ - 

A+ 
२०११-१२ A+ 
२०१२-१३ A+ 
२०१३-१४ A+ 
२०१४-१५ A+ 

ी.अ ण बाबरुाव घोडके, सहा.िश क ह ेस या ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडे कायरत असनू, 
ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडील सवेाजे ता या ा वतं  ठेव यात 

आले या आहते. ी.घोडके ह ेकिन  महािव ालयाकडील सेवाजे तायादीम य े२२ या मांकावर आहते.  
ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीन ेभरणकेामी 

सं थानचे कायदेशीर स लागार अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचकेडून कामगार िवभागामाफत 
कायदशेीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी खालील माण े
अिभ ाय िदलेला होता.  

  With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of 
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule 
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School 
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the 
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service, 
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shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male 
teachers. 

  Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate 
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir. 

 If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy 
Director of Education. 

उपरो  अिभ ायाम ये यांनी महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ 
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीकडे ल  वेधनू, सदर तरतुदीनुसार ीमती िमरजकर यांना पदो नतीन े
मु या यापक नमेणसे हरकत नाही, असे कळिवलेले आह,े मा  गरज अस यास मा.िश ण उपसंचालक यांचा 
अिभ ाय घणेबेाबत सिुचत केलेले आह.े  

मा  दर  यानच ेकाळात इकडील कायालयाकडील िद.२४.१२.२०१५ रोजीचे िटपणीवरील मा  यतेनुसार 
जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/३६९८/२०१५ िद.३० िडसबर, २०१५ चे आदशेा  वय े ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांचेकडे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदाचा 
अित र  त कायभार सोपिव  यात आला.  

  अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी सिुचत केलेनसुार इकडील कायालयाकडील 
िद.२५.०५.२०१६ रोजीचे मंजुर िटपणीनसुार जा. .एसएसएस/वशी-०१/११४६/२०१६ िद.१०.०६.२०१६ 
अ  वये िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग यांचेशी प  यवहार क न,  यांना सव व  तिु थती कळिव  यात येऊन, 
(किन  ठ महािव ालयाम  य ेमलेु व मुली सहिश ण घेत असलेबाबत) ी साईबाबा कन्  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालयाच े मु  या  यापक पद पदो  नतीन े भरणकेामी सेवा  ये  ठ िश काची नमेणकू करावी अगर जे  ठतम 
मिहला िशि केची नमेणकू करावी याबाबत अिभ ाय मागिव  यात आला होता.   यानसुार मा.िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग यांनी  यांचेकडील जा. .िशउस/ंउमािव-२/पिुव/१५६३९/२०१६ िद.०२.०७.२०१६ 
रोजीचे प ा  वये खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

“महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील 
तरतुदीनसुार मलु  या मा  यिमक शाळे  या बाबतीत िकंवा मिहला िव ालया  या बाबतीत पोटिनयम-१ खंड (ब) 
म  य ेठरवनू िदले  या  शत  पणु करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पवुवत असले  या जे  ठतम िश केस 
पु ष िश का  या तलुनेन े संबिधत मिहला कमचा-याची सेवाजे  ठता ल ात घऊेन शाळेची/िव ालयाची 
मखु्  या  यापक/ ाचाय  हणनू िनयु  ती करता येईल.  

मा  यिमक शाळा संिहता नुसार मा  यिमक शाळेच ेमु  या  यापक हचे उ  च मा  यिमक शाळेच/ेकिन  ठ 
महािव ालयाच े ाचाय  हणनू काम करत असतात. उ  च मा  यिमक िवभागाकडील ाचाया  या कामासाठी 
संबिधत मु  या  यापका  या वतेन  या डे प ेम  य े१००/- ( .शभंर) वाढ  यानंा िदलेली असते.  यामळेु आप  या 
सं  थे  या ी साईबाबा क  या मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी वरील सव िनयमां  या अधीन 
राहन सेवाजे  ठता यादीतील सेवाजेष ्ठ मिहलचेी िनयु  ती मु  या  यापक/ ाचाय  हणनू करता येईल” अस ेनमुद 
केलेले आह.े  

ी साईबाबा क या िव ा मंिदर िवभागाकडील सवेाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यांचा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग, पणु े
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतदुीनुसार ी साईबाबा क या िव ा मंिदरकडील जे तम 
िशि का ीमती जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यांची क या िव ा मिंदर व किन  महािव ालया या 
मु या यापक पदी पदो  नतीन ेनमेणकू करणबेाबतचा िवषय मा.  य. सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आलेला होता.  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९.१०.२०१६ चे सभतेील िनणय .६९३ अ  वय े“ ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचा शै िणक दजा िटकून राहणसेाठी तेथ े यो  य गुणव  ता धारण करणारा 
मु  या  यापक असावा, अस ेसिमतीच ेमत झाले, याक रता येथील मु  या  यापक पद जािहरात दऊेन गुणव  ते  या 
आधारे भरण ेश  य आह ेकाय, याबाबत मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुण ेिवभाग यांचा अिभ ाय घे  यात 
यावा, तोपयत सदरह  ताव  थिगत ठेवणते यावा” असे ठरल.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९३ अ  वये मा.िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग यांना जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३९७१/२०१६ िद.२९ ऑ  टोबर, २०१६ 
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अ  वये अिभ ाय िमळणबेाबत प  दे  यात आललेे होते.  यानसुार मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणेु िवभाग, 
यांनी  यांचेकडील िद.१७.११.२०१६ रोजीच ेप ा  वये आप  या सं  थते मा  यिमक शाळा सिंहता मधील िनयम 

मांक ६१.१ अ मधील तरतुदीनसुार पा  उमेदवार नसले तरच मु  या  यापक पद जािहरात दऊेन भरता यईेल, 
असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

मा  दर  यान मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय .७५५ पढुील माण े
पा रत झालेला आह.े “मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९३ पढुील माण े
वाचण ् यात यावा, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील मु  या  यापक पद पदो  नतीन े
भरणबेाबत  या  तावाम  य ेमा.िवभागीय िश ण उपसचंालक, पणु ेिवभाग याचंा अिभ ाय न दिव  यात आलेला 
आह.े याक रता पु  हा मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणु ेयांचा अिभ ाय मागिवण ेआव  यक नाही,  यामळेु 
सदरह  ताव फेरचचसाठी पढुील  यव  थापन सभेसमोर सादर करणते यावा” असे ठरले.  

 यानसुार सदरचा  ताव पु  हा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते फेरसादर केला असता, मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिद.२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय .९१८ पढुील माण ेपा रत झालेला आह.े  यावर सिव  तर चचा 
होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर िवभागाकडील सेवाजे  ठता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचा अिभ ाय तसचे िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग, पणु े
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३(४) मधील तरतदुीनुसार तसेच िश ण संचालक, पणु े िवभाग यांचेशी 
दरु  वनी ारे केले  या चचनसुार, जे  ठतम िशि का ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीने नमेणकू करणसे मा  यता दे  यात आली.  

मा.  यव  थापन सिमतीच िद.२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय .९१८ अ  वये ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांची जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३६३२/२०१६ िद.०७ जानेवारी, २०१७ अ  वये ी 
साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीने ९३००-३४८०० + ेड प े
.४८००/- या वतेन ेणीत मळुवेतन .१९,०६०/- + ेड पे .४८००/- माण े एक वषा  या प रिव ाधीन 

कालावधीसह नेमणकू कर  यात आलेली आह.े ीमती िमरजकर यांचा प रिव ाधीन कालावधी िद.०६ जानेवारी, 
२०१८ रोजी सपलेला अस  यान,े  यांना मु  या  यापक, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, 
या पदावर कायम करावयाच ेआह.े  

मा  ीमती िमरजकर यांच ेकामकाजाबाबत िश क, िव ाथ नंी, ाम  थ यांनी िविवध त ारी केले  या 
आहते.  याचा तपिशल खालील माण े– 

अ. . ीमती िमरजकर यांचे िव  झाले  या त ार चा 
तपिशल 

 यावर झालेली कायवाही झालेली िश ा/ िनकाल 

०१. िद.११.०७.२०१६ रोजी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
िवभागाकडील सहा.िश क ी.गंगाधार िव  वनाथ 
वरघुडे व ी.सजुय आनंदराव बाबर यांनी  वतं  अज 
क न, ीमती िमरजकर या मनमानी प तीने तािसकांचे 
वाटप करत असलेबाबत तसेच िव ाथ नंीचे िहत न 
पाहाता अिहतकारक िनणय घेत असलेबाबत, तसेच 
 वतःकडे अित र  त कायभार असतांनाही  वतःचे 

अ  यापनाचा कायभार कमी क न घेतला, अशा कारे 
मनमानी कारभार क न सवच िश कांना मानिसक ास 
दते असलेबाबत त ार केलेली होती.  

याबाबत शासक य अिधकारी यांचे क ात 
ीमती िमरजकर व त ारदार िश क यांना 

सम  बोलवनू, सामंज  याने करण 
िमटिव  यास सचुना िद  या.  

ीमती िमरजकर यांना 
मनमानी न करणेबाबत 
त डी समज िदलेली 
होती.  
 

०२. ी.िवनोद साहबेराव ढाकणे, ी.िकरण आनंदराव बो डे 
व ी.िदपक िहरामण शेजवळ, सव रा.िशड  यांना माह-े
जनु-२०१७ म  य े  येक   वतं  त ार अज क न, 

ीमती िमजरकर यांचे पती ी. खिलल स यद ह ेशालेय 
शासनात व इतर बाबतीत ह  त ेप करत असलेबाबत 

त ार केलेली होती, तसेच ीमती िमरजकर यांचे पती 
आप  या प  नी  या पदाचा गैरवापर क न सं  थान मधील 
भ  तांना  हीआयपी दशन/ आरती उपल  ध क न 
आिथक लाभ उठवतात, ीमती िमरजकर यांना 

याबाबत िद.२२.०७.२०१७ रोजी 
शासक य अिधकारी यांचे क ात ीमती 

िमरजकर, त ारदार ाम  थ व इतर िश क 
यांची सम  सनुावणी घे  यात आली. 
सनुावणी दर  यान त ारदार यांनी ीमती 
िमरजकर यांचे पती ी. खलील स यद यांनी 
क  या शाळेम  ये येऊन, िश कांची िमट ग 
घेत असलेबाबतची  हीडीओ ि लप सादर 
केली होती. 

 यामुळे सदर 
सनुावणीम  य े ीमती 
िमरजकर यांचे पती 

ी.खिलल स यद ह े
दोषी आढळून आ  याने, 

ीमती िमरजकर यांना 
लेखी समज दऊेन,  याचंे 
पती ी.खिलल स यद 
यांना यापढुे शालेय 
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वेळोवेळी हजारो पय े अॅड  हा  स घेऊन, कोण  याही 
कारचे कोटेशन न मागिवता सम  जाऊन खरेदी 

केलेली आह,े ीमती िमरजकर यांचे पती रोज सकाळी 
पिचंग मिशनजवळ बसतात,  यामुळे मिहला 
िशि काचंी कुचबंना होती, तसचे त ेिदवसभर शाळे  या 
प रसरातच बसनू असतात,  यामुळे मलु ना खेळ  यास 
कुचंबना वाटते, ीमती िमरजकर यांचे पती मिहला 
िशि कांशी व िव ाथ नंीशी िवनाकारण बोल  याचा 

य  न करतात  याचंेशी लगट कर  याचा य  न करतात, 
सं  थानची बदनामी कर  या  या  टीने शाळेची 
अनाव  यक मािहती सोशल िमडीयावर टाकून कमचा-
यां  या मनात िभती िनमाण करतात, रोजंदारी व कं ाटी 
िश क व इतर कमचारी यांचेवर दबाव आणनू 
 याचंेकडून आिथक लाभ िमळवतात व या सव कारात 
ीमती िमरजकर या आप  या पतीस साथ दतेात वगैरे 

मु े नमदु क न त ार अज केलेले होते. 
 

कामाकाजात ह  त ेप न 
करणेबाबत कळिव  यात 
आलेले आह.े  
 

०३. ीमती िमरजकर या .मु  या  यािपका असतांना  यांनी 
माह े मे-२०१६ म  य े िद.२०.०५.२०१६ ते 
२२.०५.२०१६ व िद.२४.०५.२०१६ रोजी रजा/सु ी 
उपभोग  या हो  या व  यानंतर िद.२८.०५.२०१६ रोजी 
रजा अज मंजरुीसाठी सादर केला होता. 

 यामुळे त  कालीन मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांनी ीमती िमरजकर यांना समज 
दे  याबाबत िनदश िदलेले होते, 

 यानसुार  यांना समज 
दे  यात आलेली होती 

०४. ीमती िमरजकर यांनी .मु  या  यािपका  हणनू 
कायभार ता  यात घेत  यानंतर सेवािनवृ  त 
मु  या  यािपका ीमती च  हाणके यांचेशी चाज दवेाण-
घेवाण करतांना जाणीवपवुक गैरवतन केले,  यानंा तास 
तास बसवनू ठेवणे,  वतः घरी िनघनू जाणे, 
कायालयातील कमचा-यांना जाणीवपवुक दसुरे काम 
सांगनू ीमती च  हाणके यांना असहकाय केले याबाबत 

ीमती च  हाणके यांनी िद.२५.०४.२०१६ रोजी लेखी 
त ार केलेली होती. तसेच ीमती िमरजकर यांचे 
किन  ठ महािव ालयाचा चाज घेतांना ी.िशवगजे, 
सहा.िश क  यांचेशी दखेील शा  दीक वादावादी झाली 
होती.  

 यामळेु अशा प रि थतीम  य े
शासनामाफत अंतगत लेखाप र ण 

िवभागाचे मुख व एक कमचारी यांना 
सबंधीत िठकाणी पाठवनू  याचंेमाफत चाज 
दवेाण घेवाणची ि या पार पाड  यात 
आलेली होती.  
 

------ 

०५. इ.१० वी अ  या समुारे ४२ व इ.१० वी ब  या ४९ 
िव ाथ नंीन  वेगवेगळे अज क न, ीमती िमरजकर 
मॅडम यांनी िद.२२.०९.२०१७ रोजी वगात येऊन, 
जबरद  तीन,े धमक  दऊेन मलु कडून  वतः ब ल 
चांगले िल हन घेतले. मुल चा वेळोवेळी अपमान केला, 
 यामुळे काही मलु ना शाळा सोडावी लागली, मुली 

बाहरे उ  या रािह  या तर “तु  ही मलुानंा पाहायला उ  या 
रािहलात का” असे बोलून अपमािनत करत, तसेच मी 
तु  हालंा ८ वी ला असतांना फार छान िशकवत होते, 
असे िलिह  यास सांिगतले अशा वेगवेग या त ारी 
मुल नी केले  या आहते. 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत  यांना लेखी 
समज दे  यात आलेली 
आह.े  
 

०६. तसेच इ.०८ वी मधील ५३ िव ा  यानी ीमती 
िमरजकर यां  या िव  अज दऊेन शाळा सु  
झा  यापासनू ीमती िमरजकर मॅडम यांचे आजपयत 
इं जी िवषयाचे १० ते ११ तासच झालेले आह,े तसेच 
झाले  या तासांमधनूही अनु मिणके माणे न िशकवता 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत  यांना लेखी 
समज दे  यात आलेली 
आह.े  
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कोणताही धडा व किवता के  हाहंी घे  यात येतात. 
 यानंी िशकवलेले समज  यात खपु अवघड वाटते, मॅडम 

आमचे  हणणे ऐकुण घेत नाही, काही िवचारावयास 
गेला क , तमु  यामुळे माझा वेळ वाया गेला, तु  हालंा 
छोट्या छोट्या गो  टया कळत नाही का असे बोलून 
रागवतात.  यामुळे  याचंेब ल आमचे मनात खपु िभती 
आह.े रोज तास होत नाही व  या िदवशी तास होतो  या 
िदवशी मॅडम १००० श  द, १०० वा  य, १५० श  द 
िलहन पाठ करणे इ  यादी अ  यास दतेात,  यामुळे इतर 
िवषयांचा अ  यास कर  यास वेळच िमळत नाही मा  
मॅडम पढु  या तास जे  हा ं होईल ते  हा अ  यास पणु 
नसेल तर या शाळेत मलु ची खपु गद  झाली, बाजार 
भरला, तमुचे दाखले दऊेन गद  कमी केली जाईल असा 
दम दतेात. मलु ची आिथक सम  या समजनू घेत नाहीत, 
तसेच शाळा भराया  या आधी ो बॉलची ॅ  टीस 
कर  यासाठी गेले  या मलु ची द  तरे वगाबाहरे फेकुन 
दऊेन, मुल ना तासभर वगाबाहरे उभे केले. तसेच मा या 
मनात आले तर तमुचा खेळाचा ास सु ा बंद क  
शकते, अशा िविवध त ारी कर  यात आलेली हो  या. 

०७. ी.अंिज  यदवे रामचं  गायकवाड, सहा.िश क, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर, िशड  यांनी 
िद.१९.०९.२०१७ रोजी ीमती िमरजकर यांनी 
िव ाथ नंीशी अयो  य वतन केलेबाबत त ार केली 
होती. 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत अजदार 
िश क व ीमती 
िमरजकर अस े दोघांनाही 
लेखी समज दे  यात 
आलेली आह.े  

०८. ी.अंिज  यदवे रामचं  गायकवाड, सहा.िश क, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर, िशड  यांनी 
िद.२०.११.२०१७ रोजीचे त ार अजा  वये 
“िदवाळी  या सु ीम  य े ीमती िमरजकर या इ.७ वी 
 या वगात िशकणा-या सािनया पठाण या 

िव ाथ नंी  या घरी गे  या व तेथ े  यानंी िव ािथनी  या 
पालकानंा सािंगतल े क , गायकवाड सर तमु  या 
मुलीसोबत चांगले वतन करत नाहीत, ते ित  याशी 
अयो  य भाषेत बोलतात  याचं  यि  व चांगल नाही. ते 
तमु  या मलुीकडे वाईट नजरेन े बघतात, यावर  या 
मुलीला पालकांनी याबाबत िवचारणा केली असता 
मुल नी याम  य े काहीही त  य नस  याचे सांिगतले. 
 यामळेु पालकांनी ीमती िमरजकर यानंा आ  ही तु  ही 
 हणता तस िलहन दणेार नाही, यावर िवनंती क न 
ीमती िमरजकर  हणा  या क , तु  हाला काय करायचे 

तु  ही फ  त सही क न ा बाक च ेआ  ही पाह. तमु  या 
मुलीची संपणु जबाबदारी आ  ही घेऊ. तु  ही काळजी 
क  नका. परंतू पालक तयार झाले नाहीत व  यानंी 
िदवाळी सु ी संप  यानंतर झाले  या कार मला 
सांिगतले. ीमती िमरजकर यांनी गिल  छ पातळीवर 
उत न माझी बदनामी कर  याचा कट रचला होता. सडु 
बु ीने पेटले  या मु  या  यािपका जर या थराला जाऊ 
शकतात तर भिव  यात पैसे दऊेन मुल कडून कट 
कार  थान क  शकतात ही गो  ट अिजबात नाकारता 
येणार नाही. यात शाळा व सं  थानाची बदनामी होऊ 
शकते,  यामुळे ीमती िमरजकर यांना कडक शासन 

याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आलेला आह.े  
 

कायवाही चालु आह.े  
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होणे गरजेचे अस  याचे” नमदु केलेले आह.े 
०९.  यानतंर िद.०८.१२.२०१७ रोजी ी साईबाबा क  या 

िव ा मंिदर िवभागाकडील सव िश क व िश केतर 
कमचारी यांनी एकि त अज क न, ीमती िमरजकर 
यांनी ी.गायकवाड सर यां  या ब ल सडु भावननेे पेटून 
अितशय गिल  छ पातळीवर उत न कट कार  थान केले. 
भिव  यात ीमती िमरजकर यांचेकडून अशा कारे सुड 
भावनेन ेइतर िश कां  या बाबतीत घडू शकते,  यामुळे 

ीमती िमरजकर मॅडम यांचेपासून आमची सुरि तता 
 हावी,  हणनू अज केलेला आह.े  

न द घेतली. कायवाही चालु आह.े  

१०. िज  हा  य ,  वािभमानी ररपि लकन प  तथा यथु 
रपि लकन, अहमदनगर यांनी  याचंेकडील 

िद.१५.११.२०१७ रोजीचे अजा  वये ी साईबाबा 
क  या िव ालय, िशड  येथील मु  या  यािपका ीमती 
जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांनी शासनान े िनदिशत 
के  या माणे ७ नो  हबरला िव ाथ  िदवस साजरा न 
के  याने  याचंेवर गु  हा दाखल करणबेाबत मागणी 
केलेली आह.े तसेच  यांनी अजात ीमती िमरजकर 
यांनी महारा   शासना  या आदशेाचा व डॉ.बाबासाहबे 
आंबेडकर यांचा अपमान केलेला आह,े असे नमदु 
केलेले आह.े 

याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आलेला आह.े  
 

कायवाही चालु आह.े  

११. ी.िव  वास दादासाहबे माघाडे, म.ुपो.गोगलगाव, 
ता.राहाता यांनी िद.१२.०८.२०१७ रोजी अज क न, ी 
साईबाबा सं  थान  या  ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
शाळे  या मु  या  यािपका ीमती जहॉआंरा िमरजकर 
यांनी डमी िव ाथ  बसवून एम.एड. के  याने  यां  यावर 
गु  हा दाखल करणेबाबत मागणी केलेली आह.े   यानंी 
सदर त ार अजा  या ती मा.सहसंचालक, म.रा., पणेु, 
मा.कुलगु , पणेु िव ापीठ, मा.िश ण उपसंचालक, पणेु 
िवभाग, म.िज  हादडंािधकारी, अहमदनगर, पोलीस 
िन र क िशड  पोलीस  टेशन यांना िदले  या आहते. 
तसेच याबाबत िविवध वृ  तप ांम  ये, सोशल 
िमडीयाम  य ेबात  या सारीत झाले  या हो  या. 

 यामुळे ी.माघाडे यांचे त ार अजानसुार 
ीमती िमरजकर यांचेकडून  याचंे एम.एड. 

बाबत मािहती घे  यात आलेली असनू, 
 याचंे एम.एड. मणाप ा  या स  यता 

पडताळणीबाबत सबंधीत िश ण सं  थसे 
इकडील जा. . एसएसएस/सा शा/ 
आ  था/ ३२४४/२०१७ िद.२० स  टबर, 
२०१७ अ  वये प  पाठिव  यात आलेले 
आह.े 

मा  अ ाप सबंधीत 
सं  थकेडून कोण  याही 

कारचे उ  तर अथवा 
ितसाद िमळालेला 

नाही.  याचंेकडून उ  तर 
येणे बाक  आह.े  
 

१२. ी.भा  कर वाघ, रा.िशड  यांनी िद.२२.०९.२०१७ रोजीचे 
त ार अजा  वये ी साईबाबा सं  थान  या क  या शाळेत 
मु  या  यािपका जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यानंी 
जंतनाशक गो या वाटप न करता रा  ीय कायात व 
िव या  याचे आरो  याकडे दलु  के  यान े गु  हा दाखल 
करणेची मागणी केलेली आह.े ी.वाघ यांनी सदर त ार 
अजा  या ती मा.मु  यमं ी, महारा   रा  य, मा.आरो  य 
मं ी, महारा   रा  य, मा.िवरोधी प नेते, महारा   रा  य, 
मा.अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर व मा.िज  हा आरो  य 
अिधकारी, अहमदनगर, मा.तालकुा आरो  य अिधकारी यांना 
िदले  या आहते.   

 याबाबत ीमती िमरजकर यांचा लेखी 
खलुासा घे  यात यऊेन,  यां  या 
खलुा  यामधील मजकुरा माणे आरो  य 
अिधकारी, राहाता तालुका यांना इकडील 
जा. .एसएसएस/सा शा 
/आ  था/४३१५/२०१७ िद.१७ नो  हबर, 
२०१७ अ  वये प  दऊेन,  याचंे  प  टीकरण 
मागिवलेले आह.े 

आरो  य अिधकारी, 
राहाता तालुका 
यांचेकडून उ  तर येणे 
बाक  आह.े  
 

१३. ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघुडे, सहा.िश क ी साईबाबा 
क  या िव ा मंिदर यांनी  याचंे िद.०६.०७.२०१७ 
रोजीचे अजा  वये ी साईबाबा सं  थान  या क  या िव ा 
मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी 
नेमणकू करतांना सेवा  ये  ठता डावलून किन  ठ 
िशि केला दे  यात आलेली नेमणकू र  करावी आिण 

 यामुळे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालयाकडील मु  या  यापक 
ह े पद पदो  नतीने नेमणेबाबत 
जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/आ  था/ ३२१२/ 
२०१७ िद. १८ स  टेबर २०१७ रोजीचे 
प ा  वये मा.िश ण उपसंचालक, िश ण 

मा.िश ण उपसंचालक, 
पणेु यांचेकडून उ  तर यणेे 
बाक  आह.े  
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मा यावर झालेला अ  याय दरु क न माझी मु  या  यापक 
पदी नेमणकू करणेबाबत िवनंती केलेली आह.े सदर 
अजाम  य े  यांनी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालय ही शाळा फ  त मलु ची/मिहलांची 
नसनू मलुामलु ची (Co-Education) शाळा अस  याचे 
नमदु केलेले आह.े तसेच  यांनी अजासोबत ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे 
सन २०१४-१५, २०१५-१६ व सन २०१६-१७ चे 
 कुल रपोट काड सादर केलेले आह,े सदर 
रपोटकाडम  य े Type of School – Co-

Educational असे नमदु केलेले आह.े तसेच सदरचे 
रपोट काड ह ेइ.०५ ते इ.१२ वी.असे एकि त आह.े 

उपसंचालक कायालय, पणेु यांचेकडून लेखी 
मागदशन व अिभ ाय िमळणेबाबत पनु  ःच 
िवनतंी केलेली आह,े 

वरील अ. .०१ ते १० मु यांच े अवलोकन करता ीमती िमरजकर या .मु  या  यािपका असतांना 
िकंवा प रिव ाधीन कालावधीम  य े असतांना  यांचे कायप तीबाबत िश क, िव ाथ नंी तसचे ाम  थांनी 
वेळोवेळी त ार अज केलेल े आहते.  यांच े काही त ार अजाबाबत अ ाप कायवाही चालु आह.े तसेच 
अ. .११ ते १३ मधील मु ांच े अवलोकन करता सदर मु ांबाबत िविवध िवभागांकडून अिभ ाय येणे बाक  
आह.े 

 यामळेु ीमती िमरजकर यांचे प रिव ाधीन कालावधीबाबत िनणय होणकेामी इकडील 
कायालयामाफत िद.२४.०१.२०१८ रोजी सिव  तर िटपणी सादर केली असता, सदर िटपणीवर व र  ठांकडून 
पढुील माण ेिनदश दे  यात आलेल ेआहते.  

क  या शाळेत मिहला मु  या  यापक असावा या तरतुदीचा आधार घते ीमती िमरजकर या 
सेवा  ये  ठता यादीम  य ेअ. .३ वर असतांनाही  ये  ठता डावलनु  यांची मु  या  यापक पदी िनयु  ती झाली आह.े 
मा  ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय या शाळेचा दजा “मलु ची शाळा” असा नसनू “सह-
िश ण” असा आह.े  यामळेु शाळा संिहतेनुसार “सह-िश ण” दजा असले  या शाळेत मिहला मु  या  यापक 
असावी अशी तरतुद नाही.  यामळेु ीमती िमरजकर यांची िनयु  ती र  क न, सेवा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक 
िनयु  ती करावी, तसेच  या त ार बाबत िविवध िवभागां  या अिभ ाय येण े बाक  आह,े  या त ारी गंभीर 
 व पा  या अस  याने  याम  य ेत  य अस  याचे सकृतदशनी िदसनू यते आहे  यामळेु उ  तराची वाट पाहण ेगरजेच े

नाही. अस ेिनदश िदलेले आहते.  
(अ) सबब उपरो  त व  तिु थतीचा िवचार करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी िनयु  ती 

र  क न ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सवेा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक िनयु  ती 
करण ेसंयिु क राहील, अस ेन  मत आह.े  

(ब) ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सवेा  ये  ठता सचुी पाहाता 
ी.बाजीराव कणलाल वाणी, सहा.िश क ह े सवेा  ये  ठतेम  य े थम मांकावर आहते. शासनाने िद.१३ जून, 

२००५ चे शासन िनणयानुसार २००४-०५ पासनू िनयु  त होणा-या मु  या  यापकांसाठी यशवंतराव चव ्हाण 
महारा   मु  त िव ापीठाचा “शालेय  यव  थापन पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) बंधनकारक केलेला 
आह.े मा  ी.वाणी यांनी सदरचा अ  यास म पणु केललेा नाही. तसेच ी.बाजीराव कणलाल वाणी याचंेवर 
सेवेत असतांना पढुील माण ेआरोप झाललेे असनू स ि थतीम  य े  यांची िवभागीय चौकशी सु  आह   

अ. . ी.बाजीराव कणलाल वाणी यांचे िव  झाले  या त ार चा 
तपिशल 

 यावर झालेली कायवाही झालेली िश ा/ 
िनकाल 

०१. िद.०८.०७.२००५ व िद.०१.०८.२००५ रोजी क  या िव ा मिंदर 
िवभागाकडील मिहला िशि का सौ.वैशाली नं.देशमखु यांनी 

ी.वाणी ह ेवारंवार ास देत असलबेाबत त ारी केले  या आहते. 
 याम  ये  यांनी वगाबाहरे येऊन उभे राहण,े   यांच े माग े माग े

िफरण,े शाळा सटु  यानंतर  टॅ  डवर  यांच े माग े जाण,े एकटक 
पाहण ेअस े कार करत असलबेाबत नमदु केलेल ेआह.े  

याबाबत त  कालीन िव  व  त डॉ.ग दकर 
साहबे यांनी दोह नाही समजावून सांगनू 
त ारीबाबत समझोता क न िवषय संपु  टात 
आणला होता.  याबाबतचा अहवाल 
उपलबध आह.े   

करण द  तरी 
दाखल कर  यात 
आलेले आह.े  

०२. ी.वाणी यानंी थम स  प र े  या इ.१० अ चा िनकाल ठरले  या 
तारखेस िद.०३.१२.२०१६ रोजी िव ाथ न ना वाटप केला नाही. 
इ.९ वी अ  या िव ान िवषया  या माकाची यादी  या वगिश कांना 

याबाबत  यानंा नोटीस दऊेन  याचंा खलुासा 
घे  यात आलेला आह.े  

समज दे  यात 
आलेली होती.  
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न िद  याने  या वगाचाही िनकाल िव ाथ न ना देता आला नाही. 
ी.वाणी यां  या बेजबाबदार वाग  यामळेु िव ाथ न चे शै िणक 

नकुसान होत असनू या िव ाथ न ची एस.एस.सी. बोडाची प र ा 
देान मिह  यावर आलेली असतांनाही  याचंा िव ान िवषयाचा 
अ  यास म ५०% सु ा िशकवनू झालेला नाही.  

०३. ी.वाणी यांचेिव  मिहला िशि का व िव ाथ न नी 
अनेकवेळा ाचाया यांचेकडे त डी त ारी केलेली आह,े तरी 

ी.वाणी यां  या या बेजबाबदार व अयो  य वतणकु मुळे शालेय 
वातावरण दिुषत झालेले आह.े तसेच अ  यास माबाबत वषा 
िवसे व इतर ३१ िव ाथ न नी अज िदलेला आह.े  

ी.वाणी यांनी गंभीर गैरिश  त वतन के  याचे 
आढळून आ  याने, घटनेचे व िश  तभंगाचे 
गांिभय िवचारात घेता 
जा. .एसएसएस/सा शा /वशी-
७ए/३६४१/२०१७ िद.०९.०१.२०१७ 
अ  वये  यांना ता  काळ सं  थानचे सेवेतनू      
सेवािनलं बीत कर  यात आले होत.े  
 
तसेच सदर गैरिश  त वतनाबाबत ी.वाणी 
यांचे िव  आरोपप  तयार कर  यात आलेले 
असनू ी.ए.एम.देशमखु, नािशक यांचेमाफत 
 यांचे िवभागीय चौकशीचे कामकाज सु  

आहे.  
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
सेवा (िश  त व अपील) िविनयम २०१३ चे 
िविनयम ४ उपकलम ५ (क) नसुार 

ी.बाजीराव वाणी यांची जा. .एसएसएस/ 
सा शा/वशी-७ए/३२१६/२०१७ िद.१८.११. 
२०१७ अ  वये ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर म  य े सहा.िश क या पदावर पढुील 
आदशे होईपावेतो पनुः  थापना कर  यात 
आलेली आह.े  

कायवाही चालु 
आह.े  

०४. िद.०७.०१.२०१७ रोजी इ.९ वी अ  या वगाचा थम स ाचा 
िनकाल वाटप कर  यात आला.  यावेळेस िव ािथन चे पालक 
िनकाल घे  यासाठी बोलावले होते. शाळेत आले  या पालकांनी 

ी.वाणी यां  या िवषयी त ारी केली. पालकांपैक  ी. ाने  वर 
केशवराव गायके यानंी िद.०७.०१.२०१७ रोजी त ार अज िदलेला 
असनू  यात  यांनी ी.वाणी याचंी भाषा मलु शी अस  य, अ  लील, 
गली  छ भाषा वापरतात, मलु नी  यां  या िवषयी त ा के  यास 
दमदाटीचा भाषा वापरतात. पालकांना दमदाटी करतात, अशा 

कार  या त ारी केले  या आहते व त ार ची दखल न घेत  यास 
उपोषणास बस ूअसे कळिवलेले आह.े  

०५. इ.९ वी अ ची िव ाथ नी मानसी िवजय पाटील िहने िव ान 
िवषय िश क ी.वाणी यांचे िवषयी त ार केलेली असनू , 
 यात ितने ी वाणी ह ेमलु ना घाणेरडे बोलतात, ाथना चालु 

असतांना मानसी पाटील िहस त डातून र  त पडे पयत माराहाण 
केली, दमदाटी करतात, नोकरीची गरज नाही अशा कारची 
भाषा वापरतात अशा कारची त ार केलेली आह.े  

०६. ी.वाणी ह े वगात अ  लील श  द वाप न बोल  याबाबत इ.९ 
वी अ  या िव ाथ नंी प  लवी च  हाण व इतर ६ यांनी 
िद.०९.०१.२०१७ रोजी त ार अज िदला आह.े  

०७. कु.ि यंका राऊत व इत ६ िव ाथ न नी ी.वाणी यांचे 
गैरवतनुक सबंधी लेखी त ार केलेली आह.े  

०८. इ.१० वी अ  या िव ाथ नं नी ी.वाणी ह ेवगिश क असून ते 
िव ा थ नं नी िविच  श  द वापरतात अशी त ार केलेली आह.े  

०९. ाचाया ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर यांनी ी.वाणी यांचा 
िद.०९.०१.२०१७ रोजी गैरवतन रपोट पाठिवला असनू,  यात 
 यानी ी.वाणी यांनी शिनवार िद.०७.०१.२०१७ रोजी दपुारी 

१२.३५ वा. मा.मु  या  यापकांचे कायालयात  याचंेिवषयी 
त ार असणा-या पालकांशी वाद घातला,  यानंा धमक  िदली, 
अस  य भाष वापरली, तसेच ाचायानी  यानंा समजव  याचा 

य  न केल असता  यानंाही मोडून ठेवीन तु  ही मला िशकव ू
नका असा दम िदला व मा.अ  य  व मा.कायकारी अिधकारी 
यांचाही एकेरी उ  लेख क न,  यानंा मी घाबरत नाही अशा 

कारे गरैवतन केले असून, ी.वाणी यांनी  याचंा अ  यास म 
पणु केला नाही, तसेच वगात िव ाथ नं ना अ  लील श  द 
वाप न बोलतात अशी मलु ची त ार आह.े  यां  या िवषयी 
मिहला िशि का व मदतनीस यांची सु ा त ार आह,े  यानंाही 
ते अ  लील श  द वाप न बोलतात,  यामुळे शाळेत सवजण 
दडपणाखाली वागत आहते, असे नमुद केलेले आह.े  

 

(क) ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ह े ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाकडील 
सेवा  ये  ठता सचुीम  य े दसु-या मांवर असनू मु  या  यापक पदासाठी आव  यक असलेली शै िणक अहता 
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 यांनी ा  त केलेली आह.े तसेच  यांनी  यशवंतराव च  हाण महारा   मु  त िव ापीठाचा “शालेय  यव  थापन 
पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) पणु केलेला आह.े  यांचे वैयि क धारणी व सवेापु  तकाची पडताळणी 
केली असता,  यांचे िव  कोण  याही कारची त ार अथवा गरैिश  त वतन रपोट झाललेा नाही. तसेच  यांना 
आजपावेतो एकही कारण ेदाखवा नोटीस दे  यात आलेली नाही.  

  तरी उपरो  त व  तिु थतीचे अवलोकन करता प र  छेद “अ” म  य ेनमदु केलेनसुार ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांची मु  या  यापक पदी केलेली िनयु  ती र  क न, शाळा संिहतेमधील िनकष, शै िणक 
पा ता व सेवा  ये  ठता या सव बाब चा िवचार करता ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांची ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती करणबेाबत िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .११२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाच ेमु या यापक पद पदो नतीने 
भरणेकामी मा.िश ण, उपसंचालक यांचा अिभ ाय घे यात येऊन, सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, अस ेठरले.   

      (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ भसूंपादन क ाकडील कं ाटी प दतीने कायरत कमचा यांच ेवेतनाबाबत. 

ताव- सन २००० सालापासनू सं  थानचे भूसंपादन िवषयक कामे कर  यासाठी उपिवभागीय अिधकारी यांचे अिधिन  त 
भसंूपदान क  व सदर क ाकडे कं ाटी प  दतीने कमचारी नेम  यात आलेले होते. सदर क ाकडील        कमचा-
यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने वेळोवेळी  यके एका वषासाठी मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े सदर 
क ाकडील कमचा-यांची मदुत िद.३०/०४/२०१७ रोजी सपंु ात यते अस  यान,े उपिवभागीय अिधकारी, िशड  
भाग यांचेकडील िद.१४/०२/२०१७ रोजीच ेप ास अनसु न िवषयांक त क ास व क ाकडील कं ाटी कमचा-
यांचा मदुतवाढीचा  ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभपेढुे सादर करणते आलेला 
होता.  यावर िनणय .१९७ अ  वय,े सबंधीत क ास व कायरत कं ाटी कमचा-यानंी मागील दोन वषाम  य े
केले  या कामाची सिव  तर मािहती आगामी सभेपढुे सादर करणते यऊेन केवळ ०३ मिहने कालावधीची मदुतवाढ 
दणेेत येत आह.े असा िनणय समंत झाललेा होता.  यानसुार संबधीत कमचा-यांना तीन मिहनेसाठी मदुतवाढ दणेते 
येऊन उपिवभागीय अिधकारी यांचेकडून भूसपंादन क ामाफत केले  या मागील ०२ वषा  या कामाची मािहती 
मागिवणते आलेली होती.  

उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यांनी सादर केले  या अहवालानसुार भसंूपदन क ामाफत केले  या 
कामाची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेपढु े सादर करणते आली.  यावर 
उपिवभागीय अिधकारी यांच ेकायालयाम  य ेसं  थानमाफत नमेले  या कं ाटी कमचा-यानंी मागील पणू वषाम  य े
कोणतेही उ  लखेनीय काम केलेले िदसनू येत नाही. यामळेु क ाम  य े पवु माण े ०१ कुशल कमचारी 
पवु माणचे ११ मिह  यासाठी नेमणू उव रत सव कमचारी बंद कर  यात याव ेअसा िनणय समंत झालेला होता.  

उपरो  त िनणयानुसार मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, यांचे कायालयाकडे ०१ कुशल कं ाटी 
कमचारी िद.०१/०८/२०१७ रोजी पासनू पढुे ११ मिहने कालावधीसाठी परुिवण ेबाबत तसचे उव रत कमचारी 
कमी करणबेाबत िद.१२/०८/२०१७ रोजी कायालयीन िटपणी व आदशे सादर करणते आललेा होता. सदरह 
िटपणीवर SDO यांचेकडे सं थानचा कोणताही भसंूपादन ताव लंिबत नाही, यामळेु सं थानन े मनु यबळ 
परुिव याची आव यकता नाही अस ेमत न दवनू  यास मा  यता िदलेली होती.  यानसुार िद.२७/०९/२०१७ रोजीच े
आदशेान े उपिवभागीय अिधकारी,यांचे कायालयाकडील कं ाटी कमचा-यांना माह-ेऑग  ट व स  टबर २०१७ 
अखेर मदुतवाढ दणेते यऊेन िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ पासनू िवषयांक त भसंूपादन क  बंद कर  यात यते 
अस  याचा आदशे पा रत करणते आला. 

 यानंतर उपिवभागीय अिधकारी यांनी िद.०९/१०/२०१७ रोजीच े प ान,े ी साईबाबा समाधी  या 
शता  दी मोहो  सवािनिम  त या कायालयाकडे आप  ती  यव  थापन व इतर मह  वाची जबाबदारी िज  हा 

शासनान े सोपिवलेली आह.े ती कामे वेळेत व िबनचकु पार पाड  यासाठी उपल  ध कमचा-यांकडून ह े श  य 
नाही  हणनू शता  दी मोहो  सवा  या आप  ती  यव  थापन व  या अनषंुगीक कामे पार पाडणसेाठी ०२ कुशल व 
०१ अकुशल कमचारी उपल  ध क न दणेेबाबत कळिवणेत आले. तसेच िद.०२/११/२०१७ व 
िद.०३/१२/२०१७ रोजीचे प ाने प ाने सबंधीत कं ाटी कमचा-यांचे माह-ेऑ  टोबर व नो  हबर २०१७ चे वेतन 
अदा करणेबाबत संबंिधत ठेकेदारांना आदशे होणबेाबत कळिवलेले होते.  याबाबत इकडील िद.१२/१२/२०१७ 
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रोजीचे इकडील प ाने उपिवभागीय अिधकारी, िशड  यानंा “आपले कायालयाकडे सं  थानचा कोणाताही 
भसंूपादन  ताव लंिबत नाही,  यामळेु सं  थानला आपले कायालयास मनु  यबळ परुिव  याची आव  यकता 
नाही. याबाबत भिव  यात आव  यकता वाट  यास तशी तजिवज करणते येईल. तसचे भूसंपादन क ाकडे कायरत 
असले  या संबधीत कं ाटी कमचा-यांनी िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ पासनू सं  थानन े िनयु  त केले  या संबधीत 
ठेकेदार िकंवा कामगार िवभागाच ेसचुने माण ेसं  थानच ेइतर आव  यक  या िवभागांकडे ज ूहोऊन काम करण े
आव  यक होते. तथापी, संबधीत कं ाटी कमचा-यांनी मदुतवाढ सपंलेनतंर कुठलाही आदशे नसतांना पर  पर 
आप  या कायालयाकडे अनािधकृतपण ेकाम केलेले अस  याने  याचंे माह-ेऑ  टोबर, नो  हबर २०१७ चे तसचे 
 यापढुील कालावधीचे वतेन अदा कर  यात येणार नाही.” असे कळिवणते आललेे आह.े  

 यानंतर उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यानंी िद.०५/०१/२०१८ रोजीचे प ाने पुनः  च, आपले 
सं  थानचे या कायालयात कायरत असले  या ०२ कुशल व ०१ अकुशल कमचारी यांचे माह ेऑ  टोबर, २०१७ 
व नो  हबर, २०१७ चे वेतन अदा करणबेाबत आपणास िवनतंी कर  यात आली आह.े परंतु अ ापही सदर 
कमचा-यांचे वेतन अदा कर  यात आलेले नाही.  यांनतर िद.२२/१२/२०१७ रेाजीचे प ान ेसदरह कमचा-यांना 
आपले कायालयाकडेस हजर होणकेामी कायमु  त कर  यात आलेले आह.े तसेच आपलेशी िद.२६/१२/२०१७ 
रोजी सम  दु  वनीव न व सम  झाले  या चचनसुार सदर कमचारी यांच े माह े ऑ  टोबर २०१७, नो  हबर 
२०१७ व िद.२१/१२/२०१७ पयतचे  यांचे हजर रिज  टर मधील हजर िदवसांचे सं  थानचे िनयमानसुार होणारे 
वेतन अदा करणसे न  िवनतंी असे कळिवललेे आह.े  

उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग यांना िद.१२/१२/२०१७ रोजीचे प ाने सबंधीत कं ाटी कमचा-
यांनी मदुतवाढ सपंलेनतंर कुठलाही आदशे नसतांना पर  पर आप  या कायालयाकडे अनािधकृतपण ेकाम केललेे 
अस  याने  यांचे माह-ेऑ  टोबर, नो  हबर २०१७ चे तसेच  यापढुील कालावधीचे वतेन अदा कर  यात येणार 
नाही.” असे कळिवणते आलेले आह.े तथापी उपिवभागीय अिधकारी यांनी िद.०९/१०/२०१७ रोजीचे प ान े
कळिवलेनुसार, ी साईबाबा समाधी  या शता  दी मोहो  सवािनिम  त उपिवभागीय अिधकारी, भाग िशड  यांच े
कायालयाकडे आप  ती  यव  थापन व इतर मह  वाची जबाबदारी िज  हा शासनाने सोपिवलेली होती. ती कामे 
वळेेत व िबनचकु पार पाड  यासाठी उपल  ध कमचा-याकंडून ह ेश  य नस  यान ेसबंधीत कमचा-यानंी शता  दी 
मोहो  सवा  या आप  ती  यव  थापन व  या अनषंुगीक काम ेपार पाडणेसाठी भसंूपादन क ाकडेच काम केललेे 
अस  याचे कळिवले आह.े स  या संबधीत कमचारी िद.२२/१२/२०१७ पासनू सं  थानकडे हजर झालेले असनू 
आव  यक  या िवभागाकडे काम करत आह.े सबब, उ  त पा  वभमूीच े अनषंुगान ेउपिवभागीय अिधकारी, भाग 
िशड  यांचे कायालयाकडे काम केले  या ०२ कुशल व ०१ अकुशल कमचारी यांचे माह े ऑ  टोबर २०१७, 
नो  हबर २०१७ व िद.२१/१२/२०१७ पयतचे सं  थान िनयमानसुार होणारे वेतन अदा करणसे मा  यता असावी, िह 
िवनंती. 

िनणय .११३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले या पा  वभमूीचे अनषंुगाने उपिवभागीय अिधकारी, भाग िशड  
यांचे कायालयाकडे काम केले  या ०२ कुशल व ०१ अकुशल कमचारी यांचे माह ेऑ  टोबर २०१७, नो  हबर 
२०१७ व िद.२१/१२/२०१७ पयतचे सं  थान िनयमानसुार होणारे वेतन आदा करणसे मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ दशनरांग यव थापन अतंगत कायाि वत करणेत आले या मोफत दशन पास (Time Base) काय णाली 

आधार णालीशी जोडणे (िलकं करणे) बाबत. 
िनणय .११४ सदरह िवषयावरील चचा पढु ेढकलणते आली.             (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ शासक य िवभागांनी करावया या कायालयीन खरेदीसाठी या कायप दती धोरणाम य े सधुारणा क  शासनाने 

िवकसीत केले या ग हनमट ई-माकट लसे (GeM) पोटलची कायप दती रा य शासनास व त ूव सेवा खरेदीसाठी 
ि वकृत करणेबाबतच ेशासन िनणयाबाबत. 

ताव- महारा   शासनाने शासन िनणय मांक संक ण-२०१६/ . .२१५/उ ोग-४ िदनांक २४ ऑग  ट, २०१७ अ  वये 
शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप ती धोरणाम  य े सधुारणा क  शासनान े
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िवकिसत केले  या ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलची कायप ती रा  य शासनास व  तू व सवेा खरेदीसाठी 
ि वकृत करणबेाबतचा शासन िनणय पा रत केलेला आह.े  

महारा   शासनाने शासन िनणय मांक-भांखस-२०१४/ . .८२/ भाग-III/ उदयोग-४ 
िद.३०.१०.२०१५ नसुार शासिकय िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप  दतीची 
िनयमावली लाग ु केलेली होती, सदर िनयमावली सं  थानलाही लाग ू होती. तथािप सदर खरेदी िनयमावली, 
महारा   शासनान े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 
होती. सदर शासन िनणया  वये उदयोग ऊजा व कामगार िवभागान े िनगिमत केललेे सव शासनिनणय/प रप के 
अिध िमत कर  यात येऊन सदर िनयमपिु तकेला मा  यता दऊेन सव खरेदीदार िवभागांनी  यांना लागणा-या 
व  तूंची खरेदी या िनयमपिु तकेत िदलेल ्या कायप  दतीनसुार िद.०१.१२.२०१६ पासनु लागु केलेली होती. 

सदर शासनिनणयातील 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 मडंळ िकंवा महामंडळ ि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 
िनयमपिु तका या िनणया  वये लाग ूझाललेी होती. याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत या िनयमावली माण े
कामकाज करणबेाबत वेळोवेळी िनणय झालेले आहते.  यास अनसु न सदर िनयमावलीनसुार खरेदीच ेकामकाज 
सं  थानकडून चाल ुआह.े  

वरील बाबीचा िवचार करता क  शासनाने िवकिसत केले  या ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) 
पोटलची कायप ती रा  य शासनास व  त ू व सवेा खरेदीसाठी ि वकृत करणबेाबतच े िनयमावलीनसुार खरेदीच े
कामकाज सं  थानलाही राबिवण ेबंधनकारक आह.े  

वर नमदु िदनांक २४.०८.२०१७ चे शासन िनणयाम  य ेअ.नं.१ म  य ेखालील बाब नमदु आह.े 
“ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलवर खरेदीसाठी उपल  ध असले  या व  त ूव सेवांच ेदोन िकंवा 

 यापे ा जा  त परुवठादार असतील तर सदर  या व  त ूव सवेांची ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलवर खरेदी 
कर  यास, खरेदी धोरण िदनांक ०१.१२.२०१६ मधील प र  छेद २.४ म  य े नमदु केले  या ल  यांिकत 
िवभागांना/कायालयांना बंधनकारक कर  यात यते आह.े”  

सदर २.४ (५) नसुार सं  थानचे पुनघटन िवधानसभे  या काय ाखाली झा  यामळेु सदर पोटलची 
कायप ती वापरण ेसं  थानला बंधनकारक आह.े  

क  शासनाने िवकिसत केले  या ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलची कायप ती रा  य शासनास 
व  तू व सेवा खरेदीसाठी ि वकृत करणबेाबतचे िदनांक २४.०८.२०१७ चे शासन िनणयाम  य े ामु  याने खालील 
बाब चा समावेश आह.े 
०१. सं  थानची शासना  या ई माकट  लस या पोटलवर ई-मेलसह न दणी करण,े 
०२. सदर पोटलवर उपल  ध असले  या व  त ुव सेवा .५,०००/- ते .५०,०००/- पयतची खरेदी यो  य  
 दजा, िविनदश व परुवठा कालावधीची पतुता करणा-या परुवठादाराकडून करण,े 
०३. .५०,०००/- पे ा जा  त व .३ लाखपयत असले ते  हा ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलवर  
    उपल  ध असले  या अशा व  तू व सवेांची खरेदी यो  य दजा, िविनदश व परुवठा कालावधीची  
    पतुता करणा-या िन  नतम (एल-१) परुवठादारांकडून व िकंमती  या वाजवीपणाची खातरजमा क न  
     पधा  मक िनिवदिेशवाय खरेदी करण,े 
०४. खरेदीदार िवभागास ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलवर उपल  ध असले  या व  तु व सेवांची 
.३लाख व  यावरील खरेदी सदर पोटलवरील परुवठाधारकांकडून व  तु व सवेांची गणुव  ता, िविनदश आिण 

परुवठा कालावधी इ. आव  यक बाबी तपासनू  पधा  मक ऑनलाईन िनिवदा दारे िकंवा र  हस ऑ  शन प तीने 
खरेदी करण,े 
०५. ई-माकट  लस (GeM) पोटलवर उपल  ध असलेली वाहने (मोटार) खरेदी करण,े  यामळेु मोटार वाहने (कार) 
खरेदी ही वाहन उ  पादक/िवतरक यां  या दरप कामंाफत खरेदी करण,े अशा सव खरेदीचा तपिशल खरेदीदार 
िवभागा  या सकेंत  थळावर व ई-िनिवदे  या पोटलवर िस  करण,े 
०६. सदर शासन िनणयातील सधुारणां  यितरी  त इतर सव तरतुदी शासना  या सधुारीत खरेदी िनयमावली माण े
राबिवण,े 
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सदर शासन िनणयाची त मािहती व ता  काळ सदंभासाठी यासोबत सादर केली आह.े याम  य े क  
शासनान ेिवकिसत केले  या ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलची कायप ती रा  य शासनास व  तू व सेवा 
खरेदीसाठी ि वकृत करणबेाबतचे िनयमावलीम  य ेवरील बाब बाबतची सिव  तर मािहती नमदु केलेली आह.े 

   तरी वरील बाबी िवचारात घतेा शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या 
कायप ती धोरणाम  य े सधुारणा क  शासनाने िवकिसत केले  या ग  हनमट ई-माकट  लस (GeM) पोटलची 
कायप ती, महारा   शासना माण े सं  थानला व  त ू व सवेा खरेदी करणसेाठी GeM पोटलवर मािहती घेतली 
असता, याकामी Nodal Officer नेमनु शासनाचे NIC सं  थकेडून शासक य E-mail ID ा  त क न घेण े
गरजेचे आह.े ही कायवाही स  या सु  आह.े या माण ेन दणी व उिचत पतूता झालेनंतर सदर पोटलवर खरेदीची 
कायवाही सु  कर  यात येईल ह ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर. 

िनणय .११५ यावर सिव तर चचा होऊन, शासक य िवभागांनी करावया या कायालयीन खरेदीसाठी या कायप दती 
धोरणाम य े सधुारणा क  शासनान े िवकसीत केले या िवकसीत केले या ग हनमट ई-माकट लेस (GeM) 
पोटलची कायप दती रा य शासनास व त ूव सेवा खरेदीसाठी ि वकृत करणबेाबतचे शासन िनणयाच ेअवलोकन 
करणते येऊन, या माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली.     (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१० सन २०१८-१९ अखेर (िद.०१.०३.२०१८ ते िद.२८.०२.२०१९) अखेर साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा 

िवभागातील इमारत व इमारत प रसरातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, लंब ग इ.मे टने स/ व छता 
तसेच ारावती िवभागाकडील हाऊसिकप ग/ व छता काम े आऊटसोिसग प दतीन े क न घेणेस यनुतम 
िनिवदाधारकास कायादशे देणकेामी मा. यव थापन सिमतीची काय र मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-   
१) २१ चा (१) (ग) – साईभ ानंा मंिदरात या दशनासाठी व ाथनसेाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा 

िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिुवधा परुिवण.े 
२) (ख)  साईभ ांना राह यासाठी व वापरकर याकरीता िव ाम गहृ ेबाधंण ेव  याची देखभाल करण.े... 

तावीक:- चे दशनासाठी रा  यभरातून, दशेभरातून, दशे-िवदशेातून येणा-या साईभ  तांचे िनवासाच े
सोयीसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  माफत  दारावती भ  तिनवास,साईआ म भ  तिनवास, 
साई धमशाळा या िवभागात साईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येते. या िवभागातील िनवासी साईभ  तानंा 
अिधकािधक चांगली सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा 
िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु,  लंब ग इ. मे  टन  स/  व  छतेची व दारावती िवभागातील 
इमारत व प रसराची व छता इ यादी काम ेआऊटसोिसग प दतीन ेक न घतेली जातात. 

   साईआ म भ  तिनवास,साई धमशाळा  व दारावती भ  तिनवास या ितनही िवभागाच ेहाऊसिकप गच े
काम बी.  ही.जी.इिंडया िल पणु ेयांना िद.१/७/२०१७ ते िद.३०/६/२०१८ अखेर दे  यात आल ेहोते. 

   िद.२०/१२/२०१७ रोजी सम  झाले  या चचत बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु यांनी यापवु  कर णालीम  य े
आ  हास स  ह स कर लाग ून  हता. मा  जीएसटी कर णाली िद.०१/०७/२०१७ पासनू न  याने अमंलात आली 
असनू,  याबाबत एि ल २०१७ म  य ेकुठलहेी दर िनि त नस  यान,े आ  ही टडरम  य ेजीएसटीचा िवचार केललेा 
न  हता. ई-िनिवदतेील वािणि यक बीड (BQO) म  य े दर भरतांना जीएसटी िशवाय दर सादर केले होते, असे 
बी. ही.जी.यांचे ितिनध नी सांिगतल.े 

    िद.२५/१२/२०१७ रोजीच ेप ान ेबी.  ही.जी.इिंडया िल पणु ेयांनी िद.२०/१२/२०१७ रोजी झाले  या 
चचनसुार आ  ही िद.२८/२/२०१८ पयत काम सु  ठेवत आहोत,मा   यानतंर आमचे कंपनीमाफत सु  असलेली 
कामे िद.१/३/२०१८ पासनू बंद कर  यात येतील असे जा हीर करत आहोत,अस े  हटले होते.   

                   यास अनसु न  उपरो  त ितनही िवभागाचे हाऊसिकप गची कामे सन-२०१८-२०१९ (िद.१/३/२०१८ 
ते िद.२८/२/२०१९) या एक वष कालावधीसाठी आऊटसोस प  दतीन े करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े 
िद.८/१/२०१८ रोजीचे सभेत िवषय न.ं३८ अ  वये िवषय सादर कर  यात आला होता.यावर सिव   र चचा होऊन 
िनणय .३८ अ  वय.े िद.१/३/२०१८ ते िद.२८/२/२०१९ या एक वष कालावधीकरीता साईआ म भ  तिनवास, 
साई धमशाळा िवभागातील यांि क करणासहहाऊसिकप ग, िव तु, लंब गइ.मे टेन स/ व छता काम े
आऊटसोिसग प दतीन े क न घणेकेामी, साईआ म भ  तिनवास, साई धमशाळा व  दारावती भ  तिनवास 
िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छतेची व मे  टन  सची काम े आऊटसोिसग प दतीन े क न 
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घेणकेामी, िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या एकि त र  कम . - १६,१२,७९,७००/-  
(अ री पये – सोळा कोटी, बारा लाख,एकोणऐशंी हजार, सातशमेा ) चे खचास मा  यता दे  यात आली.   

तसेच मा.  यव  थापन सिमती  या िद.७/८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .४७७ नसुार सव 
िनवास  थानां  या हाऊसिकप ग/  व  छता कामां  या एकि त िनिवदा काढ  यात या  या अस े ठरले होते, सदरह 
िनणय र  कर  यात यऊेन  तािवत तीनही िवभागांकरीता तीन स ्वतं  ई-िनिवदा मागिव  यात या  यात, असे 
ठरल.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार व िद.२२/१/२०१८ चे मंजरु िटपणी अ  वय े ितनही 
िवभागाक रता  वतं पण े ई –िनिवदा मागिवणकेामी िद.२५/१/२०१८ रोजी ितनही िवभागां  या  वतं पण े ई 
िनिवदा सचुना जािहरात िस  द कर  यात आ  या. 

   ई िनिवदा सचुना तपिशल खालील माण े
अ .नं.  तपिशल मािहती 
०१ िनिवदा ऑन लाईन डाऊनलोड ग कर  याची तारीख िद. २५/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११-०० वा. पासनु 

०२ िनिवदा  ऑन लाईन दाखल कर  याची अंितम तारीख िद. ०८/०२/२०१८ रोजी सांयकाळी०५-०० वा. पयत 
०३ ि -िबड िमट ग िदनांक व िमट गचे िठकाण  िद. ३०/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११-०० वा. 
०४ तां ीक िनिवदा उघड याची तारीख १२/०२/२०१८ (श य झा यास) 

  
                िनिवदा ऑन लाईन दाखल कर  याची अिंतम तारीख ८/२/२०१८ ठेव  यात आली असनू 

िद.१२/२/२०१८ रोजी तांि क िनिवदा खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात येतील.  यातील पा  िनिवदा 
धारकां  या वािणि यक िनिवदा मा.उप उपसिमतीचे सभेसमोर उघड  यात यतेील. अस े  हटले आह.े 

  िवभागाची मागणी :- स  या ितनही िवभागांच ेहाऊसिकप गच ेकाम करणारी बी.  ही.इिंडया िल,पणु ेही 
आऊटसोस एज  सी िद.२८/२/२०१८ पयतच काम करणार अस  याने  िद.०१/०३/२०१८ पासनू पढुील एक वष 
कालावधीसाठी न  याने िनिवदाधारकास कायादशे दणे ेगरजेच ेआह.े 

िवभागांचा अिभ ाय/ प  ट मत: ितनही िवभागांच े हाऊसिकप गच े काम करणारी बी.  ही.इिंडया 
िल,पणु े ही आऊटसोस एज  सी िद.२८/२/२०१८ पयतच काम करणार अस  याने िद.०१/०३/२०१८ते 
िद.२८/२/२०१९ या एक वष कालावधीसाठी न  याने िनिवदाधारकास कायादशे दणेे गरजचेे आह.े  यासाठी 
कालावधी कमी अस  याने मा.उप सिमतीच ेसभेसमोर पा  िनिवदाधारकां  या वािणि यक िनिवदा उघडून  यनुतम 
िनिवदाधारकास कायादशे देता येईल.व सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर काय  तर मा  यतेसाठी 
सादर करता येईल. 

  तरी मा.उप सिमतीच े सभेसमोर पा  िनिवदा धारकां  या वािणि यक िनिवदा उघडून  यनुतम 
िनिवदाधारकास कायादशे दणेसे व केले या कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घणेकेामी सदरचा 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर िनणयाथसादर. 

िनणय .११६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ (िद.०१.०३.२०१८ ते िद.२८.०२.२०१९) अखेर साईआ म 
भ िनवास व साईधमशाळा िवभागातील इमारती व इमारत प रसरातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु, 
लंब ग इ.मे टने स/ व छता तसेच ारावती िवभागाकडील हाऊसिकप ग/ व छता काम े आऊटसोिसग 

प दतीन ेक न घेणेकामी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.११ सन २०१८-१९ या एक वष कालावधीसाठी साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या दो ही िवभागांकडील 

इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल, फॉिगेग ि टमट (धरुीकरण) व डास आळी ितबंधक औषध 
फवारणी (Anti Larval) करणकेामी दिैनक वतमान प ात जािहरात िस द क न, ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच 
येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:- अिधिनयमाचे कलम- (१)१४/२ घ- भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा 
सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे  दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े(२) पोट कलम (१) (ख) भ  तानंा 
राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

   यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरंक 
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    तािवक:-  या दश नासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या 
िवभागाकडे १२ इमारती असनु, १ इमारतीम  य े१२८  म या माण ेएकुण १२ इमारती म  य े१५३६  स  आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागात एकुण ६ इमारती आहते. यापैक  १ इमारत साईबाबा संचिलत किन  ठ 
महािव ालयास िव ाथाच ेशै िणक कामासाठी वापर  यास दे  यात आललेी आह.े  व उवरीत ५ इमारतीम  य े
एका इमारतीत ३२ हॉल माण ेएकुण १६० हॉल आहते, सदरील हॉलम  य ेसहली, पुन ेयेणारे साईभ  त, अधं/ 
अपंग तसचे हॉ  पीटल मधील  णांचे नातेवाईक, साई सादालय प रसरातील साईभ  त इ  याद ची िनवास 
यव था कर यात येत आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . २९  नसुार -  सन २०१७ -१८ 
या आिथक वषासाठी साईआ म  भ  तिनवास व साईधमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात  
पे ट कं ोल, रोडट कं ोल,फॉग ग िटं मटे (धरुीकरण)व डास आळी तीबंधक औषध फवारणी (Anti Larval)  
करणकेामी, गणुव  ता व दर यां  या आधारे, िवहीत प  दतीन ेई – िनिवदा व  याकामी साई आ म भ  तिनवास 
यांचा .९,७३,९५०.५० व साई धमशाळा यांचा .५,३२,९१९.३३ इतका खच असा एकुण . 
१५,०६,८६९.८३ पणुािकंत र  कम . १५,०७,०००/- मा  (अ री . पंधरा लाख सात हजार मा ) येणा-या 
वािषक कामाच ेखचास मा  यता दे  यात आली होती. 

   या अनषंुगान ेम.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/ ४०७९/ 
२०१७ िद.०४/११/२०१७ अ  वये  िद.०१/११/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधीत दोन औषध 
फवारणी करण ेकामी ( चार मिहन े) कायादशे दे  यात आलेला आह.े  कायदशेाची मदुत २८/०२/२०१८ अखेर 
सपुं  ठात यते आह.े 

  सन २०१७-१८ म  य े पे  ट कं ोल करणकेामी साईआ म भ  तिनवास यांना .१,४९,२००/- तसचे 
साई धमशाळा यांचा .३,०००/- असा एकुण १,५२,२००/- मा  िवभागामाफत खच झालेला आह.े  तसचे 
म.ेपे  ट कं ोल एम.वॉ  श, मुंबई  यांना २ औषध फवारणी करीता . २,९५,४३४/- असा दो  ही िवभागा करीता . 
४,४७,६३४/-इतका इतका खच येणार आह.े एकुण उवरीत . १०,५९,३६६/- इतक  र  कम िश  लक आह.े 

      सन २०१८-१९ सालासाठी िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी 
दो  ही िवभागाचे न  याने एकि त पे  ट कं ोल करण ेकामी येणा-या खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण े
आव  यक आह.े तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेकामी सादर करता येईल. 

 
अ.नं िवभागाच ेनांव अदंाजे वािषक 

र  कम 
जीएसटी र  कम १८ % एक वष कालावधी साठी अंदािजत 

एकूण र  कम (पणुािकंत) 
१. साईआ म भ  तिनवास ९,७०,००० १,७४,६०० ११,४४,६०० 
२. साई धमशाळा ५,४०,००० ९७,२०० ६,३७,२०० 
 एकूण र  कम  १५,१०,००० २,७१,८०० १७,८१,००० 

    साई आ म भ  तिनवास  थान िवभागासाठी अदंाजे खच . ९,७०,०००/- (अ री . नऊ लाख स  तर 
हजार मा ) तसेच साई धमशाळा िवभागासाठी अदंाज े खच . ५,४०,०००/- दो  ही िवभागा िमळुन एकि त 
अदंाजे खच . १५,१०,०००/-  तसेच  यावर + GST ची र  कम वेगळी ावी लागणार आह.े  यानसुार GST 
ची र  कम . २,७१,८००/- िमळुन एकुण . १७,८१,०००/- ( अ री . सतरा लाख ऐ  यांशी हजार मा )  
खचास मा  यता  यावी लागणार आह.े  

मागणी:- सन २०१८-१९ करीता िद. ०१/०४/२०१८ ते िद. ३१/०३/२०१९ या एक वष 
कालावधीसाठी साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दोन ् ही िवभागाकडील इमारतीम  य े व प रसरात 
पे  टकं ोल, रोडट कं ोल, फॉग ग िट मट (धु रकरण) व डास आळी ितबंधक औषध फवारणी (Anti Larval) 
करण ेकामी येणा-या खचास तसचे जािहरात व ई - िनिवदचेा मसदुा मा  यतेसाठी व दिैनक वतमान प ात जािहरात 
दऊेन ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळण ेबाबत. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव नसुार अनमुान :- मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेनसुार कायवाही करता यईेल. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत - ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद. 
१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे होत आह.े या कालावधीम  य ेलाखो साईभ  त ी 
साई समाधीचे दशनाथ िशड स येत असनु येणा-या साईभ  तांना ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊ नय ेयाकरीता 
सं  थानचे िनवास  थानाम  य ेवेळोवेळी औषध फवारणी होण े गरजचेे आह.े साईआ म भ  तिनवास आिण साई 
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धमशाळा या िनवास  थानाम  य े िकटकनाशक औषध फवारणी तातडीन े पणु क न साईभ  तानंा सेवा परुिवण े
आव  यक आह.े  

           अ) साई आ म भ  तिनवास  थान िवभागासाठी अदंाजे खच . ९,७०,०००/- (अ री . नऊ लाख 
स  तर हजार मा ) तसेच साई धमशाळा िवभागासाठी अदंाजे खच . ५,४०,०००/- दो  ही िवभागाचां िमळुन 
एकि त अदंाज ेखच . १५,१०,०००/-  तसेच  यावर + GST ची र  कम वेगळी ावी लागणार आह.े   यानसुार 
GST ची र  कम .२,७१,८००/- िमळुन एकुण . १७,८१,०००/- ( अ री . सतरा लाख ऐ  यांशी हजार मा )  
खचास मा  यता िमळणसे. 

  ब)  सन २०१८-१९ करीता िद. ०१/०४/२०१८ ते िद. ३१/०३/२०१९  या एक वष कालावधीसाठी 
िकटक नाषक औषध फवारणी क न घेणकेामी जनसपंक िवभागामाफत शासक य दरान े एकि त ई-िनिवदा 
जािहरात रा  य  तरीय मुंबई, पणु,े नािशक, औरंगाबाद ,नागपरु या शहरासह अहमदनगर िज  हातील दिैनक वतमान 
प ात िस  द करणसे व  याकामी येणा या या खचास. 

क) EDP  मॅनेजर याचंमेाफत महारा   रा  या  या www.mahatendres.gov.in संकेत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना जािहरात व  या  संदभातील  Documents Upload करणसे. 

ड) मािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानचे संकेत  थळावर ई- िनिवदा सचुना जािहरात िस  द 
करणसे. 

   ई)  साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ादभुाव होऊ नये  हणनु कायदशेाची मुदत सपंेपयत अथवा 
ई-िनिवदा या पणु होईपयत मागील ठेकेदारास (पे  ट कं ोल एम वॉ  श, मुंबई) यांच ेकडुन मागील मंजुर दरात 
औषध फवारणी करता येईल. 

   तरी उपरो  त ‘अ’, ‘ब’ ‘क’, ‘ड’ व ‘ई’  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 
िनणय .११७ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या एक वष कालावधीसाठी साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा 

या दो ही िवभागांकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल, फॉिगेग ि टमट (धरुीकरण) व डास 
आळी ितबंधक औषध फवारणी (Anti Larval) क न घेणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा या अदंाज े .१७,८१,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१२ ॲ ो इनपटु िडलस असो. िद ली यांच े िद.१७.०३.२०१८ ते १८.०३.२०१८ रोजी होणा या अिधवेशनासाठी 

साईआ म भ िनवास िवभागातील खो या आर णाबाबत. 
ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ  तानंा मंिदरात 

दवेते  यादशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा पुरिवण.े” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

   मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- िनरंक. 
  तािव कः-िद.२९/०१/२०१८ रोजी  या प ा  वये अॅ ो इनपटु िडलस असोिसएशन, नवी िद  लीयांनी 

भारतभर कायरत असणा-या कृषी िव े ते सघंटननेे िद.१७/०३/२०१८ ते िद.१८/०३/२०१८ अखेर दोन िदवस 
सदर संघटनचेे महाअिधवेशन िशड  येथे आयोिजत कर  यात आल ेअसलेबाबत कळिव  यात आले आह.े  

 याकामी, संपणु भारतातनु १५०० लोक उपि थत राहणार असनु दोन िदवसांसाठी (एसी ३०० व नॉनएसी २००) 
अशा एकूण ५०० खो  या सशु  क िमळणचेी िवनतंी केली आह.े 

 तावः-उपरो  त संदभ य प ात,िद.१७/०३/२०१८ ते िद.१८/०३/२०१८ अखेर दोन िदवसांसाठी सदर 
काय मात सहभागी होणा-या १५००  य  त साठी (एसी ३०० व नॉनएसी २००) अशा एकूण ५०० खो  या 
सशु  क देणबेाबत िवनंती केली असनु  यानुसार खो  या उपल  ध क न िद  यास होणारा सेवा आकाराचा तपशील 
पढुील माण ेआह.े   

खोली 
कार 

आरि त 
खो  या 

सेवाआकार(२४ तासांकरीता) 
(०३  य  त साठी) 

 य  ती सं  या  एक िदवसाचा 
सेवाआकार  

दोन िदवसाचा 
सेवाआकार 

AC ३०० ५०० ९०० १,५०,०००/- ३,००,०००/- 
NAC २०० २०० ६०० ४०,०००/- ८०,०००/- 
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एकुण ५०० --- १५०० १,९०,०००/- ३,८०,०००/- 
अ री-तीन लाख ऐशंी हजार पय ेमा   

   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः-  तािवतमागणी माण े साईआ म भ  तिनवास िवभागात यापवु  
िद.१९/०२/२०१६ रोजी िनवासी संपादक सकाळ पपेस ा.िल, यांचे मागणी नसुार सरपचं प रषदेसाठी ५०० 
खो  या आरि त ठेव  यात आ  या हो  या तसचे, िद.१७/०२/२०१६ रोजी  भौितकोपचार त ां  या रा  ीय 
प रषदेसाठी १२८ एसी खो  या सशु  क दे  यात आ  या, िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती 
सभेतील िनणय .९४६ अ  वये िद.०२/०५/२०१७ ते िद.०७/०५/२०१७ अखेर गाय ी प रवार, मुंबई यांना ६०० 
सा  या खो  या सशु  क दे  यात आ  या हो  या.  यानसुार, उपरो  त त   यात नमदु ५०० खो  यांम  य े (२०० 
नॉनएसी व ३०० एसी)  यके  ितन  य  ती या माण े१५००  य  त ची िनवास  यव  था करावयाचे झा  यास, 

१)  सदर अॅ ो इनपटु िडलस असोिसएशन,नवी िद  लीयांचेकडून५०० खो  यांम  य े(२०० नॉनएसी व ३०० 
एसी) खो  यांसाठी दोन िदवसांसाठी ३,८०,०००/- (अ री-तीन लाख ऐशंी हजार पये मा ) सवेा 
आकार घेणसे, 

२)   माहीती तं ान िवभागामाफत िद.१७/०३/२०१८ ते िद.१८/०३/२०१८ दोन िदवस  (२०० नॉनएसी व 
३०० एसी) अशा एकूण ५०० खो  यांचे ऑनलाईन आर ण बंद क न आरि त करणसे, 

३)  सदर सं  थसे िद.१७/०३/२०१८ ते िद.१८/०३/२०१८ अखेर (२०० नॉनएसी व ३०० एसी) अशा 
एकूण ५०० खो  या आरि त करणते आल ेअसलेबाबत प ा  वये कळिवणसे.  
उपरो  त ०१ व ०३ बाबीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर 

िनणयाथ  सादर.  
िनणय .११८ यावर सिव तर चचा होऊन, ॲ ो इनपटु िडलस असो. िद ली यांना, यांच े अिधवेशन कालावधीम य े

िद.१७.०३.२०१८ ते १८.०३.२०१८ पयत साईआ म भ िनवास िवभागामधील २०० सा या व ३०० 
वातानकुुलीत खो या सशु क उपल ध क न दे यात या या, यासाठी वरील माण े ५०० खो यांच े सदरह 
कालावधीम य ेऑनलाईन आर ण बंद करणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१३ िशड  बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर िस टीम बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांमधील 

िन नतम दरधारकास कायादशे दणेसे मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम 14(2) (घ) भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकवा सोयीसाठी आव  यक ते 

तातडीचे दु  तीचे िकवा उपाययोजना हाती घणे.े 
 तावना :- मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक  ३०/११/२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय . ८०० 

अ वय ेिशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी येणा-या खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनुसार महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-
िनिवदचेी जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती.  याच माण ेमुंबई, पणु,े नािशक, औरंगाबाद व नगर येथील 
वतमानप ात जाहीरात िस  ्  करणते आलेली होती.   यानसुार ा  त तीन िनिवदांचे तांि क बीड िदनांक 
२२.३.२०१७ रोजी उघडणते आले.  यातील आव  यक तांि क बाबी तपास  या असता ितनही िनिवदा ा  
असलेने सदर िनिवदांच े अिथक ( Financial ) बीड िदनांक ३.४.२०१७ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभमे  य े
उघडणते आल.े  यात खालील माण ेदर ा  त झाले.  

Sr. 
No. 

Description M/s. Skylark 
Thermal Energy 
Systems, Pune 

M/s. Jain Irrigation 
Systems Ltd., 

Jalgaon 

Bunt Solar 
India Pvt. Ltd., 

Bangalore 
1. Supply, Installation, Testing & 

Commissioning of Solar Water 
Heating System Capacity 14000 
Ltrs. at Shirdi Bus Stand 
Bhaktniwas 

 
47,27,380/- 

 
26,25,430/- 

 
29,78,740/- 
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  उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानसुार िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथ े
सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी म.े जैन इ रगेशन िस  टी  स िल., जळगांव यांच ेदर पय े२६,२५,४३०/- 
मा  िन  नतम  अस  यान े  यांना िदनांक २५.४.२०१७ रोजीच े मा.  थािनक उपसिमती सभेपुढे चचा व 
वाटाघाटीसाठी बोिल वणते आले. उपसिमतीन े  यांचे बरोबर दर कमी करणबेाबत चचा केली असता  यांनी र  कम 
. २५,४३०/- मा  सटु देऊन पय े २६,००,०००/- अिंतम दर देऊ केले. यावर सिव  तर चचा होऊन  िशड  बस 
 थानक भ  तिनवास येथ े सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी मे. जैन इ रगेशन िस  टीम िल. जळगाव यांचे . 

२६,००,०००/- अिंतम दर ि वकारणते यऊेन  यांना कायादशे दणेते यावा असी उपसिमतीन ेिशफारस केली.  परंतु  
िदनांक २८.४.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत  सदर इितवृ  तास पु  ठी दते असताना, िशड  
बस  थानक इमारतीचा अ यावत थंालय अथवा इतर िवषयासाठी वापर करावा, अस े ठरल.े सदर  या 
िनणयानुसार सबब सदरह िवषय तुत  थिगत ठेवणते आला. सदर  या िनणयानुसार िन  न  तम दर धारकास 
कायादशे देणचेी कायवाही  थिगत ठेवणते आलेली आह.े  
1. िदनांक २५.७.२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती िदनांक सभतेील िनणय ं . ६२९ अ  वये िशड  

बस  थानकमधील सं  थान मालक  या मोठया हॉ  सचा लाय री, कलादान, आट दशन,  लोक म व 
सं  थान  कािशत काशनाचंी िव  करण ेअशा कारणासाठी वापर करायचा सिमतीचा मानस असनू 
याबाबत यथावकाश िनणय घे  यात येईल. व उवरीत लहान हॉल व  सा  या खो  याचा िनवासी वापर 
करणते यावा असे ठरले. सदर  या िनणयानसुार  मोठे हॉल वगळता उवरीत ६ लहान हॉल व १४ 
खो  या याम  य े समुारे १५०– १६० साईभ  त राह  याची सोय होणार अस  यान े  यांचे करीता समुारे 
४५०० िलटर मतेची सोलर यं णचेी आव  यकता आह.े  

2. िदनांक २३.९.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय ं . ४१० अ  वये ी साईबाबा 
भ  तिनवास  थान येिथल सं  थान कमचारी सोसायटीने  थािपक केलेला बॉयलर बंद क न भ  तांना 
२४ तास गरम पाणी परुवठा करणसेाठी स  या  या सोलर यं णमे  य ेमेकॅिनकल िवभागामाफत आणखी 
वाढ क न गरम पाणी साठवण मता वाढिवणसे मा  यता दणेते आलेली आह.े  

   य  पाहणी केली असता साईबाबा भ  तिनवास इमरती  या टेरेसवर १५ हजार िलटर 
मतेच ेसोलर हॉट वॉटर यं णा बसिवता येईल.  

3. िदनांक ३/१/२०१८ रोजी मा.  यव  थापन सिमती सभेतील  िनणयावर करणते आलेली कायवाहीबाबत  
मा. मु  यकायकारी अिधकारी महोदया यांच ेअ  य खेाली झाले  या सभमे  य े िशड  बस  थानक येथ े
मोठे हॉल वगळून इतर म करीता सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी मा. व ् यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर फेर  ताव सादर करणबेाबत िनदश देणते आलेल ेआह.े   

   मागणी:-   
१) िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे एकुण १४ हजार िलटर मतेची  सोलर हॉट वॉटर यं णा 
बसिवणकेामी िनिवदा िस  करणते आली होती.  उपरो  त अ. नं. १ नसुार मोठे हॉल वगळता लहान हॉल व 

 स करीता ४५०० िलटर मतेची यं णा बसिवता येईल.  
२) नं. २ नसुार ी साईबाबा भ  तिनवास  थान येथे झाले  या िनिवदा ि यातील उवरीत ९५०० िलटर मतेच े
सोलर हॉट वॉटर यं णा बसिवता येईल.  
३) िशड  बस   थानक भ  तिनवास  थान येथ े साेलर हॉट वॉटर यं णा बसिवणकेामी राबिवणते आले  या ई 
िनिवदते िदले  या दरात सदरची यं णा बसिवणकेामी म.े जैन इ रगेशन िस  टीम िल. जळगाव यांना िवचारणा 
केली असता,  यांनी िदनांक २७.१.२०१८ रोजीच े ई मले प ा ारे “सदरची िनिवदा ि या  होऊन बराच 
कालावधी झालेला आह.े मा  कायादशे िदलेस िदले  या र  कम .२६,००,०००/- मा चे दरात काम करणते 
तयार आह.े” अस ेकळिवलेले आह.े 

                         िवभागाचा अिभ ाय/ मत :-  िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथील मोठे हॉल वगळता लहान 
हॉल व खो  या म  य ेराहणा-या साईभ  तांकरीता आंघोळी करीता कायम  व पी गरम पाणी उपल ध होणकेरीता 
सोलर हॉट वॉटर यं णा बसिवण े आव  यक आह.े तसेच साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील सं  थान कमचारी 
सोसायटीचा बॉयलर बंद कर  यात आलेला अस  यान े भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये याकरीता तेथील सोलर हॉट 
वॉटर साठयात वाढ करण ेआव  यक आह.े  यामळेु िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे सोलर हॉट वॉटर 
यं णा बसिवणेकामी राबिवणते आले या ई िनिवदा ि यातील िन  न  तम दर धारक म.े जैन इ रगेशन िस  टीम 
िल. जळगाव यांना काय दशे दतेा यईेल.   
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  तरी उपरो  त अ. न.ं १ ते ३ बाबत िनणय होणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर. 
िनणय .११९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागाचा अिभ ायाचा िवचार घतेा, िशड  बस थानक भ िनवास 

येथे सोलर हॉट वॉटर िस टीम बसिवणेकामी मे. जैन इ रगेशन िस  टीम िल. जळगाव यांचे .२६,००,०००/- मा  
िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१४ ी साईबाबां या दशनासाठी आले या मा यवर दणेगीदार भ ां या दणेगी ारे सं थानला िमळाले या मह वा या 

व त/ू मिशनरी व क पांबाबत. 
िनणय .१२० सदरह िवषयावरील चचा पढु ेढकलणते आली.           (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५ सं थान मालक च े िशड  येथील स ह नं.२ प.ै च े े ातील मंिदर प रसर गेट नं.१ लगत साईभ ांच ेसोयीसाठी 

मोबाईल कॅमेरा लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ११x८ फुट अशी जागा वापरास िमळणेबाबत मा.चेअरमन, ी 
साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांच ेिद.०२.०१.२०१८ रोजीच ेप . 

ताव- अिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े      
 ताव –सं  थान मालक चे िशड  येथील सव न.ं२ प.ैचे े ातील मंिदर प रसर गेट न.ं१ लगत 

साईभ  ताचंे सोयीसाठी मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा परुिवणकेामी ११x८ फूट अशी जागा ी साई सं  थान 
ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास देणबेाबत..  

 तावना - मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यानंी 
 यांचेकडील उपरो  त  संदभािकत प ा  वय,े मिंदर प रसर गेट न.ं१ प रसरात साईभ  तांना आपले मोबाईल कॅमरेा 

ठेव  यासाठी  लोक मची सोय नस  याने जनसपंक कायालयात येणा-या तसेच गेट न.ं१ मधनू वेश करणा-या 
साईभ  ताचंी गरैसोय ल ात घवेनू मा.मु  य कायकारी अिधकारी मॅडम यांनी केले  या सचूननेसुार सं  थने े
िद.०१/०१/२०१८ रोजी साईभ  तांचे सोयीसाठी गेट न.ं१ येथील सं  थानचे पाद ाणगेहृालगत मोबाईल कॅमेरा 
 लोक म सिुवधा सु  करणते आली आह.े  यामळेु साईभ  ताचंी मोठी सोय झाली आह.े सं  थेन े आप  या 

सचूनेनसुार गटे न.ं१ लगत सु  केलेली मोबाईल कॅमरेा  लोक म सिुवधा साईभ  तां  या सोयीसाठी नहेमीच सु  
ठेवनू सं  थसे साईभ  तांची सवेा कर  याची सधंी ावी. सं  था सं  थानच े िनयमा माण े सदर जागचेे जागा भाडे 
भर  यास तयार आह.े तरी गटे न.ं१ लगत सु  केलेली मोबाईल कॅमेरा  लोक म सिुवधा िनयिमत सु  ठेव  यात 
यावी. सदर जागा ११x८ फूट अशी एकूण ८८ चौ.फूट असनू मौजे िशड  येथील सं  थान मालक चे सव नं.२ 
पैक चे े ात आह,े असबेाबत इकडेस िवनंती केलेली आह.े  

उपरो  त गेट न.ं१ चे प रसरात साईभ  तानंा मोबाईल कॅमरेा ठेव  यासाठी  लोक मची सोय नस  यान े
जनसंपक कायालयात येणा-या तसेच गेट न.ं१ मधनू वेश करणा-या साईभ  ताचंी गरैसोय ल ात घवेनू सदर 
िठकाणी िद.०१/०१/२०१८ पासनू ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी, िशड  यांचमेाफत 
मोबाईल कॅमरेा  लोक म सिुवधा सु  कर  यात आलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी, िशड  यांना सं  थान 
मालक चे सव न.ं२ पै.चे े ात गेट न.ं१ लगत ११x८ फूट ही जागा मोबाईल कॅमरेा  लोक म ही सिुवधा 
साईभ  तानंा पुरिवणसेाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या भाडेदरान े व िव तु बील मीटर 
रड ग माण ेवेगळे आका न िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मही  यांचे कालावधीसाठी िल  ह 

अॅ  ड लायस  स कराराने वापरास दणेबेाबतचा व  या माण ेकरारनामा क न घेणसेाठी  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .१२१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी, िशड  यांना सं  थान मालक चे 

सव नं.२ पै.चे े ात गटे नं.१ लगत ११x८ फूट जागा साईभ  तांना मोबाईल-कॅमेरा  लोक म सिुवधा 
परुिवणसेाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील  या भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवेगळे 
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आका न िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मही  यांचे कालावधीसाठी िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त वावर वापरास दणेसे मा यता दे यात आली.          (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६ दशनरांग यव थापन काय णाली (टाईमबेस) मे.ि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया यांना यांच े कमचा यांच े

िनवास यव थेकामी शांितिनकेतन इमारतीतील ३ म िल ह ॲ ड लायस स करारान ेवापरास दणेेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 

म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू आह.े      
 ताव- दशनरांग  यव  थापन काय णाली (टाईमबेस) म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया यानंा 

 यांचे कमचा-यांच ेिनवास  यव  थकेामी शांतीिनकेतन इमारतीतील ३ म िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने वापरास 
दणेेबाबत. 

 तावना– साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजनासदंभात 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 दणेचेा िनणय मा.  यव  थापवन सिमतीचे ि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 दणेते आलेला आह.े  

  मे.ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल. यांनी  यांचेकडील िद.०३/०१/२०१७ रोजीचे मेल ारे 
शांतीिनकेतन इमारतीमधील फ  त ६ खो  या  यांचे कमचा-यां  या िनवास  यव  थसेाठी वापरास िमळणबेाबत 
िवनंती केलेली आह.े  यास अनसु न सं  थान  या सामा  य शासन िवभागाने  यांचेकडील आदशे ं .एसएसएस/ 
सा शा/ ३६५६/२०१७ िद.११/०१/२०१७ अ  वये म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल. यांचे ितिनध चे 
िनवास  यव  थसेाठी सं  थानचे शांतीिनकेतन इमारतीमधील खोली ं .१,२,३,६,७ व िकचन म सं  थान 
िनयमानसुार होणारे भाडे व मीटर रड ग माण ेहोणारा िव तु आकार लेखाशाखा िवभागाकडे जमा करणबेाबत 
यापूव च आदेश केलेले असनू माहीती व तं ान िवभागाच े सम  वयाने करारनामा क न घणेेबाबत मालम  ता  
िवभागास यापवू  आदेिशत केललेे आह.े  

  त षुंगान े इकडील िद.१३/०१/२०१७ रोजी  या िटपणी माण े म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया 
िल.यांचेकडून िद.०२/०२/२०१७ रोजी िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घणेते आलेला आह.े  

  दर  यानच े काळात म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल.यांनी  यांना सं  थानच े शांतीिनकेतन 
इमारतीम  य े वापर  यास दे  यात आले  या ६ म पैक  वा  त  यासाठी ३ म परेुशा असलेबाबत व ३ म खाली 
करणबेाबत सं  थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडे िद.३१/०८/२०१७ रोजी  या प ा  वय े कळिवलेले आह.े 
सदर प ा  या अनषंुगाने मािहती व तं ान िवभागाने िद.२५/०९/२०१७ रोजी  या कायालयीन िटपणी माण े
म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम,ित पती यांनी उ  त  प ाम  य ेनमदू केले माण ेकमचा-यां  या िनवासासाठी दे  यात 
आले  या ६ मपैक  ३ म (६,७ व िकचन म) सशु  क  वापरासाठी कायम ठेवनू उव रत ३ म खाली क न 
घेणबेाबत साई साद िनवास  थान िवभागास सिुचत केलेले असनू या संदभात नव ्याने करारनामा करणबेाबत 
मालम  ता  िवभागास सिुचत केललेे आह.े  

  िद.०२/०२/२०१७ रोजी केले  या िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  याची मदुत िद.१७/१२/२०१६ ते 
िद.१६/११/२०१७ या ११ मही  यासंाठी नमदू केलेली आह.े म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया यांनी उपरो  त 
६ मपैक  ३ म िद.०३/१०/२०१७ रोजी खाली केले  या आहते. िद.१७/१२/२०१६ ते िद.०३/१०/२०१७ ही ९ 
महीन े १५ िदवसाची मदुत वजा जाता उ  त करारनामा सपंु  टात येणसेाठी (िद.०४/१०/२०१७ ते 
िद.१६/११/२०१७ या कालावधीत) १ महीना १२ िदवसांचा कालावधी राहतो. मा  सदर करारना  यातील मदुत 
िद.१६/११/२०१७ रोजी अलाहीदा संपु  टात आ  यान े उपरो  त ३ मसाठीचा उव रत १ महीना १२ िदवस या 
कालावधीसाठीचा िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा मदुत सपंु  टात आ  यानंतर करण ेयो  य ठरणार नाही.   

  माहीती तं ान िवभाग यांचेकडील िद.१५ स  टबर २०१७ रोजी  या कायालयीन िटपणीचे अवलोकन 
केले असता “म.ेि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल.ित पती यांनी  याचंेकडील िद.३१/०८/२०१७ रोजी  या 
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प ा  वये  यांचे कमचा-यांचे िनवासासाठी दे  यात आले  या ६ मपैक  ३ म (६,७ व िकचन म) सशु  क 
वापरासाठी कायम ठेवनू उव रत ३ म खाली क न देणते येत असलेचे नमदू केललेे असलेच ेिदसनू येते.”  

िवभागाचा अिभ ाय- उ  त सं  थसे यापवू  सदर  या म ११ मही  या  या िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान े
अलाहीदा वापरास िदले  या आहते व पढुील ११ मही  याची मदुत वाढवनू िद  यास सदरचा कालावधी १ 
वषापे ा जा  त होत अस  याने  यासाठी पढुील ११ मही  यांची मदुत वाढवनू दणेकेामीचा  ताव शासनाच ेिवधी 
व  याय िवभाग यांचेकडेस मा  यतेसाठी सादर करता येईल.  

  उ  त सं  थचेे िद.३१/०८/२०१७ रोजी  या प ाच ेअनषुगंान ेव उपरो  त कायादशेाच ेअवलोकन करता 
उ  त सं  थसे  यां  या कमचारी िनवासासाठी उपरो  त माण े शांतीिनकेतन या इमारतीमधील खोली ं .६,७ व 
िकचन म या ३ म पुढील ११ मही  याचे कालावधीसाठी  हणजेच िद.१७/११/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या 
११ मही  यांचे कालावधीसाठी िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने वापरास देणकेामी व  यांचकेडून सं  थान 
िनयमा ामण े दरमहा भाडे .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील वगेळे आकारणकेामी मा  यता 
िमळणसेाठीचा  ताव ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) मधील तरतुदीनसुार शासनाकडे 
सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१२२ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेि लोक िस यु रटी िस टीम इडंीया यांना यांच ेकमचा यांच ेिनवास यव थेकामी 
शांितिनकेतन इमारतीम य े िदले या ६ खो यांपैक  ३ खो या ता यात घऊेन, उव रत ं .६, ७ व िकचन या ३ 
खो या पढुील िद.१७/११/२०१७ ते िद.१६/१०/२०१८ या ११ मही  यांच ेकालावधीसाठी सं  थान िनयमा ामण े
दरमहा सेवाआकार .१८,०००/- व मीटर रड ग माण े िव तु बील आका न िल ह ॲ ड लायस स त वावर 
दणेेस मा यता दे यात आली.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७ च े दशनाकरीता येणा या साईभ ांना गलुाब फुलांच े गचुछ्, बुके िव  सु  करणकेामी िशड  नगरपचंायतेन े

तयार केले या िनयमावलीवर चचा होणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभतेील िवषय न.ं०२, िनणय .८५१ अ  वय,े मंिदर 

प रसराम य ेफुल,े गु छ, बुके व ीफळ यास बंदी के  यास, अनेकांचा राजगार बंद होईल, परंत ुफुल,े गु छ वगैरे 
िव  करणारे िव े ते िशड  बाहरेील असनू  यामधील बरेचशे गु  हगेार वृ  तीचे आहते. ते साईभ  तांना ास 
दतेात, जबरद  तीन ेफुल,े गु छ वगैरे िवकत घणेेस भाग पाडतात  या बाब चा तसचे िशड  ाम  थानंी िदले  या 
लेखी प ाचा िवचार करता मंिदर प रसराम  य े फुल,े गु छ, बुके व ीफळ ि वकारणसे बंदी करणते यावी.  
 याच माण ेसाईभ  तां  या  दे माण ेफुलांचे हार ि वकारणते याव,े परंतु िशड  नगरपचंायतीन ेफुलां  या हारांची, 
 यां  या आकारानसुार दकुानदारांना िकंमत ठरवनू ावी, असे ठरले. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार मंिदर प रसरात फुले, फुलांचे गु छ, बुके, ीफळ ि वकारणसे / 
मंिदर प रसरात आणणसे बंदी कर  यात आलेली आह.े   

परंतु यानतंर अनु मे ी शाक र पठाण व इतर यांचा िद.१४/११/२०१७ चा अज, ी सयाजी साहबेराव 
पवार, साई अपण गलुाब िव े ता सघं, िशड  याचंा िद.१५/१२/२०१७ चा अज ा   ा झाले असनु अजाम  य े
गलुाव िव  करणसे परवानगी िमळणसे कळिवले आह.े तसचे ी.बाळासाहबे द  ता य भालेराव,  वाभीमानी 
शेतकरी सघंटना, िज  हा कायकारणी सद  य रा. राजुरी, ता.राहाता, िज  हा. अ.नगर तसेच ी.िव ठलराव कच  
शेळके,  वाभीमानी शतेकरी संघटना, िज  हा उपा  य ,  रा.वाकडी (खंडोबाची), ता.राहाता, िज  हा. अ.नगर 
यांनी िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे िवनंती अजा  वये गलुाब फुले िव वर घातलेली बंदी उठिवणेबाबत लेखी 
कळिवलेले आह.े  

 याकामी िशड  नगरपचंायत िशड  यांनी िनयमावली  तयार क न िदलेली असनु  यात सं  थानच े                                        
कामकाजाचे  टीन ेआव  यक बदल क न िनयमावलीचा तपिशल खालील माण.े  

* िनयमावली * 
१. पु  पगु  छ िव   यवसाय करतांना सव र  ते व फुटपाथ साईभ  तांना व वाहनांना जाण-ेयेणकेरीता 

मोकळे ठेवावते. 
२. पु  पगु  छ  यवसायाचा िनमाण होणारा कचरा, कचरा कंुडीतच टाकण े बंधनकारक राहील. 

 यवसायापासनु िनमाण होणारा ओला व सकुा कचरा िवलगीकरण क नच, नगरपंचायत घंटागाडीतच 
टाकावा अ  य  कोठेही टाकु नय.े 
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३.  यवसाय करतांना गटुखा, तंबाकु, पान इ. खाऊन र   यावर थुंकु नय ेव इतरांनाही थुंकु दऊे नय.े 
४.  यके पु  पगु  छ िव   यवसायधारकांनी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िदलेले  वतःचे ओळखप  

सोबत ठेवनु, साईभ  तांना िदसले अशा िठकाणी लावण ेबंधनकारक राहील. 
५.  यवसायाकरीता टेबल, खचु , बाकडे, छ ी इ. व  त ुलाव ुनय.े 
६. सव साईभकतांशी न तेन ेवागावे. साईभ  तानंी िवचार  यात आलेली माहीती यो  य कारे सागंुन मदत 

करावी. 
७.    यवसायाचा परीसर नहेमी  व  छ ठेवावा व ाहकांना अ  व  छता क  देऊ नये. 
८. ी साईबाबाचं ेदशनाकरीता आले  या  ही.आय.पी.,  ही.  ही.आय.पी.,  य  ती व इतर मा  यवरांच े दौ-

यावेळी  िशड  नगरपचंायत, िशड  व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   यांनी आवाहन 
करेल  यावेळी  यवसाय बंद ठेवावा लागेल. 

९. पु  पगु  छ िव   यवसाय करीत असतांना िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी ठरवनु िदले  या िकंमतीतच 
व  तु/माल यो  य िव  करावी लागेल. मनमानी िकंमतीने िव  क न, साईभ  ताचंी फसवणकु के  यास 
कायदिेशर कारवाईस समोरे जावे लागेल. 

१०. साईभ ांना व  त ु खरेदी करणकेरीता कुठलीही स  ती क  नय.े  यवसाय होणकेरीता पायी चालणारे 
साईभ  तां  या वाहनांमागे धाव ुनय.े 

११. साईभ  तानंा व  तु/माल खरेदी न के  यास दमबाजी, आरेरावीची भाषा वाप  नय.े  
१२. चे मंिदर परीसर तसेच नगरपचंायत हददीतील सावजिनक जागेवर/र   यांवर आरडा-ओरडा व ग धळ 

क  नय.े 
१३. ी साईबाबांचे समाधी मंिदर,  दारकामाई मंिदर, चावडी मंिदर, गु  थान मिंदर, मंिदर परीसरातील गेट 

नं.-१ , गेट न.ं-२, गेट न.ं-३, गेट न.ं-४  व गेट न.ं-५  समोर फुले िव   यवसाय क  नय.े 
१४. ी साईबाबा सं  थानच ेसव िनवास  थानांच ेगेटसमोर  यवसाय क  नय.े 
१५.  यवसाय करणा-या  य  त नी िशड  पोलीस  टेशनचा चारी  पडताळणी दाखला नगरपचंायत, िशड  

तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  येथे सादर करण ेबंधनकारक राहील. 
१६.  यवसाय करणा-या  य  त म  य े गु  हगेारी वृ  तीची इसम अस  यास इतर  यवसायकांनी सदर बाब 

तातडीन े िशड  पोलीस  टेशन, िशड , नगरपंचायत, िशड  तसचे ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  सरं ण िवभागास िनदशनास आणनु ावी.   

१७. िनयमानसुार नगरपचंात ारे िकंवा म  तेदारा ारे आकारली जाणारी फ  भरण ेबंधनकारक राहील.   र  ता 
अडवनू  यवसाय करण,े अ   ा  छता करण े िकंवा उपरो  त िनयम न पाळण े साठी वेगळी दडंाची 
आकारणी केली जाईल. 

१८.  यवसाय करतांना  ला  टीक िपश  यांचा वापर क  नय.े 
१९.  यवसाय करणकेरीता कुठ  याही जागेवर ह  क सांगता येणार नाही. 
२०. नागरीकांचे  यवसाय, कायालय, शासक य कायालय, सावजनीक शौचालय अशा िठकाणी जाणसेाठी 

कुठलाही र  ता पु   ागु छ िव  करणा-यांना अडिवता यणेार नाही. 
२१. िशड  पोलीस  टेशन, िशड , नगरपंचायत, िशड  तसचे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  व 

इतर शासक य िवभागांनी वेळोवेळी िदले  या सचुनांच ेपालन करण ेबंधनकारक राहील.  
२२.  यवसाय करतांना कुठ  याही िठकाणी अ  वअ  छता पसरिव  यास नगरपचंायत, िशड  यांचेमाफत 

तातडीने  यवसाय बंद क न, कारवाई /दडं कर  यात येईल. 
२३.  यवसाय करणा-या  य  त नी  थानीक पदािधका-यांच े (नगरसेवक/सरपंच) िशफारस प  सादर करण े

बंधनकारक राहील. 
२४.  यवसाय करणा-या  य  त नी आपली सपंणु माहीती िशड  नगरपचंायत,िशड  यानंी ठरवनु िदले  या 

िवहीत नमु  यातील फॉमम  य ेपरीपणु भ न दणे े बंधनकारक राहील. तसेच सदरच े िवहीत नमु  यातील 
फॉम िशड  पोलीस  टेशन,िशड  व ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था,िशड  (संर ण कायालय) 
येथ ेसादर करावे लागेल. 

२५.  यवसाय करणा-या  यवसायधारकांच े िकमान वय १८ वष िकंवा  यापे ा जा  त असण े बंधनकारक 
राहील. 

२६.  यवसाय करतांना ती िदवस १० गलुाब िव े ते यांनी साईसेवक  हणनु सवेा करण ेबंधनकारक राहील.  
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२७. उपरो  तपैक  कोण  याही िनयमांचे काटेकोरपण ेपालन न के  यास तातडीने  यवसाय बंद क न, पढुील 
कायदिेशर कारवाई केली जाईल. 

 
तरी मंिदर प रसरात फुल,े फुलांच ेगु छ, बुके, ीफळ ि वकारणसे/ मंिदर प रसरात आणणसे पवुवत सु  

करणकेामी िशड  नगरपचंयतने िदले  या िनयमावलीवर सिव   ार चचा होऊन फुल िव े ते यांना सं  थान, िशड  
पोलीस  टेशन व िशड  नगरपचंायत यांचे संयु  तीक समंतीने मा  यता दणेबेाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

सदरह िवषयावरील चच या वळेी मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभेस कळिवले क , उपरो  
िनयमावली िशड  नगरपंचायतीने तयार केलेली असनू, यामधील सव िनयम सं थानला बंधनकारक नसावेत.  

िनणय .१२३ यावर सिव तर चचा होऊन, फुल िव े यांना परवाना, ओळखप , ेसकोड असावा तसेच यांनी साईभ ांना 
ास दऊे नय ेया बाबी सं थानला अपे ीत आहते. यासाठी तािवत िनयमावलीमधील अ.नं.१ ते ८, १० ते 

१४, १६, २०, २१ या िनयमांना मा यता दे यात आली व अ.नं.२४ म य े नमदु केले या फामची पडताळणी 
सं थान या संर ण िवभागाने करावी. उव रत बाब ची जबाबदारी िशड  नगरपचंायतीने यावी. अतंीम कर यात 
आले या िनयमावली माण े फुल िव े यांवर िनगरानी िशड  नगरपंचायतीने करावी. तसेच एखा ा फुल 
िव े याब ल त ारी आ यास, याचा परवाना र  करणेबाबत सं थानने नगरपचंायतीस कळिव यास सदर 
परवाना ता काळ र  करणे नगरपंचायतीस बंधनकारक राहील, असे ठरले.       (कायवाही- संर ण िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८ ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम  ी साईनाथ णालयात लॅि टक सजरी िशबीराच ेआयोजन करणसेाठी 

येणा या अदंािजत .१० लाख मा  खचास मा यता िमळणबेाबत. 
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.२०/०८/२०१७, िनणय .६८२. 
ा  तािवक- महासतं ी साईबाबा यांनी मगंळवार िद.१५ ऑ  टोबर १९१८ या िदवशी 

िवजयादशमी  या महुतावर दहेसमा  ती क न अनंताकडे याण केले. ी साईबाबां  या महािनवाणास िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. साईनाथांचा भ  तगण आज भारतासह सपंणू जगभरात िवपलु 
सं  यनेे पसरलेला आह.े  यां  यादवारे साईत  व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव  वात होत आह.े म ् हणनुच 

ी साईनाथाचंी शंभरावी पु  यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ  सव  हणनु साजरी न करता शंभरा  या पु  यितथी 
अगोदरच े सपंणु वष ी साईसमाधी शता  दी वष  हणनु साजरे कर  याचा िनणय ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या  यव  थापन सिमतीने घतेला आह.े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर,२०१८ ह े वष  हणजे साईसमाधी शता  दी वष असनु ह े सपंणु वष उ  सावी वातावरणात साजरे 
कर  याचा संक  प सं  थानने घेतला आह.े हा उ  सव फ  त सं  थानपुरता मयािदत नसनु जगभरात  या सम  त 
साईभ  ताचंा उ  सव आह.े  यके साईभ  ता  या उपा  य दैवता  या  मरणाची ही महापवणी आह.े आपण सव 
साई  या १००  या पु  यितथीच ेसा ीदारच न  ह ेतर ती साजरी करणारे  यांचे अनयुायी आहते. ह ेआपणा सवाचे 
महदभा  य आह.े 

   साईसमाधी शता  दी सोहळा अिधक सं  मरणीय आिण अथपणु  हावा या उ शेाने ी साईबाबा 
सं  थान  या  णालये िवभागाने शता  दी वषात मोफत   ॅाि टक सजरी िशबीर आयोजन कर  याचा मानस  य  त 
केला आह.े तरी यािनिम  तान ेिद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ या कालावधीत िशड  येथ ेसदरह िशबीर 
घेणचेे िनयोजन आह.े  लॅि टक सिजरी िशबीरासाठी िविवध ०८ दशेातुन १०  ला  टीक सजन सहभाग न दिवणार 
आहते. ी साईनाथ  णालयांत जनरल ओटी असनु  याम  य े३ ऑपरेशन िथएटर कायाि वत आहते.  ला  टीक 
सजरी वेळी (गायिनक इमज  सी सोडून) इतर सव सजरी बंद ठेवनु  ला  टीक सजरीसाठी जनरल ऑपरेशन 
िथएटरमधील तीनही टेबल ससु  ज ठेवावेत.  

  डॉ. राम िचलगर,  ला  टीक सजन, औरंगाबाद यांनी मा.उपसिमती सभते ी साईबाबा समाधी शता  दी 
िनिम  त ी साईनाथ  णालय,िशड  येथ े  लाि टक सजरी िशबीर घे  याचा मानस  य  त केललेा आह.े  यांनी 
याबाबत सभेसमोर संदभ ं .३ न े लेखी प  िदल.े  यानसुार सिव  तर चचा होऊन, ‘ डॉ.राम िचलगर,  लाि टक 
सजन,औरंगाबाद यांचे सहयोगाने ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच ्या अनशंुगाने ी साईनाथ 
गणालय,िशड  येथे  लाि टक सजरी िशबीराचे आयोजन करणकेामी येणा-या खचाचा  सिव  तर  ताव 
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मंजरुीसाठी मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा’, अस े मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.०८/१२/२०१७ िनणय ं .१०६५ िनणय  झाललेा आह.े 

   मोफत   ाॅि टक सजरी िशबीर पार पाड  यासाठी बांधकाम िवभाग, िवदयतु िवभाग, जनसंपक 
कायालय,  कॅ  टीन िवभाग,  वनी ेपण, सीसीटी  ही, वाहन, ी साई सादालय, कामगार िवभाग, काशने िवभाग, 
उदी साद,म  यवत  औषध भांडार, बगीचा िवभाग, मदंीर िवभाग, ि पक अॅ  ड ि पन िल.इ. िवभागांनामाफत 
संबंधीत कामे क न घेण ेआव  यक आह.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०८/१२/२०१७, िनणय 
.१०६५. यावर सिव  तर चचा होवनु ी साईाबाबा शता  दी िनमी  तान े डॉ.राम िचलगर  लॅि टक सजन, 

औरंगाबाद याचं े सहयोगान े साईनाथ  णालयाम  य े  लॅि टक सजरी िशबीराचे आयोजन करणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे .१०,००००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.तसेच सदरह िशबीराचे िनयोजनाबाबतचा 
सिव  तर  ताव पढुील सभते सादर करणते यावा असे ठरल.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८  अखरे मोफत   ॅाि टक सजरी 
िशबीरासाठी सदंभ .०३ अ  वये डॉ.राम िचलगर,  लाि टक सजन, एलरीओ कॉ  मटेीक अॅ  ड  लाि टक सजरी 
ि लनीक, औरंगाबाद यांच ेिद.१०/११/२०१७ रोजीचे प ान ेिशबीर घे  याबाबत परवानगी मािगतलेली आह.े                                                  

डॉ. राम िचलगर यां  या माफत िशबीरासाठी िस  दी, नाव न दणी, नाकाची  लाि टक सजरी, जळीत 
 णांवर श  ि या (Burn Contracture) ह  ती रोगावर श  ि या असे िविवध अजारांवर श  ि या  दारे 

उपचार करणार आहते. तसेच अशा कारच ेश  ि येसाठी खाजगी  णालयात श  ि या नसुार जा तीचा खच 
आकारणी कर  यात येतो.  

ामीण भागातील  णांना अशा कारचे श  ि या कर  यापासनु वंिचत राहतात.  यामळेु ी साईबाबा 
सं  थान  या ी साईनाथ  णालयात अशा कार  या श  ि या मोफत आयोिजत करण े आव  यक वाटते. 
 यामळेु जा  तीत जा  त गरीब व गरज ु  णांना याचा फायदा होईल. 

मोफत   ॅाि टक सजरी  िशबीराम  य े िकमान १००  णांना  लाभ दे  याचा मानस दशिवलेला आह.े 
सदर िशबीराम  य ेदाखल झाले  या  णांची यो  य ती चाचणी  वतः डॉ. राम िचलगर यांचेकडून कर  यात येणार 
असनु  यानंतर िनवड कर  यात आले  या  णांवर  श  ि या करणकेामी डॉ.राम िचलगर व बाहरे  या देशातील 
सहा डॉ  टस  यांचेकडुन  णांवर श  ि या करणेत येणार आहते. 

मोफत   ॅाि टक सजरी िशबीराम  य े  खु  या, जािहरातीसाठी ले  स बोड, वृ  तवाहीनीवरील बात  या, 
वृ  तप ात जािहराती व येणा-या मा  यवर तथा डॉ  टस यां  या साठी वाहन  यव  था, ि ह.आय.पी. भोजन 
 यव  था, दशन  यव  था, िनवास  यव  था, औषध  यव  था इ  यादीची सं  थान माफत मोफत  यव  था कर  यात 

यावी लागणार आह.े तसेच िशबीरासाठी येणारे डॉ  टस हे परदेशी (अमे रका, इटली, ीस, पे , चायना, िसंगापरु, 
तैवान, िफलीपी  स) असलेमळेु  यांची जेवणाची व ना  टयाची सोय  बाहरेील हॉटेलम  य े करण े गरजेचे आह.े 
तसेच िशबीरकामी एकुण ३ ऑपरेशन िथएटरची आव  यकता असलेमळेु गायिनक िवभागातील इमज  सी केसेस 
सोडून इतर सव ऑपरेशन िथएटर (इ.एन.टी व ऑ  थल सोडून)  लॅि टक सजरी िशबीरकामी वापरणसे व 

 णालयांतील क  सलटं  ट डॉ  टरांची दखेील िशबीरकामी डयटुी लावणसे मा  यता असावी. 
   सदर िशबीर संगी डॉ.राम िचलगर यांचेशी झाले  या चचनसुार िशबीराचे उ ाटन तथा समारोप 

काय म िद.२०/०३/२०१८ रोजी आयोिजत करावे  असे सिुचत केलेले आह.े 
तसेच सं  थान  या इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषंुगीक बाब ची पतुता होणसे िवनंती. 

   िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ रोजी मोफत   ॅाि टक सजरी  िशबीरा  या अनषुंगाने खालील 
िवभागांमाफत कायवाही होण ेतसचे येणा-या सव अनषंुगीक खचास मा  यता िमळण ेआव  यक आह.े 

अ.नं. िवभाग िवभागांमाफत करावयाचे कामाचा तपिशल  िवभागांमाफत करणेत 
येणारा अंदाजे खच .  

०१ बांधकाम िवभाग १)िद.२०/०३/२०१८ रोजी उ ाटनासाठी २० मा  यवरांसाठी  टेज 
 यव  था (‘६० X ९०’ साईज). 

२)३००  णांसाठी बैठक  यव  थकेामी ३०० खु  या , ५ टी पॉय व 
कारपेटसहीत मंडप  यव  था करण.े  

 ५,५०,०००/- 

०२ जनसंपक कायालय, 
ी साईबाबा 

वृ  तप  व वृ  तवािहणीवर  लॅि टक िशबीराची िसदधी क न गरज ु
 णांना सहभागी होणकेामी आवाहन करण.े  

७,०००/- 
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हॉ  पीटल 
०३ िव तु िवभाग िशबीर  थळी मडंपाम  य ेआव  यकतेनसुार  इले  ीक पॉईंट  यव  था 

करणते यावी. 
                 १,५००/- 

०४ कॅ  टीन िवभाग १)िद.१९/०३/२०१८ ते िद. २२/०३/२०१८ अखेर ०४ िदवसाकरीता 
मा  यवर तथा डॉ  टस यां  यासाठी आव  यकतेनसुार मोफत चहा/ 
िब  क ट/ ची  यव  था करण.े 
२) १ िलटर ३०० पाणी बाटली मोफत  यव  था करण.े 

 १०,०००/- 

०५  वनी ेपण िवभाग िद.२०/०३/२०१८ रोजी िशबीर  थळी उ ाटनासाठी साऊड िस  टीम ची 
 यव  था करण.े  

 ८,०००/- 

०६ सीसीटी  ही िवभाग िद.२०/०३/२०१८ रोजी उ ाटन काय मासाठी फोटो ाफरची व 
ि हडीओ शटु गची  यव  था करण.े 

१०,०००/- 

०७ वाहन िवभाग िद.१८/०३/२०१८ ते िद. २२/०३/२०१८ अखेर ०५ िदवसाकरीता 
मा  यवर तथा डॉ  टस यां  यासाठी मागणी माण े मंदीर, सादालय येथ े
य-ेजा कर  यासाठी वातानकुुलीत वाहनाची  यव  था करण.े  

- 

०८  दारावती भ  तिनवास  एकुण २० डॉ  टस व इतर  टाफसाठी िवनामु  य १० वातानकुुलीत म 
िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ अखेर ०५ िदवसाकरीता 
िवनामु  य  यव  था करण.े  

५०,०००/- 

०९ ी साई सादालय १) िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ अखेर ०५ िदवसाकरीता 
मा  यवर तथा डॉ  टस तसचे इतर  टाफ (१००  य  ती) यांना िवनामु  य 
ना  टा परुिवण.े 
२) िद.१८/०३/२०१८ ते िद.२२/०३/२०१८ अखेर ०५ िदवसाकरीता 
२०परदेशी डॉ  टरांक रता साद भोजनाची ि ह.आय.पी क ात अथवा 
बाहरेील हॉटेलम  य े  यव  था करण.े  

 ८०,०००/- 

१० जनसंपक कायालय आव  यकते माण े मा  यवर तथा डॉ  टस यां  यासाठी मोफत  या 
दशनाची ि ह.आय.पी. दशन  यव  था करण.े  

 ३,०००/- 

११ कामगार िवभाग १) िद.१९/०३/२०१८ ते िद.२१/०३/२०१८ अखेर०३ 
िदवसांक रता िशबीराकामी सकाळ/दपुार/रा ी०३ सरु ार क  यके  
िश  टकामी िमळावे.

१०,०००/- 

१२ म  यवत  औषध 
भांडार 

िशबीराकामी मागणी माण ेलागणारे औषध, गो या व इतर अनषंुगीक 
सािह  याची उपल  धता करण.े  

 २,३५,०००/- 

१३ बगीचा िवभाग १) िद.२०/०३/२०१८ रोजी िशबीर  थळी उभारणी कर  यात 
आले  या मंडप तथा  टेज जवळ २०-२५ कंुडयांची  यव  था करण.े    
२) िद. २०/०३/२०१८ रोजी  वागत बुके १५ नग परुिवण.े  

 २,५००/- 

१४ काशने िवभाग िशबीरकामी येणा-या डॉ  टस व टे  नीिशयन यांचे स  कारासाठी 
साईबाबांचे ३ डी फोटो -२० नग ( ित नग ४०० .)मोफत िमळणसे 
िवनंती. 

८०००/- 

१५ मंदीर िवभाग िद.२०/०३/२०१८ रोजी िशबीर उ ाटन कामी पजेु  या सािह  यासह 
पजुा-याची  यव  था करण.े  

- 

१६ उदी साद िवभाग, 
शासन शाखा 

िशबीर  थळी डॉ  टस व मा  यवर यांना साद  हणनु उदी साद पािकट 
साधारण ५० पॅकेटची  यव  था करणते यावी. 

- 

१७ ी साईनाथ  णालय िशबीरासाठी ऐनवेळी लागणा-या अनषंुगीक िकरकोळ खचास मा  यता 
िमळावी. 

२५,०००/- 

एकुण खच १०,००,०००/- 
              सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ व मा  यतेसाठी सादर. 
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िनणय .१२४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम  ी साईनाथ णालयात लॅि टक सजरी 
िशबीराच ेआयोजन करणसे व यासाठी येणा या अदंािजत .१० लाख मा च ेखचास मा यता दे यात आली. 
तसेच सदरह िशबीराची वतमानप , सोशल िमडीया, िफरती र ा इ. ारे िव ततृ िस दी करणते यावी, असे 
ठरले.                     (कायवाही- .वै िकय संचािलका, ी साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९ र पेढ ना ावयाच ेअनदुाना या िनयमावलीबाबत. 

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 दईेल.  

 यव  थापन सिमती ठराव - मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजी  या सभेतील 
िवषय  न.ं ४६ िनणय . ४०२  

ा  तािवक - उपरो  त संदभानसुार  थलॅॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसेल अिॅनिमया या आजारां  या  
 णांना मोफत िकंवा सवलती  या दरान े र  तपरुावठा करणा-या र  तपेढ्यांना आिथक अनदुान दतेा यईेल. मा  

सदर अिथक अनदुान दे  यासाठी अ  यासपवुक सिव  तर िनयमावली तयार कर  यात येऊन शासना  या या 
संदभातील धोरणासहीत सदर िवषय सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा तसेच  तावीत र  तपेढया व इतर 
र  तपेढयांकडुन ही वै िकय बाब चा सिव  तर अहवालीची (जस े र  तिपश  याचा खच, वाटप, दर, शासिकय 
अनदुान िमळते काय?) मागणी कर  यात यावे असे ठरले.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३-२४/०५/२०१७ 
रोजी  या सभेतील िवषय  न.ं ४६ िनणय . ४०२ िनणयानसुार िनयमावली तयार करणबेाबत तसेच लेखाशाखा 
िवभागाकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/२८९४/२०१७, िद. ०८/१०/२०१७ चे प ा  वये सदरचा 

 ताव मा. छाननी सिमतीचे सभेसमोर सादर करावयाचा अस  याने र  तपेढयांना ावया  या अनुदानासबंंधी 
िनयमावली तयार क न मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर ता  काळ सादर करणसे कळिवलेले आह.े 
र  तपेढयांना ावया  या अनदुानासंबंधी खालील माण ेिनयमावली तयार करणते आलेली आह.े  

िनयमावलीतील मु  ेखालील माण े- 
१)  र  तपेढी ही धमादाय आयु  त न दणीकृत असण ेबंधनकारक असले.   
२)  न यात असणा-या र  तपेढीस अनदुान देय होणार नाही.  
३)  र  तपेढीने  मागील ०३ वषाचा ऑडीट रपोट सादर करण ेबंधनकारक असले.  
४)  र  तपेढीचा कारभार पारदशक असण ेबंधनकारक असेल. 
५)  र  तपेढीम  य ेपणुवेळ र  तसं मन अिधकारी (बी.टी.ओ.) उपि थत असण ेबंधनकारक असले.   
६)  र  तपेढीचे िव  व  तांची िनयु  ती लोकशाही प  दतीने 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 लाखापयत अनदुान िमळेल.  
१२)  अनदुान मागील वषासाठी एकदा व पढु े मैािसक प  दतीन ेपरुिवले जाईल.  
१३)  थॅलॅसेिमया  णांना थलॅॅसिेमया काड व हयातीचा दाखला असण ेबंधनकारक असेल.  
१४)  थॅलॅसेिमया  णाकडे थॅलॅसेिमया काड नस  यास चाल ुतारखेचा डाय नोिसस रपोट असण ेबंधनकारक 

असले.  
१५)  ी साईबाबा सं  थानचे मा. िव  व  त मंडाळातील सद  य यांना र  तपेढ ची पहाणी व पडताळणी 

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

बंधनकारक असले.  
१८)  ी साईबाबा सं  थाने िदले  या अनदुानाचा वापर के  याचे चाटड अकाऊंॅटंटचे माणप  सं  थानला 

सादर कराव ेलागेल.  
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१९)  र  तपेढीत काही गरै कार आढळुन 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)  शासनाकडुन र  तपढेयांना . १००/- ती िपशवी या माण ेअनदुान िमळत,े तेवढाच िह  सा सं  थानन े
र  तपेढयांना ावा.  

२२)   या र  तपेढया मागील तीन वषाम  य ेिकमान दोन वष न यात आहते  यांना अनदुान दणेेत येऊ नय.े 
िवभागाचा अिभ ाय:- मा.सचंालक, रा  य र  त सं मण प रषद, मुंबई यांनी शासन िनणय 

.एमआयएस-१०९९/ १९३०/साआर-२५६/९९/ शासन-२, वै क य अिध ण व औषधी  य िवभाग, 
मं ालय, मुंबई िद. ५ जानेवारी २००० म  य े सव शासक य, िनमशासक य, धमदाय संचिलत र  तपेढयांना 
रा  यातील थलेॅसिेमया आिण िहमोफेिलया  णांना मोफत र  तपरुवठा करणबेाबत कळिवणते आलेले आह.े 
 यानसुार या कायालयान ेरा  यातील  सव वर उ  लिेखत सं  थाना िवषयांिकत र  तपरुवठा करणबेाबत बंधन घातले 

आह.े रा  य र  त सं मण प रषदमेाफत या बाबत .१००/- ती िपशवी अनदुान दे  यात यतेे, अस े रा  य र  त 
सं मण प रषद महारा   रा  य यांनी .रा.र.स.ंप/थ.ैिह.मो.र.प/ु२०१६/५००,  िद. २१/०७/२०१६ रोजी  या प ान े
र  तपेढी मखु धमादाय सं  थान संचिलत र  तपेढी, रेड ॉस सचंिलत र  तपेढी यांना कळिवले  या प ात  हटले 
आह.े  

तरी सदरची िनयमावली मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे समोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .१२५ यावर सिव तर चचा होऊन, र पेढ ना ावयाच े अनदुानाबाबची तािवत िनयमावली सिमती सद य 

मा. ी. ताप भोसले यांना दाखवनू, यांच ेअिभ ायासह सभेसमोर सादर करणते यावी, असे ठरले.  
            (कायवाही- .वै िकय संचािलका, ी साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२० ी साईनाथ णालयातील भलुत  व बाहेरील ि हजीट ग ऑनकॉल भलुत  डॉ टरांना दयावया या दरांबाबत. 

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.२४/०७/२०११, िवषय न.ं३४ िनणय 
ं .५२५. व िद.१५/०७/२०१६ िवषय न.ं२५ िनणय ं .६०६ 

ा  तािवक-  समाजातील तळागाळातील गरीब व गरज ु  णांना वै क य सेवा िमळावी या उददशेान े
सन १९६४ ी साईनाथ  णालयाची  थापना कर  यात आली.या  णालयांत  णां  या सेवेसाठी उ  तम पायाभतु 
सिुवधा उपल  ध क न िदललेी आह.े  णाचंा वाढता ओघ ल ात घवेनु धमशाळा इमारत न.ं१ व २ या दो  ही 
इमारतीत  णालया  या वापरासाठी घे  यात आलेले आहते. 

     स ि थतीत  णालयात ३०० बडे कायरत आहते.मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२२/१२/२०१६ 
रोजीचे िनणय ं .९४४ नसुार, िद.०१/०१/२०१७ पासनु  णालयातील सव  तरांतील  णांना सव उपचार मोफत 
करणते आलेल े असनु सदर बाबत  णालयांमाफत कायवाही सु  करणते आली आह.े  यानसुार  णांलयांतील  
केसपेपर िवभागातनु नवीन व जनेु केसपेपरसाठी .१० /- इतकेशु  क आका न  णांना मोफत आरो  य सेवा 
परुिवणते येत आह.े 

    ी साईनाथ गणालयांत स  या अलॅोपॅथी,होिमओपॅथी व आयवुिदक पदधतीने उपचार घणेेची सिुवधा 
उपल  ध आह.ेयाचबरोबर ससु  ज असे ०२ ऑपरेशन िथएटस कायाि वत आहते. 

१.ऑपरेशन िथएटर न.ं१ -         १.जनरल सजरी ऑपरेशन िथएटर – २ टेबल 
                                               २.आथ  सजरी ऑपरेशन िथएटर- १ टेबल 
                                                             ३.  ीरोग व सतुी िवभाग ऑपरेशन िथएटर- २ टेबल 
                २. ऑपरेशन िथएअर न.ं२-     १. कान,नाक,घसा, ऑपरेशन िथएटर – २ टेबल 
                                                           २.ने  श  ि या ऑपरेशन िथएटर – २ टेबल 
  वरील सव ऑपरेशन िथएटस ही सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ यावळेेत पुण मतेने कायाि वत असणे 

आव  यक आह.ेरोज सकाळी ८ ते साय.ं४ वाजेपयत साधारणपण े२५ ते ३० ऑपरेश  स होतात. परंतु भलूत  
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डॉ  टरां  या कमतेरतेमुळे रोज अदंाजे ५ ते ७ ऑपरेश  स पढुे ढकलली जात अस  याने  णांची गैरसोय होत आह.े 
व  णालयाच ेनकुसान होत आह.े  

  ी साईनाथ  णालयांतील सन २००९ चे मंजरु आकृतीबंधा माण ेभलुत  डॉ  टरांची सं  या व र  त 
पद े(२०० खाटांसाठी) खालील माण.े 

अ.नं. पदनाम मंजरु पद े भरलेली पद े र  त 
१ मेडीकल ऑफ सर भलुत  ०१ -- ०१ 
२ किन  ट भुलत  ०३ ०३ ०० 

 
स ि थतीला साईनाथ गणालयांत कायरत असलेले भलुत  डॉ  टस खालील माण.े 

अ.नं. वै क य अिधकारी नांव पदनाम 
१ डॉ.मिनषा ल  मण िशरसाठ  य.ुभलुत  
२ डॉ.गोिवंद ीपतराव कलाटे  य.ुभलुत  
३ डॉ.मह  िवलासराव तांबे  य.ुभलुत  

 
  सदरच ेतीनही भलुत  डॉ  टस ह ेऑपरेशन िथएटस मधील होणा-या श  ि या व इमज  सी रा ीचेवेळी 

होणा-या श  ि येना भलु दणेेच काम स ि थतीला करीत आहते. 
परंतु डॉ.मिनषा ल  मण िशरसाठ यांनी िद.१८/०१/२०१८ रोजीचे अजा  वये ,िद.२४/०१/२०१८ ते 

िद.१७/०२/२०१८ अखेर अशी एकुण २५ िदवसां  या अिजत रजचेा अज सादर केला आह.ेयासंबंधी डॉ.मिनषा 
यांचेशी वै क य अिधि का यांनी त डी चचा केलेनतंर  या सटुटी व न आलेनतंर मिहना पवु नोटीस देऊन  
राजीनामा देणार अस  याचे सांिगतले.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२४/०७/२०११, 
िवषय न.ं३४ िनणय ं .५२५- यांवर सिव  तर चचा होऊन सं  थान नेमणकु असले  या भलुत ांना  यांचे डयटुी 
 यती र  त सं  याकाळी ६ ते १० यावेळेत आव  यक असले  या मेडीयम ऑपरेशनसाठी .४५०/- व मेजर 

तातडीचे ऑपरेशनसाठी .८००/- या माण ेदर (  यके ऑपरेशनसाठी) दणेेस मा  यता दणेेत आली. 
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५/०७/२०१६ िवषय न.ं२५ िनणय ं .६०६ – यांवर सिव  तर 

चचा होवनु  तावात नमदु केले माण े  णाची गैरसोय होऊ नये , याक रता ी साईनाथ  णांलयातील 
भलुत ांना सं  याकाळी ६ ते १० या वेळेत होणा-या सव केससे व आव  यक असले  या मेडीयम ऑपरेशनसाठी 
.६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी .१२००/- या माण े(  यके ऑपरेशनसाठी) दर दणेसे मा  यता देणेत 

आलेली आह.े 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- डॉ.मिनषा यांचे उपरो  त कालावधीतील रजमेळेु ी साईनाथ 

गणालयातील श  ि या होणकेामी अडचण िनमाण होत आह.े  यामळेु  यांच ेगरैहजरेीत उव रत दोन भलुत ांवर 
अित र  त कामाचा ताण पडत आह.े स ि थतीला दोन भलूत  डॉ  टस व पाच ऑपरेशन िथएटस असे माण 
आह.े संगी नाईलाजा  तव काही िवभागातील श  ि या  थिगत करा  या लागत आहते.  यामळेु  णांना सवेा 
दे  यात अडचण िनमाण होत आह.े 

  क रता  
ऑपरेशन िथएटर न.ं१ – सदर ऑपरेशन िथएटर म  य ेसजरी ,ऑथ  ,गायिनक इ.तीन ऑपरेशन िथएटर 

कायाि  वत आहते.पैक  ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टस दोन ऑपरेशन िथएटर मधील श  ि या पार 
पाडत आहते.परंतु ितस-या ऑपरेशन िथएटर मधील श  ि या  थिगत करा  या लागत आहते.याक रता ितस-या 
ऑपरेशन िथएटर करीता या दोन भलुत ांना पवु  िन  चीत केले माण ेमेडीयम ऑपरेशन साठी ६५०/- व मेजर / 
तातडीचे श  ि येसाठी .१२००/-  दर दतेा यईेल.  यांनी दोन ऑपरेशन िथएटरमधील श  ि या अडॅज  ट 
क न ितस-या िथएटर मधील श  ि या करा  यात. 

   ऑपरेशन िथएटर न.ं२- सदर ऑपरेशन िथएटर म  य े ईएनटी,व ऑ  थल ह े दोन िथएटर काया  वीत 
आहते.पैक  ऑ  थलमॉलॉजी िवभागातील श  ि या या लोकल भलेुखाली के  या जातात. अित जोखीमी  या  
काही श  ि येसाठी यदाकदािचत पणु भलेुची आव  यकता पडते.तसेच ईएनटी िवभागातील काही श  ि या  
या लोकल भलेुखाली के  या जातात व काही श  ि या या(उदा.टॉ  सील सार  या सजरी) या सपंणु भुलेखाली 
के  या  जातात.क रता बाहे न एक ि हजीट ग डॉ  टर  ित िदवशी बोलिवणे आव  यक आह.े  



185 
 

{02} 02.02.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

याअनषंुगाने ऑपरेशन िथएटर न.ं१ मधील ितस-या ऑपरेशन िथएटरक रता स ि थतीला 
 णांलयातील कायम भलुत ानंा वर नमदु केललेा दर देण ेव ऑपरेशन िथएटर न.ं२ क रता बाहे न ऑन कॉल 

बेसीस भलुत  डॉ  टस बोलिवण ेआव  यक  आह.े याकामी एका पे ा जा  त भुलत  डॉ  टरांच ेपॅनले बनिवण े
यो  य राहील.जेणके न  णांलयातील सव ऑपरेशन िथएटस पणु मतेन ेकाया  वीत  होतील व  णांचे नकुसान 
टळेल. 

  ी साईनाथ  णालयातील श  ि येकामी ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांचे स  याचे दर व 
शासन प रप का माण ेभलुत  डॉ  टरांचे दर खालील माण ेशासनान े  तािवत केलेले आहते. 

भलुत  डॉ  टस मेजर /तातडीच े मेडीयम/मायनर 
ी साईनाथ  णालयातील भुलत  डॉ  टस  १२००/- ६५०/- 

बाहे न ऑन कॉल बेसीस वरील भलुत  डॉ  टस  २०००/- १५००/- 
बाहे न ऑनकॉल बेसीस बोलिवणते यणेा-या भलुत  डॉ  टरांना शासन प रप क – Commissioner 

Health Services and Mission Director, National Health Mission Public Health Department, 
Government Of Maharashtra.  No.SHS/HQAC/Specialist post/ ९०८२६-९२७ / 30/11/16. या 
अनषंुगान े  तािवत केललेे दर दणे ेआव  यक आह.े 

  पैक  ी साईनाथ  णालयातील कायम भलुत ापैक  एखादा भलुत  रजेवर गे  यास ऑपरेशन िथएटर 
नं.१ मधील श  ि येसाठी बाहे न ऑनकॉल बेसीस वर भलुत  डॉ  टस बोलिवण ेगरजेचे आह.े अशा कारे 
एका वेळी एक िकंवा दोन भुलत  डॉ  टस ऑनकॉल बेसीस बोलिवण ेआव  यक आह.ेतसचे मिह  यातील चार 
िकंवा पाच पैक  दोन रिववारी होणा-या तातडी  या श  ि येकामी ी साईनाथ  णालयातील भलुत  उपल  ध 
राहतील व उव रत सव रिववारी होणा-या तातडी  या श  ि येकामी बाहे न ऑनकॉल बेसीसवर बोलिवणते 
येणारे भलुत  डॉ  टस  उपल  ध राहतील.जेणके न  णालयाचे कामकाज सु ळीत होईल. 

तरी ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांची संपुण पदे भरेपयत गरजेनसुार आह े  याच कायम 
भलुत  डॉ  टरांना अित र  त ( टीन / तातडी  या श  ि या) दर दणेसे तसेच ि हजीिटंग पदधतीन े (ऑन कॉल 
बेसीस) भलुत  डॉ  टर बोलिवणसे,तसेच  यांचे पनॅेल बनिवणसे व वर  तािवत केले माण ेदर दणेसे मा  यता 
असावी. 

सदर  ताव मा.व ् यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे मा  यतेसाठी व िनणयाथ सादर.  
िनणय .१२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांची संपुण पद ेभरेपयत गरजेनसुार आह े

 याच कायम भलुत  डॉ  टरांना अित र  त ( टीन / तातडी  या श  ि या) दर दणेेस व ि हजीिटंग पदधतीन े
(ऑन कॉल बेसीस) भलुत  डॉ  टर बोलिवणसे, तसेच  यांचे पनेॅल तयार करणेत येऊन, यांना  तािवत 
केले माण ेदर दणेसे मा  यता दे यात आली.         (कायवाही- .वै िकय संचािलका, ी साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२१ सं थान णालयात कं ाटी प दतीन ेता परु या व पात ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू कर यात आले या 

वै िकय अिधका यांचा नेमणकू कालावधी संपु ात असलेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ तदतुद- 

कलम १३(४) नसुार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन ेचालिवणसेाठी आिण 
या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची 
(कायकारीअिधका-यां  यितरी  त) व कमचा-यांची नमेणकू 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-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंुर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शती  ३- सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी तसचे अट शत अ न ं
८ म  य ेसिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प  दतीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही असे नमदु आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव - मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  
१६०. 
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ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात  णांची गैरसोय होऊ नय ेयाकरीता ता  परु  या  व पात ११ 
मिहने कालावधीसाठी वै क य अिधका-यां  या नेमणकूा करणबेाबत  या उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात 
आली. 

 तावना- सं  थान  णालयात राजीव गांधी योजनेअतंगत काही आजारांवर मोफत उपचार होत 
अस याने तसेच अहमदनगर-मनमाड महामागावर दसुरे मोठे अ ावत  णालय नस  यान े सं  थान  णालयात 

 णांचा कायमच ओघ असतो.  मा   या माणात त  वै क य अिधकारी उपल  ध नस  याने स  या कायरत 
वै क य अिधका-यांवर कामाचा बोजा वाढलेला आह.े ी साईबाबा सं  थान  णालयातील त  वै क य 
अिधका-यांची र  त पदे भरणकेामी वेळोवेळी जािहराती िस  क नही त  वै क य अिध कारी िमळत नाही. 
तसेच शासनाचे िवधी व  याय िवभागामाफत िद. २१-२३/०९/२०१६ या कालावधीत सं  थानचे िविवध 
िवभागांचे िनरी णाम  य े  णालया  या आ  थापनवेरील सव संवगातील र  त पद ेभर  याची कायवाही तातडीन े
कर  यात यावी अशा सचुना केले  या अस  यान े  णालयाकडील  णांवर उपचार करणकेामी काड ओलॉिज  ट, 
 यरुोसजन, अनेॅ  थिेसयालॉिज  ट, वै क य अिधकारी (दतंत ) व आरएमओ पदांवर वै क य अिधका-यांची 

आव  यकता अस  याने कायालयात उपल  ध असले  या अजामधनु मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ 
रोजीचे सभतेील िनणय  १६० नसुार एकुण ०८ वै क य अिधका-यां  या ११ मिहन ेकालावधीसाठी ता  परु  या 
 व पात कंञाटी प  दतीने नेमणकू करणते आले  या हो  या.  यातील डॉ अमोल डॅिनअल भालरेाव, व र  ठ 

भलुत  व डॉ सितष हरीिकसन पवार, किन  ठ भलुत  हे दो  ही वै क य अिधकारी कामावर हजर झालेले नाहीत 
तसेच डॉ यशल िवलास जाधव,दतंरोग त  याचंािद. ०१/०६/२०१७ पासनू राजीनामा मंजरू झालेला आह.े तसेच 
डॉ तनय अिजत पाडगावकर यांनी िद. १५/०१/२०१८ रोजीच े अजा  वये I shall be comleting my 11 
months post on 31st Jan 2018. I don’t wish to continue on the same position. However I 
would like to apply for position of visiting cardiologist with one day of the week being 
alloted to me for independent work if the Sansthan will have me for service. असे कळिवलेल े
असनु सध ् या खालील वै क य अिधकारी कायरत आहते. 

अ. 
नं. 

अजदाराचे नाव पदाचे नाव ११ मिहने कालावधीसाठी िदलेला 
नेमणकू आदशे मांक 

नेमणकू संपु  टात 
येत अस  याची 
तारीख 

०१ डॉ. संजािलया 
िमलनकुमार िकशोरभाई 

 यरुोसजन जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/ 
२८६०/२०१७ िद. ०६/०३/२०१७ 

०५/०२/२०१८ 

०२ डॉ. िवजयकुमार दादाराव 
कड ल े

किन  ठ भलुत  जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/ 
२८६४/२०१७ िद. ०६/०३/२०१७ 

०५/०२/२०१८ 

०३ डॉ. पौिणमा उफ उ  वला 
रामराव शेळके  

वै क य अिधकारी 
दतंरोग 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/ 
२८६५/२०१७ िद. ०६/०३/२०१७ 

०५/०२/२०१८ 

०४ डॉ. ि यंका काश 
दिहफळे 

िनवासी वै क य 
अिधकारी 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/ 
२८६७/२०१७ िद. ०६/०३/२०१७ 

०५/०२/२०१८ 

 
डॉ पोिणमा शेळके यांनी िद. १५/१२/२०१७ रोजीचे अजा  वये मदुतवाढ िमळणबेाबत िवनतंी केलेली 

आह.े 
  उपरो  त त   यातील िद. ०६/०३/२०१७ रोजी ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीने ११ मिहन े

कालावधीकरीता नेमणकू केले  या वै क य अिधका-यांचा नमेणकू कालावधी िद. ०५/०२/२०१८ अखेर 
संपु  टात येत आह.े 

मागणी- कंञाटी प  दतीन े ११ मिहने कालावधीकरीता ता  परु  या  व पात नमेणकू केले  या स  या 
कायरत वै क य अिधका-यांना िद. १३/०२/२०१८ पासनू ११ मिहन े कालावधीकरीता ता  परु  या  व पात 
पवु  याच नमेणकू आदशेातील अटी शत नसुार नेमणकू देणबेाबत. 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– उपरो  त  तावातील वै क य अिधका-यांना   यांचे नमेणकू आदशे 
संपु  टात आलेनतंर ०७ िदवस सिवस ेक दऊेन िद.१३/०२/२०१८ पासनू पढेु ११ मिहन े कालावधी अथवा 
पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीने पुव  याच 
नेमणकू आदशेातील अटी शत नसुार नेमणकू देणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणया  तव सादर. 
िनणय .१२७ यावर सिव तर चचा होऊन,  तािवत वै क य अिधका यांना यांचा नेमणकू आदशे संपु  टात आलेनंतर ०७ 

िदवस सिवस ेक दऊेन िद.१३/०२/२०१८ पासनू पढु े११ मिहने कालावधी अथवा पढुील आदशे होईपावेतो 
यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीने पवु  याच नेमणूक आदशेातील अटी शत  
व वेतनावर नेमणकू दणेेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२२ ी साईबाबा सं थानच े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी 

प दतीन ेकायरत प रचारक/प रचारीका यांचेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात सन २००८ पासनु मा  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न खालील 

प रचारक/ प रचारीकांना ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात कंञाटी प  दतीन े वेळोवेळी नमेणकूा 
िदले  या आह.े  

 
अ.नं नाव नेमणकू तारीख हजर तारीख ११ मिहने मुदवाढ संपु  टात 

येत अस  याची तारीख 
१ कु मिनषा ि टफन आवारे ३१/०१/२०१७ १५/०१/२०१७ १४/१२/२०१७ 
२ कु आशमुती संपत सदाफुले ३१/०१/२०१७ १७/०१/२०१७ १६/१२/२०१७ 
३ ीमती वैशाली भगवान महागडे ३१/०१/२०१७ १७/०१/२०१७ १६/१२/२०१७ 
४ ी आिशष शरद सयुवंशी ३१/०१/२०१७ २१/०१/२०१७ २०/१२/२०१७ 
५ सौ आशा रमेश जगताप २६/०४/२०१७ १४/०२/२०१७ १३/०१/२०१८ 
६ कु ितमा रामचं  कोळग े २६/०४/२०१७ १६/०२/२०१७ १५/०१/२०१८ 
७ ी राहल काश आहोळ २६/०४/२०१७ २५/०२/२०१७ २४/०१/२०१८ 
८ कु ाज  ता िदपक जाधव २६/०४/२०१७ १८/०४/२०१७ १७/०३/२०१८ 
९ ीमती कावेरी सदुाम  ह  के २६/०४/२०१७ २७/०४/२०१७ २६/०३/२०१८ 
१० सौ थ िनलेश ीवा  तव ०६/०५/२०१७ ०७/०५/२०१७ ०६/०४/२०१८ 
११ कु किवता योसफे पंडीत १९/०७/२०१७ १७/०७/२०१७ १६/०६/२०१८ 

 
उपरो  त प रचारीकाचंा ११ मिहन े नेमणकू कालावधी  यांचे नावासमोर दशिवले माण े संपु  टात येत 

अस  याने  यांना पु  हा नमेणकूा दणेेकामीचा  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभते 
सादर करणते आला होता.  यावर िनणय  १०४९ नसुार,याकरीता  यव  थापन सिमतीच े उपा  य  मा. ी 
चं शेखर कदम यांचे अ  य तेखाली सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहबे वाकचौरे व मा ी ताप भोसले यांची 
सिमती तयार करणते आली. या सिमतीने  तािवत प रचारक/ प रचारीकानंा मदुतवाढ देण ेयो  य होईल का, याची 
शहािनशा क न  याचा अहवाल  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरल.े 

उपरो  त िनणय  १०४९ नसुार, अहवाल सादर करणबेाबत जा.न.ंएसएसएसएसएसबीएच/ 
एचआर/१८९०/२०१७ िद. ३०/१२/२०१७ पञाअ  वये मा. ी चं शेखर कदम, उपा  य , मा. ी भाऊसाहेब 
वाकचौरे, िव  व  त व मा ी ताप भोसले, िव  व  त ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना, 
कळिवलेले आह.े 

आता, उपरो  त  तावातील नमदु ११ मिहन े कालावधीकरीता कायरत प रचारीका यांचा िद. 
१९/०१/२०१८ रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  य,े आ  ही सव ११ मिहन े(िफ  स प)े  टाफनस आपणास 
िवनंतीपवुक अज करतो क , आपण सांिगत  या माण े आ  ही आमची कोट केस माग े घेतलेली असनु केस 
withdrawal copy सोबत जोडत आहाेत. तरी आ  हाला ११ मिहन े ेकनंतर पु  हा duty Rejoin क न घे  यात 
याव,े ही न  िवनतंी. अस ेनमदु केलेले आह.े 

िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १०४९ नसुार, गठीत केले  या सिमतीकडून,  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर करावयाचा एकिञत अहवाल अ ापपावेतो  यव  थापन सिमतीसमोर सादर झाललेा नाही. 

७५ प रचारीकांची पदे भरणकेामी िद. २५/०६/२००८ रोजी दणेेत आले  या जािहरातीस अनसु न िद. 
१७/०८/२००८ रोजी  यव  थापन सिमतीसमोर मलुाखती घेणते आले  या आहते. िबंदनूामावली नसुार खलुा २७, 
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इमाव ५, भ ज ४, अ ज १ अस े३७ प रचारीकानंा  थायी  व पात नेमणकू आदशे दणेेत आललेे आहते. अ ज, 
िन.ज (  ही जे), िवमा  या वगातील उमेदवार उपल  ध झाले नस  याने २७ प रचारीकानंा ता  परु  या  व पात 
११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकूा दणेेत आले  या आहते.  यापैक  स  या ११ प रचारीका कायरत आहते. 

 तावातील नमदु प रचारक / प रचारीकांना ११ मिहन ेकालावधीसाठी नमेणकू देणकेामी  यके वेळी 
मा  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर  ताव सादर करावा लागतो सदर  तावातील िनणयानुसार ११ मिहन े
कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात  यांचे हजर तारखेनुसार ११ मिहन े कालावधी संपु  टात आलेनंतर नमेणकू 
आदशे दे  यात येतो व  यांनतर सबंंधीत प रचारक/ प रचारीका कामावर हजर होतात. या कायवाहीम  य ेबराच 
कालावधी व वेळ जातो.  णालयात प रचारीकां  यितरी  त इतर पदांवर अशा कारे सं  थानम  यनेेमणकूा देणते 
आले  या नाहीत.  

तरी,  तावातील नमदु प रचारक/ प रचारीकानंा बा यञंणे ारे घेऊन ितमहा .१५,४००/- एकिञत 
वेतन देणेबाबत  तावीत करणते येत आह.े  

मा  यव  थापन सिमतीसमोर िनणया  तव सादर 
िनणय .१२८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२३ ी साईबाबा सं  थानम  य ेिविवध कामांसाठी मागिव  यात आले  या ई-िनिवदा कायप  दतीवर िनणय होणेबाबत. 

ताव- सं  थान माफत कर  यात येणा-या बांधकाम क  पांसाठी सावजिनक बांधकाम क  पांसाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, महारा   शासन यांच ेदर सचुी (D.S.R./ S.S.R) नसुार अदंाजप क तयार क न खचास मा  यता घवेनू 
.३.० ल  पयत रकमेची कोटेशन व  यापढुील रकमेसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात येतात.  

सावजिनक बांधकाम िवभाग, शासन िनणय, मांक: सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२ िदनांक १२ 
एि ल, २०१७ व शासन शु  दीप क मांक सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२ मं ालय, मुंबई यांचे िद.२९ जून, 
२०१७  रोजी िनगमीत कर  यात आले आह.े  

सदर शासन िनणयातील प र  छेद .२.९.१ म  य े िनकोप  पधा  हावी व जा  तीत जा  त  पधा  मक 
दकेार िमळावेत यासाठी खु  या िनिवदा सचूना सा रत क न िनिवदा मसु ाम  य,े िनिवदा सादर करणारे कं ाटदार 
सावजिनक बांधकाम िवभागामधील पंजीकृत कं ाटदार असावेत (Registered with P.W.D.) ही अट 
वगळ  यात यावी आिण कुठलाही स म कं ाटदार िनिवदतेील अटी व शत ची पतूता करतील अशी अट नमूद 
करावी. अशा सचूना िनगिमत कर  यात आ  या आहते. याम  य ेखालील माण ेसधुारणा कर  यात येत आहते.  

पये १.५० कोटी पयत  या रकमे  या िनिवदांक रता कं ाटदार न दणीकृत (पंजीकृत) अस  याची अट 
अिनवाय कर  यात यावी. तसेच .१.५० कोटी पयत  या रकमे  या िनिवदा B-1 नमु  यात (D.S.R/S.S.R नसुार 
 वांटीटी व दर नमदू क न  या रकमेवर कमी अथवा जा  त ट  के र  कम ठेकेदार यांनी दकेार सादर करण)े 

मागिव  यात या  यात व .१.५० कोटी पे ा जा  त रकमचेा िनिवदा B-2 नमु  यात ( Bill of Quantity म  य े
आयटेम नसुार  वांटीटी नमदू क न  यक आयटेमच ेदर ठेकेदार यांनी नमूद करण े  यानसुार एक ीत र  कम दवेनू 
िनिवदा सादर करण)े मागिव  यात या  यात असा शासन िनणय झालेला आह.े  यानसुार B-1 टडर १.५ कोटी पयत 
मागिवतांना S.S.R. मधील दर नमदू क न Percentage (%) या त  वावर ई-िनिवदा मागिवणते या  यात  अस े
नमदू आह.े  

उपरो  त शासन िनणयातील शासन िनणयातील अ. . ४.६.२ नसुार ा  त िन  नतम िनिवदचेा दकेार 
िनिवदाधीन कामा  या िकमतीपे ा १०% पयत कमी दराचंा असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती  या १% 
एवढ्या िकमतीची बॅकेची ितपतू  हमी परफॉम  स िस  यु रटी  हणनू िनिवदे  या िलफाफा .२ म  य े सादर 
करावा. तसेच (Scan क न ई-िनिवदसेोबत सादर करावी) (उदा. १% ते १०% कमी दर १% र  कम ) 

शासन िनणयातील.ञ अ. . ४.६.३ नसुार ा  त िन  नतम िनिवदचेा दकेार िनिवदाधीन कामा  या 
िकमतीपे ा १०% पे ा जा  त दराने कमी असेल तर दकेार १०%  पे ा जेवढ्या जा  त दराने आह े तेवढया 
रकमचेा वरील बाब-२ माण े बॅकेंची ितपतू  हमी िनिवद ेसोबत िलफाफा मांक २ म  य ेसादर करावी (उदा. 
१४% कमी दर-१०% पयत करीता -१% व (१४%-१०%)-४% अस ेएकूण ५%). ही र  कम पय े१०००/- 
पे ा कमी अस  यास िकमान पय े१०००/- (एक हजार) ची बॅकेंची ितपतू  हमी सादर करण ेअिनवाय राहील 
अशी तरतूद आह.े  
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अ) िनिवदा मागिवताना २०% र  कम कमी क न िनिवदा मागिव  यास उपरो  त शासन िनणयानुसार 
कायवाही करणसे अडचण येते 

१. िनिवदा मागिवताना २०%  कमी नमदू केले  या रकमे  या १०% पे ा कमी िनिवदाची देकार ा  त 
झा  यास बॅकं तीपतु  हमी घे  यात येते.  

२. रा  य दरसचुी नसुार तयार केलेले अदंाजप क अथवा बाजार भाव दराने केललेे अदंाजप क या रकमे ा 
(२०% इतक  र  कम कमी न करता) १०% अथवा  यापे ा जा  त इत  या रकमचेी कमी िनिवदाची 
दकेार ा  त झा  यास बॅकं तीपतु  हमी घे  यात येते. याम  य ेकुठ  याही कारची अडचण नाही.     
ब)  सावजिनक बांधकाम िव भागाचे िनणयानुसार  

१.   १.५ कोटी पयत  या कामासाठी B-1 िनिवदा  हणजे िनिवदा मागिवताना BOQ म  य े S.S.R नसुार 
 वाट टी, दर व एकूण र  कम नमदू करण ेव  यावर कमी अ थवा जा  त Persentage quote करण ेअशी 

िनिवदा मागिवण,े मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .१०७४ नसुार 
अदंाजप क य रकमे  या २०% कमी र  कम क न िनिवदा मागिव  यात यावीत १.५ कोटी पे ा कमी 
रकमे  या कामात BOQ मधील दर रा  य दरसचुी पे ा २०% कमी क न एकूण र  कम २०% कमी 
येईल.  यावेळी S.S.R. चे दराम  य ेव सं  थानतफ एकाच Specification साठी आले  या िनिवदा दरात 
तफावत िदसून येईल.  

२.  शासन िनणय .सीएट/२०१७/ . .०८/इमा-२ मं ालय, मुंबई, ४०० ०३२  लॉज ६ ब मधील  १.५ 
कोटी पे ा जा  त रकमे  या कामासाठी B-2 िनिवदा (आयटेम रेट याम  य ेफ  त  वांटीटी िदलेली असेल. 
दर ठेकेदार यांनी  वतः भरावयाच ेआहते.) अशी िनिवदा मागिवणते यावी असे नमदू केल ेआह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार २०% पे ा कमी दराचे अदंाजप क तयार क न िनिवदा 

मागिव  यास ठेकेदाराने ह ेकमी दराने िनिवदा सादर के  यास उपरो  त शासन िनणयानुसार ठेकेदार यांना बॅकं गॅरंटी 
दयावी लागत.े   

तरी वर नमदू शासन िनणयानसुार चलीत e-SSR दरान े तयार केले  या अदंाजप कानसुार ई-िनिवदा 
मागवा  यात अथवा मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार अदंाजप क य रकमेत २०% कपात क न B-2  हणजे 
Item Rate प तीन ेई-िनिवदा मागवा  यात िकंवा कसे याबाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .१२९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , अदंाजप क य रकमेमधनू २०% र कम कपात क न B-2  हणजे 
Item Rate प तीन े व िविश  व पा या कामांसाठी "C" व पा या Lumsum ई-िनिवदा मागिवणते 
या यात, असे ठरले.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४ िद.१७ ते १९ फे वुारी २०१८ अखेर ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडपात िशवच र  वाचन सोहळा व 

सां  कृितक काय मासाठी परवानगी िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:-  

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

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

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

३. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील.  

 तावना:- ी.वैभव सधुाकर कोते, िशवजयंती उ  सव सिमती िशड  शहर, िशड  यांनी अनु म ेिद.०४ 
व िद.०५ जानेवारी २०१८ रोजीचा अज व ई-मेल ारे मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेषीत 
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केले  या प ात, िशवजयंती उ  सव सिमती ह े गावातील युवक त णांचे संघटन आह.े दरवष  या सिमतीकडून 
मोठया माणात िशवजयंती साजरी केली जाते. यावष  ी साईबाबा समाधी शता  दी उ  सवा  या िनिम ान े
िशवच र  वाचन व िविवध सां  कृितक काय मांचे आयोजन क न शता  दीचा चार सार कर  याचे ठरिवल े
आह.े  यासाठी ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मंडपाची जागा िमळावी, अस ेनमदू क न सदरचा काय म 
िद.१६ ते िद.१९ फे वुारी २०१८ या ०४ िदवसा  या कालावधीत सकाळी ७ ते ११ वाजेपयत िशवच र  वाचन 
व दपुारी २.३० ते साय.ं ५ वाजपेत सां  कृितक काय म कर  यास परवानगी िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े 

आता पु  हा िद.०२/०२/२०१८ रोजी ी.वैभव कोते, छ पती शासन संघटना, िशड  शहर यांनी 
मा.अ  य  सो. यांना अ ेषीत केले  या प ात खालील माण ेकाय म कर  यासाठी ी साईबाबा समाधी मिंदर 
शता  दी मंडप उपल  ध क न देणबेाबत िवनंती केली आह.े 

१) िद.१७/०२/२०१८ रोजी सकाळी ७ ते ११ - िशवच र  वाचन सोहळा  
सायंकाळी ६ ते रा ी १० वाजेपयत हळदी कंुकू काय म. 

२) िद.१८/०२/२०१८ रोजी  
सकाळी ७ ते ११ - िशवच र  वाचन सोहळा 
सायंकाळी ६ ते रा ी १० वाजेपयत िस  िच पट अिभनतेे ी.राहल सोलापरूकर यांच े िशवच र  
 या  यान. 

३) िद.१९/०२/२०१८ रोजी 
सकाळी ७ ते रा ी १० - िशवच र  वाचन सोहळा समा  ती 
सकाळी १० ते १२ वाजेपयत ची पारंपारीक शोभाया ा 
दपुारी १ ते २ वाजपेयत वाचकांसाठी सहभोजन.                           

 ताव:- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष पणू 
होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीने िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा कालावधी 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा करीत आह.े या कालावधीम  य े िविवध कार  या धािमक, 
सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभते िद.११ ते १७ फे वुारी २०१८ अखेर दपुारी 
२ ते ५ या कालावधीत नामवंत भागवत कथाकार ीमती मेा पांडुरंग, ीपे ं बदुरु, तािमळनाडू यांचा िहदंी 
भागवत कथचेा काय म आयोिजत करणसे मा  यता िमळाललेी आह.े 

तथािप, िशवजयंती उ  सव सिमतीने उपरो  प ात नमदू केले माण े िशवजयतंी उ  सव ह े िशड तील 
त णांचे सघंटन आह.े सदरचा काय म िशवजयंती व शता  दी महो  सवी वषाचे िनिम ाने भ  य  व पात 
कर  याचा िशड तील त णांचा मानस आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- ीसाईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मडंपात उपरो   तावनते नमदू केले  या 
काय मास खालील माण ेपरवानगी दतेा येईल.    

१) िद.१७/०२/२०१८ रोजी सकाळी ७ ते ११ या कालावधीत िशवच र  वाचनास व सायंकाळी 
आरतीनंतर हळदी कंुकू काय मास.  

२) िद.१८/०२/२०१८ रोजी सकाळी ७ ते ११- िशवच र  वाचनास व सायंकाळी आरतीनतंर िस  
िच पट अिभनतेे ी.राहल सोलापरूकर याचंे िशवच र   या  यानास. 

३) िद.१९/०२/२०१८ रोजी सकाळी ७ ते रा ी १०- िशवच र  वाचन व  यानतंर शोभाया ेस तसेच दपुारी 
१ ते २ वाजेपयत वाचकांसाठी सहभोजनास.  
तरी ी.वैभव सधुाकर कोते, िशवजयंती उ  सव सिमती, िशड  शहर यांचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१३० यावर सिव तर चचा होऊन, ी.वैभव सधुाकर कोते, िशवजयंती उ  सव सिमती, िशड  शहर िद.१७ ते १९ 
फे वुारी २०१८ अखेर ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडपात िशवच र  वाचन सोहळा व सां  कृितक 
काय मासाठी तावात नमदु केले या वेळे माण ेपरवानगी दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२५  आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीन ेआय या वेळी खालील माण े िनणय 

घे यात आले. 
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िनणय .१३१ मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांनी च े समाधी शता दीचा आढावा घऊेन, बहमोलाच े मागदशन केल े तसेच 
समाधी शता दी िनिम ान े तयार करणते आले या कृती आराखडयाम य े समािव  असले या कामानंा 

शासक य मा यता दे याच ेअिधकार ी साईबाबा सं थानच ेमु यकायकारी अिधकारी यांना दान केल.े यामळेु 
समाधी शता दी या कामाचंी अमंलबजावणीकरीता गती िमळेल. यासाठी मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांच े
अिभनंदनाचा ठराव घे यात येऊन, यांना ध यवाद दे यात आले.  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३२ ी साईबाबा सं थान या नतुनीकृत संकेत थळ व मोबाईल ॲ लीकेशन या चाचणी आवृ ीच े (बीटा हजन) 

उ ाटण करणते आले. यानंतर सदर संकेत थळाची सिमती सद य व सं थान अिधकारी यांनी तपासणी क न, 
काही टुी आढळ यास या माण े सधुारणा क न, अतंीम आवृ ीच े साईभ ांसाठी उपल ध क न दे याच े
िनयोजन कराव,े अस ेठरल.े                (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३३ पर ह चॅ रटेबल ट, काशम, आं  दशे यांनी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या िनिम ान ेिशड  

येथ े “ ी साईबाबा महा होम-हवन” हा जगातील सवात मोठा काय म आयोिजत कर याचा माणस असनू 
यासाठी नवीन साई सादालयाशजेारील शेती महामंडळाची जमीन उपल ध क न देणबेाबत आजच े सभेम य े

प ा ारे िवनंती केली.  
यावर चचा होऊन, नवीन साई सादालयाशेजारील शेती महामंडळाची जमीन पर ह चॅ रटेबल ट, 

काशम, आं  दशे यांनी यावी. तथािप, यांना सदरह जमीन उपल ध न झा यास, सं थानन े तहिसलदार, 
राहाता यांचेकडून आव यक ती जमीन अिध हन क न यावी व यासाठी येणारा खच पर ह चॅ रटेबल ट, 

काशम, आं  दशे यांनी करावा. तसेच गद  यव थापन व यानशंुगान ेइतर कोणतीही जबाबदारी सं थानची 
राहणार नाही, असे ठरल.े    (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३४ सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे ह े सं थानच े कायकारी अिधकारी असताना, सं थान िनयमानसुार 

यांनी बडतफ केले या कमचा यान ेिद.१७.११.२०१७ रोजी मा. ी.वाकचौरे यांना प ा ारे मला नकुसान भरपाई 
िमळावी, अशी नोटीस िदललेी होती. यावर मा. ी.वाकचौरे यांनी सदरह नोटीसीची त िद.०२.१२.२०१७ रोजी 
सं थानला देऊन, पढुील कायवाही सं थानन ेकरणबेाबत कळिवले आह.े  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या कामकाजाचा भाग हणनू केले या कृतीब ल सं थानच े
िव त, अिधकारी व कमचारी यांचेिव द यायालयीन करण उ व यास ते या पदावर असो िकंवा नसो, 
यांना सं थानच ेॲड होकेट पॅनलेवरील ॲड होकेट या सेवा सं थान खचान ेदे यात या या, असे ठरल.े  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३५ सं थान प रसराम य े र दा यांचा व र संकलन करणसेाठी मागणी कर यासाठी येणा या अजाचा ितसाद 

पहाता, सं थान िनवास थान,े साई सादालय प रसर व १६ गुंठे प रसर अशा, साईभ ां या वदळी या िठकाणी 
िफरते र संकन करणा या र पेढयांना, र संकलनासाठी परवानगी देणबेाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणते 
यावा, असे ठरल.े                            (कायवाही- .वै िकय अिधि का, ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३६ सं थान या माजी िव तांना यांचेसह, यांच े कुटंूबातील ४ य साठी दशन व आरतीकरीता ओळखप  

दे यात याव.े यासाठी या िनयमावलीचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरल.े  
        (कायवाही- जनसंपक अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .१३७ साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा इमारतीच ेदणेगीदार साईभ  ी.के. ही. रमणी यांच ेबंध ू ी.भा करण 

यांनी या दणेगीबाबतचा फलक सदरह इमारतीच ेप रसराम य ेलावणते यावा, अशी अपे ा य  केली असलेच े
सिमती सद यांनी िनदशनास आणनू िदली. याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरल.े   

            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .१३८ ी िशवकृपानंद वामी यांच ेसमपण यान योग िशबीर आयोिजत करणसेाठी योग भा भारती (सेवा सं था) ट, 
पणु े यांच े ितिनधी ी.उमेश पै, ी.गोिवंद पवतकर व ी.सरेुश पटेल ह े आजचे सभेपढु े उपि थत होते. 
याचेबरोबर चचा होऊन खालील माण ेिनणय घे यात आले.  

(१) शता दी महो सवा या काय माम य े ी िशवकृपानदं वामी यां या काय माचा समावेशक 
करणते येऊन, यांच ेनाव ेकाय म िनि तीच ेिनमं ण प  दे यात याव.े 

(२) समपण यान योग िशबीरासाठी लागणा या शेतीमहामंडळाच े जागेच े भाडे व टेज मंडपा या 
यव थेसाठीचा .१५ लाख मा चा खच पवु  िनणय झाले माण ेसं थानन ेसहन करावा व या यित र  येणारा 

उव रत खच योग भा भारती (सेवा सं था) ट, पणु ेयांनी करावा. 
(३) सदरह िशबीराच े चार व साराच ेबॅनर व प के सं थान प रसरात लावणसे मा यता दे यात यावी 

व सदरह िशबीरासाठी येणा या साधकांसाठी िद.२२ एि ल, २०१८ ते िद.०१ म,े २०१८ या कालावधीत 
सं थानच ेसाईआ म व ारावती या िनवास थानांम य ेसाधारणत: ७५० सा या/ वातानकुुलीत खो या आरि त 
ठेवणते या यात.                    (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .७५ ते १३८ सवानमुते घे  यात आल.े 

यानंतर सायंकाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
        
 

           वा रत/-                                    वा रत /- 
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                अ य  

                  ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  


