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�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था    ((((िशड�िशड�िशड�िशड�))))    
सभा �सभा �सभा �सभा �....    ५५५५////२०१२०१२०१२०१८८८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक ०२०२०२०२....००००५५५५....२०१२०१२०१२०१८८८८        
	थळ	थळ	थळ	थळ----    साईिनवास अितथीगहृसाईिनवास अितथीगहृसाईिनवास अितथीगहृसाईिनवास अितथीगहृ, , , , िशड�िशड�िशड�िशड�                                                                                                                                                                                                                                                वेळवेळवेळवेळ----    दपुारीदपुारीदपुारीदपुारी    १२१२१२१२....०० ०० ०० ०० वाजतावाजतावाजतावाजता    
    

�ी साईबाबा सं	थान �यव	थापन सिमतीची सव0साधारण सभा बधुवार िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं	थानचे िशड� येथील साईिनवास अितथीगहृाम5ये आयोिजत कर7यात आली असलेबाबत, इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
४३१/२०१८, िदनांक २४ एि<ल, २०१८ रोजीचे प=ाने सव0 मा.सद	यांना कळिव7यात आले होते. >यानसुार सदरह? सभा बधुवार 
िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता सं	थानच ेिशड� येथील साईिनवास अितथीगहृाम5ये मा.�ी.सरेुश कािशनाथ हावरे 
यांचे अ5 य@तेखाली सBु कर7 यात आली.  

०१. मा.�ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ5य@ ०२. मा.�ी.चंCशेखर लDमणराव कदम, उपा5य@ 
०३. मा.�ी.<ताप सखाहारी भोसले, सद	य    ०४. मा.डॉ.राजGC राजाबाली िसंग, सद	य 
०५. मा.�ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद	य   ०६. मा.�ी.िबपीनदादा शंकरराव कोKह,े सद	य    
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद	या 

                         
          मा.�ीमती Bबल अNवाल, भा.<.से.  

                        मOुयकाय0कारी अिधकारी 
सभेP या सBुवातीस �ी साईबाबांची <ाथ0ना करणते आली.   
सदरह? सभेस काही अपQरहाय0 कारणा	तव उपि	थत राह? शकत नसलेबाबत, सिमती सद	य मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर 

यांनी दरू5वनीTारे कळिवले होते, याची सिमतीन ेनUद घऊेन, >यांना अनपुि	थत राह7याची अनमुती िदली. 
>याच<माण े मा.�ी.अमोल कWित0कर, सद	य यांनी ई-मले�दारे कळिवले आह े कW, �ी साईबाबा सं	थान �यव	थापन 

सिमतीPया िद.०२.०५.२०१८ रोजी होणाXया बठैकWचे प= िमळाल.े या बठैकWस िशवसेनेचे तीनही सद	य हजर रहाणार नाहीत. हया 
संदभा0त िशवसेना सिचव �ी.अिनल दसेाई व मा.पया0वरण मं=ी �ी.रामदास कदम यांनी मा.मOुयमं=ी �ी.दवेGC फडणवीस यांPयाशी 
चचा0 केली होती व मा.मOुयमं\यांनी िशवसेनलेा �यव	थापन सिमतीचे उपा5य@ पद द7ेयास संमती िदली होती. याबाबत अजनूपय]त 
कोणतीही काय0वाही झालेली नसKयामळेु खदे वाटत आह.े >यामळेु या बठैकWत उपि	थत राहणार नाही, याची कृपया नUद _यावी. 

यानंतर िवषयपि=केवरील िवषयांवर चचा0 सBु करणते आली.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०१०१०१०१    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    ००००४४४४....००००४४४४....२०१८२०१८२०१८२०१८ रोजी िशड� येथे झालेK यारोजी िशड� येथे झालेK यारोजी िशड� येथे झालेK यारोजी िशड� येथे झालेK या �यव	थापन सिमती सभेचे इितव>ृ त �यव	थापन सिमती सभेचे इितव>ृ त �यव	थापन सिमती सभेचे इितव>ृ त �यव	थापन सिमती सभेचे इितव>ृ त वाचनू कायम वाचनू कायम वाचनू कायम वाचनू कायम    करणेकरणेकरणेकरण.े... 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२८७२८७२८७२८७    िदनांक ००००४४४४....००००४४४४....२०१८२०१८२०१८२०१८ रोजी िशड� येथे झालेK या �यव	थापन सिमती सभेP या इितव>ृ ताP या <ती सव0 

मा.सद	 यांना सभते परुिव7 यात आK या हो> या, > याची नUद घ7े यात येऊन, सदरह? इितवaृ वाचनू कायम करत 
असताना खालील<माण ेदBु	>या कर7यात आKया, >यास माbयता द7ेयात आली.        
                (१) िनण0य �.२२४(२)-      

यावर सिव	तर चचा0 होऊन, सं	थानच े टGडर/ करारनामा मसcुात Arbitration lलॉजचा 
समावेश करणसे माbयता द7ेयात आली व या Arbitration lलॉजचा मसदुा जेm कायदतेn व सिमती 
सद	य ॲङ मोहन जयकर यांनी तपासनु अतंीम कBन cावा, असे ठरले.   (काय0वाही- िवधी अिधकारी) 

या िनण0याम5ये खालील मसcुाचा समावेश करणते यावा.  
उपरोp<माण ेठरलेनसुार दरqयानच ेकालावधीम5ये सिमती सद	य ॲङ मोहन जयकर यांनी 

Arbitration lलॉजचा मसदुा खालील<माण ेअतंीम कBन िदला आह.े  
Article -29 Arbitration & Jurisdiction, “The parties hereto shall attempt to resolve 
all disputes, claims and questions  whatsoever which shall arise out of, or touching 
this Supply Agreement or the interpretation and efficacy of any of the Clauses 
herein contained by mutual agreement within 30 days of the receipt of notice from 
the concerned party addressed to the other party of the existence of any such 
dispute, claims or questions. 
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Any such disputes claim and /or question whatsoever which shall arise either 
during the validity of this Supply Agreement or thereafter between the Party 
hereto and the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi  touching these presents or as to 
any other matter in any way relating to this Supply Agreement or the affairs 
thereof or the mutual rights, duties or liabilities under the Supply Agreement and 
which cannot be resolved by an agreement acceptable to both the parties as above, 
may be referred to the arbitration of a single arbitrator to be appointed by both the 
parties and such arbitration shall be in accordance with and subject to the 
provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 or any statutory 
modification or re-enactment thereof for the time being in force. The arbitration 
proceedings shall be conducted in English language and the venue for the same 
will be at Aurangabad only. 
All matters referred to above shall be subject to Laws prevalent in India and the 
courts in Aurangabad shall have exclusive jurisdiction. 
उपरोp<माण ेअतंीम कBन िदलेKया मसcुास माbयता द7ेयात आली व सदरह? Arbitration lलॉजचा 
समावेश सं	थानच ेटGडर/ करारनामा मसcुात करणते यावा, असे ठरले.  (काय0वाही- िवधी अिधकारी)    
  

याऐवजी याऐवजी याऐवजी याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेखालील<माण ेवाच7यात यावेखालील<माण ेवाच7यात यावेखालील<माण ेवाच7यात यावे....    
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , यापढुेयापढुेयापढुेयापढुे    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    कोण>याहीकोण>याहीकोण>याहीकोण>याही    टGडरटGडरटGडरटGडर    अथवाअथवाअथवाअथवा    करारनाqयाPयाकरारनाqयाPयाकरारनाqयाPयाकरारनाqयाPया    मसदुयाम5येमसदुयाम5येमसदुयाम5येमसदुयाम5ये    

Arbitration Arbitration Arbitration Arbitration lलॉजचाlलॉजचाlलॉजचाlलॉजचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    येऊयेऊयेऊयेऊ    नयेनयेनयेनये, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .                                                                                                         (काय0वाही- िवधी अिधकारी) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

((((२२२२) ) ) ) िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२२६२२६२२६२२६----    
यावर सिव	तर चचा0 होऊन, ��च े पादकुा दश0न सोहळयाच ेआयोजन करणसंेबंधी दशेातील िविवध 

रा�ये, शहरे व आयोजक इ.बाब� िनि�त करणसेाठी िद.१७.०३.२०१८ रोजी झालेKया पादकुा दश0न सोहळा 
सिमतीPया उपरोp इितवaृाच ेअवलोकन करणते येऊन, >यामधील िशफारशी<माण ेकाय0वाही करणसे माbयता 
द7ेयात आली व पादकुा दश0न सोहळा सिमतीPया उपरोp बठैकWम5ये माbयता िदलेKया दमण येथील डॉ. 
रमनीलाल मेडीकल �	 ट यांना िद.२६ एि<ल, २०१८ रोजी पादकुा दश0न सोहळयासाठी ��Pया पादकुा उपल�ध    
कBन द7ेयास माbयता द7ेयात आली. तसेच िदनांक २५.०४.२०१८ रोजी �ी.िवशाल तांडेल, दमण व लखनौ 
येथील अ�हीका Nपु िल. यांनाही पादकुा cा�यात.  

>याच<माण ेमा.�यव	थापन सिमतीPया िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.६८७ म5ये 
पादकुा दश0न सोहळयासाठी दशेातील काही ठरािवक िठकाणी ��Pया मळु पादकुा व परदशेात चांदीPया पादकुा 
पाठिव7यात या�यात, असे ठरलेले आह.े >या<माण े िवदशेातील पादकुा दश0न सोहळयासाठी चांदीPया पादकुा 
पाठिव7यात या�यात व िवदशेातील पादकुा दश0न सोहळयासाठी शासनाची पवु0 माbयता घ7ेयात यावी, असे ठरले.   

(काय0वाही- समाधी शता�दी क@<मखु) 
    
याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे. . . .     
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , ��चे��चे��चे��चे    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    कर7यासंबधीकर7यासंबधीकर7यासंबधीकर7यासंबधी    दशेातीलदशेातीलदशेातीलदशेातील    िविवधिविवधिविवधिविवध    

रा�येरा�येरा�येरा�ये, , , , शहरेशहरेशहरेशहरे    वववव    आयोजकआयोजकआयोजकआयोजक    इ>यादीइ>यादीइ>यादीइ>यादी    बाबीबाबीबाबीबाबी    िन�ीतिन�ीतिन�ीतिन�ीत    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    िदिदिदिद....१७१७१७१७....०३०३०३०३....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीरोजीरोजीरोजी    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    
सोहळासोहळासोहळासोहळा    सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    इितवaृाचेइितवaृाचेइितवaृाचेइितवaृाचे    अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन, , , , >यामधील>यामधील>यामधील>यामधील    िशफारशीिशफारशीिशफारशीिशफारशी    <माणे<माणे<माणे<माणे    काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    
माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....    

तसेचतसेचतसेचतसेच    दमणदमणदमणदमण    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    रमरमरमरमनीनीनीनीलाललाललाललाल    मेडीकलमेडीकलमेडीकलमेडीकल    �	ट�	ट�	ट�	ट    यांचेयांचेयांचेयांचे    िदिदिदिद....२६२६२६२६....०४०४०४०४....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळासोहळासोहळासोहळा    वववव    
िवशालिवशालिवशालिवशाल    तांडेलतांडेलतांडेलतांडेल    यांचेयांचेयांचेयांचे    िदिदिदिद....२५२५२५२५....०४०४०४०४....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचे    <	ता<	ता<	ता<	तावववव    तुता0सतुता0सतुता0सतुता0स    	थिगत	थिगत	थिगत	थिगत    ठेव7यातठेव7यातठेव7यातठेव7यात    यावेयावेयावेयावे, , , , 
असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    िदिदिदिद....१७१७१७१७....०३०३०३०३....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीरोजीरोजीरोजी    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळासोहळासोहळासोहळा    सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    इितवaृातीलइितवaृातीलइितवaृातीलइितवaृातील    माहेमाहेमाहेमाह े   जनुजनुजनुजनु    २०१८२०१८२०१८२०१८म5येम5येम5येम5ये    
उaरउaरउaरउaर    <दशे<दशे<दशे<दशे    मधीलमधीलमधीलमधील    लखनौलखनौलखनौलखनौ    येथेयेथेयेथेयेथे    �ी�ी�ी�ी....पंकजपंकजपंकजपंकज    ओहरीओहरीओहरीओहरी    यांचेयांचेयांचेयांचे    िदिदिदिद....०२०२०२०२....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद०३०३०३०३....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८        रोजीरोजीरोजीरोजी    मंजरुमंजरुमंजरुमंजरु    केलेलाकेलेलाकेलेलाकेलेला    
पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयाचासोहळयाचासोहळयाचासोहळयाचा    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    र�र�र�र�    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला. . . . >याऐवजी>याऐवजी>याऐवजी>याऐवजी    लखनौलखनौलखनौलखनौ    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    अिव�काअिव�काअिव�काअिव�का    NपुNपुNपुNपु    िलिलिलिल....यांनायांनायांनायांना    
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िदिदिदिद....२६२६२६२६....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८    वववव    िदिदिदिद....२७२७२७२७....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८    यायायाया    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    या�यातया�यातया�यातया�यात, , , , 
असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

>याच<माणे>याच<माणे>याच<माणे>याच<माणे    मामामामा....�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    २०२०२०२०....०८०८०८०८....२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    सभेतीलसभेतीलसभेतीलसभेतील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....६८७६८७६८७६८७    म5येम5येम5येम5ये    
पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    दशेातीलदशेातीलदशेातीलदशेातील    काहीकाहीकाहीकाही    ठरािवकठरािवकठरािवकठरािवक    िठकाणीिठकाणीिठकाणीिठकाणी    ��Pया��Pया��Pया��Pया    मळुमळुमळुमळु    पादकुापादकुापादकुापादकुा    वववव    परदशेातपरदशेातपरदशेातपरदशेात    चांदीPयाचांदीPयाचांदीPयाचांदीPया    पादकुापादकुापादकुापादकुा    
पाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यात    या�यातया�यातया�यातया�यात, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेलेठरलेलेठरलेलेठरलेले    आहेआहेआहेआह.े . . . >या<माणे>या<माणे>या<माणे>या<माण े   िवदशेातीलिवदशेातीलिवदशेातीलिवदशेातील    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दर्दर्दर्दरश्नशनशनशन    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    चांदीPयाचांदीPयाचांदीPयाचांदीPया    पादकुापादकुापादकुापादकुा    
पाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यात    या�यातया�यातया�यातया�यात    वववव    िवदशेातीलिवदशेातीलिवदशेातीलिवदशेातील    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    पवु0पवु0पवु0पवु0    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले.  .  .  .      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(३) िनण0य �.२२८- 
  यावर सिव	तर चचा0 होऊन, योगीराज स�Bु गंगािगरीजी महाराज यांPया अखंड हQरनाम स�ाहासाठी 

रा�यभरातून मोठ-मोठया दणे या <ा� होत असतात, याकरीता अ5 य@, योगीराज�ी गंगािगQरजी महाराज १७१ वा 
अखंड हQरनाम स¡ ताह सिमती िशड� यांच े उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा� होणाXया प=ामधील माग7या 
अमाbय करणते आKया. तसेच सदरह? स�ाहासाठी सं	थानमाफ0 त B.७५,००,०००/- लाख मा= खचा0ची रlकम 
छाननी सिमती व शासन माbयतेन ेस�ाह सिमतीस द7ेयात यावी. सं	थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच 
मया0िदत राहील.  

तसेच योगीराज स�Bु गंगािगरीजी महाराज यांPया अखंड हQरनाम स�ाहासाठी येणाXया भािवकांPया 
दश0नासाठी सदरह? िठकाणी ��Pया मळु पादकुा उपल�ध कBन cावयाPया असKयान,े ��Pया पादकुांसाठी 	वतं= 
वेगळे 	टेज तयार करणते यावे व पादकुांजवळ सं	थानPया दि@णा पेटया ठेव7यात या�यात. >याच<माण ेस�ाह 
सिमतीम5ये सव0 �यव	थापन सिमती सद	यांचा समावेश करणबेाबत अ5य@, स�ाह सिमती यांना कळिवणते 
यावे, असे ठरले.                  (काय0वाही- समाधी शता�दी क@<मखु) 

    
याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे....    
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , योगीराजयोगीराजयोगीराजयोगीराज    स�Bुस�Bुस�Bुस�Bु    गंगािगरीजीगंगािगरीजीगंगािगरीजीगंगािगरीजी    महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    यांPयायांPयायांPयायांPया    अखंडअखंडअखंडअखंड    हQरनामहQरनामहQरनामहQरनाम    स�ाहासाठीस�ाहासाठीस�ाहासाठीस�ाहासाठी    

रा�यभरातूनरा�यभरातूनरा�यभरातूनरा�यभरातून    मोठमोठमोठमोठ----मोठयामोठयामोठयामोठया    दणे यादणे यादणे यादणे या    <ा�<ा�<ा�<ा�    होतहोतहोतहोत    असतातअसतातअसतातअसतात, , , , याकरीतायाकरीतायाकरीतायाकरीता अ5 यअ5 यअ5 यअ5 य@@@@, योगीराज�ी गंगािगQरजी महाराज योगीराज�ी गंगािगQरजी महाराज योगीराज�ी गंगािगQरजी महाराज योगीराज�ी गंगािगQरजी महाराज १७१ १७१ १७१ १७१ वा वा वा वा 
अखंड हQरनाम स¡ ताअखंड हQरनाम स¡ ताअखंड हQरनाम स¡ ताअखंड हQरनाम स¡ ताह सिमती िशड� यांचे उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा� होणाXया प=ामधील माग7या ह सिमती िशड� यांचे उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा� होणाXया प=ामधील माग7या ह सिमती िशड� यांचे उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा� होणाXया प=ामधील माग7या ह सिमती िशड� यांचे उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा� होणाXया प=ामधील माग7या 
अमाbय करणते आKयाअमाbय करणते आKयाअमाbय करणते आKयाअमाbय करणते आKया. . . . तसेच सदरह? स�ाहासाठी सं	थानमाफ0 त Bतसेच सदरह? स�ाहासाठी सं	थानमाफ0 त Bतसेच सदरह? स�ाहासाठी सं	थानमाफ0 त Bतसेच सदरह? स�ाहासाठी सं	थानमाफ0 त B....७५७५७५७५,,,,००००००००,,,,००००००००००००////----    लाख मा= खचा0ची रlकम लाख मा= खचा0ची रlकम लाख मा= खचा0ची रlकम लाख मा= खचा0ची रlकम 
छाननी सिमती व शासन माbयतेने स�ाह सिमतीस द7ेयात यावीछाननी सिमती व शासन माbयतेने स�ाह सिमतीस द7ेयात यावीछाननी सिमती व शासन माbयतेने स�ाह सिमतीस द7ेयात यावीछाननी सिमती व शासन माbयतेने स�ाह सिमतीस द7ेयात यावी. . . . सं	थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच सं	थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच सं	थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच सं	थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच 
मया0िदत राहीलमया0िदत राहीलमया0िदत राहीलमया0िदत राहील. . . .     

तसेचतसेचतसेचतसेच    योगीराजयोगीराजयोगीराजयोगीराज    स�Bुस�Bुस�Bुस�Bु    गंगािगरीजीगंगािगरीजीगंगािगरीजीगंगािगरीजी    महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    यांPयायांPयायांPयायांPया    अखंडअखंडअखंडअखंड    हQरनामहQरनामहQरनामहQरनाम    स�ाहासाठीस�ाहासाठीस�ाहासाठीस�ाहासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    भािवकांPयाभािवकांPयाभािवकांPयाभािवकांPया    
दश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठी    सदरह?सदरह?सदरह?सदरह?    िठकाणीिठकाणीिठकाणीिठकाणी    ��Pया��Pया��Pया��Pया    मळुमळुमळुमळु    पादकुापादकुापादकुापादकुा    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    दया�यातदया�यातदया�यातदया�यात, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . मा=मा=मा=मा=    ��Pया��Pया��Pया��Pया    पादकुांसाठीपादकुांसाठीपादकुांसाठीपादकुांसाठी    
आयोजकांनीआयोजकांनीआयोजकांनीआयोजकांनी    	वतं=	वतं=	वतं=	वतं=    	टेज	टेज	टेज	टेज    तयारतयारतयारतयार    करावेकरावेकरावेकरावे, , , , पादकुांजवळपादकुांजवळपादकुांजवळपादकुांजवळ    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    द@ीणापटेयाद@ीणापटेयाद@ीणापटेयाद@ीणापटेया    ठेव7यातठेव7यातठेव7यातठेव7यात    या�याया�याया�याया�या. . . . >याच>याच>याच>याच    <माणे<माणे<माणे<माण े   
स�ाहाPयास�ाहाPयास�ाहाPयास�ाहाPया    काय0�माPयाकाय0�माPयाकाय0�माPयाकाय0�माPया    अनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगानेअनुषंगाने    �या�या�या�या    िनम=ंणिनम=ंणिनम=ंणिनम=ंण    पि=कापि=कापि=कापि=का////प=प=प=प=केकेकेके    छापलीछापलीछापलीछापली    जातीलजातीलजातीलजातील    >याम5ये>याम5ये>याम5ये>याम5ये    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    सव0सव0सव0सव0    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    
सद	यांPयासद	यांPयासद	यांPयासद	यांPया    नावाचानावाचानावाचानावाचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावायावायावायावा, , , , तसेचतसेचतसेचतसेच    >या>या>या>या    अनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगाने    होणाXयाहोणाXयाहोणाXयाहोणाXया    सव0सव0सव0सव0    काय0�मांनाकाय0�मांनाकाय0�मांनाकाय0�मांना    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    राहणाXयाराहणाXयाराहणाXयाराहणाXया    
समीतीसमीतीसमीतीसमीती    सद	यांनासद	यांनासद	यांनासद	यांना    	टेजवर	टेजवर	टेजवर	टेजवर    यथोचीतयथोचीतयथोचीतयथोचीत    	थान	थान	थान	थान    cावेcावेcावेcावे. . . . असेअसेअसेअसे    आयोजकांनाआयोजकांनाआयोजकांनाआयोजकांना    कळवावेकळवावेकळवावेकळवावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .                                                                                                             

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

((((४४४४) ) ) ) िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२३९२३९२३९२३९----        
यावर सिव	तर चचा0 होऊन, वाढीव िशड� सं	थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड� नगरपंचायत संयpु 

पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ¤व धBन) ता.राहाता, िज.अहमदनगर  योजनेPया िनिवदचे े मसcुाच े
अवलोकन करणते येऊन, >यास मंजरुी द7ेयात आली व ता>काळ िनिवदा <िस5द करणते यावी. तसेच या 
<	तािवत पाईपलाईन योजनेत िशड� पQरसरातील द�ुकाळN	त सात गावांचा समावेश केKयास या योजनेस 
सधुाQरत <शासकWय माbयता _यावी लागेल व >यास बराचसा कालावधी लागेल, याकरीता द�ुकाळN	त सात 
गावांचा या योजनेत समावेश करणचेा <	ताव तुरत् 	थिगत ठेवणते यावा, असे ठरले.  

मा= राहाता नगर पQरषदचेा समावेश करावाचा झाKयास संपणू0 योजनेचा आराखडा व alignment 
बदलावी लागेल. >यामळेु सदर <	ताव अमाbय कर7यात आला.   (काय0वाही- पाणी परुवठा िवभाग<मखु) 
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याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे....    
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , वाढीववाढीववाढीववाढीव    िशड�िशड�िशड�िशड�    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान, , , , कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    नगरपािलकानगरपािलकानगरपािलकानगरपािलका    वववव    िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत    संयpुसंयpुसंयpुसंयpु    

पाणीपाणीपाणीपाणी    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    योजनायोजनायोजनायोजना    ((((िनळवंडेिनळवंडेिनळवंडेिनळवंडे    धरणधरणधरणधरण    उ¤वउ¤वउ¤वउ¤व    धBनधBनधBनधBन) ) ) ) ताताताता....राहाताराहाताराहाताराहाता, , , , िजिजिजिज....अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर        योजनेPयायोजनेPयायोजनेPयायोजनेPया    िनिवदचेेिनिवदचेेिनिवदचेेिनिवदचेे    मसcुाचेमसcुाचेमसcुाचेमसcुाचे    
अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन, , , , >यास>यास>यास>यास    मंजरुीमंजरुीमंजरुीमंजरुी    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली    वववव    ता>काळता>काळता>काळता>काळ    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <िस5द<िस5द<िस5द<िस5द    करणेकरणेकरणेकरणेतततत    यावीयावीयावीयावी....    ट¡पाट¡पाट¡पाट¡पा    ११११    चाचाचाचा    
िनिविनिविनिविनिवदादादादा    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    २५२५२५२५    िदवसिदवसिदवसिदवस    ठेव7यातठेव7यातठेव7यातठेव7यात    यावायावायावायावा....    वववव    ट¡पाट¡पाट¡पाट¡पा    २२२२    चाचाचाचा    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    ७५७५७५७५    काय0रतकाय0रतकाय0रतकाय0रत    िदवसिदवसिदवसिदवस    (Working (Working (Working (Working 
day)day)day)day)    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    ९०९०९०९०    िदवसिदवसिदवसिदवस    ((((सव0सव0सव0सव0    िदवसिदवसिदवसिदवस    धBनधBनधBनधBन) ) ) ) कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावायावायावायावा. . . . कारणकारणकारणकारण    शासनाचेशासनाचेशासनाचेशासनाचे    महाटGडरमहाटGडरमहाटGडरमहाटGडर    यायायाया    website website website website वरवरवरवर    जा	तीतजा	तीतजा	तीतजा	तीत    
जा	तजा	तजा	तजा	त    ९०९०९०९०    िदवसिदवसिदवसिदवस    इतकाइतकाइतकाइतका    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    घतेलाघतेलाघतेलाघतेला    जातोजातोजातोजातो....    तसेचतसेचतसेचतसेच    यायायाया    संयpुWसंयpुWसंयpुWसंयpुWकककक    पाणीपाणीपाणीपाणी    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    योजणतेयोजणतेयोजणतेयोजणते    िशड�िशड�िशड�िशड�    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    
द�ुकाळNसतद�ुकाळNसतद�ुकाळNसतद�ुकाळNसत    खडकेवाकेखडकेवाकेखडकेवाकेखडकेवाके, , , , कोXहाळेकोXहाळेकोXहाळेकोXहाळे, , , , डोXहाळेडोXहाळेडोXहाळेडोXहाळे, , , , केलवडकेलवडकेलवडकेलवड, , , , वाळकWवाळकWवाळकWवाळकW,  ,  ,  ,  नांदखु�नांदखु�नांदखु�नांदखु�    खुखखुुखु., ., ., ., नांदखु�नांदखु�नांदखु�नांदखु�    बुबबुुबु., ., ., ., यायायाया    सातसातसातसात    गावांचागावांचागावांचागावांचा    
समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . तथापीतथापीतथापीतथापी    याबाबतचायाबाबतचायाबाबतचायाबाबतचा    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    महारा��महारा��महारा��महारा��    जीवनजीवनजीवनजीवन    <ािधकरण<ािधकरण<ािधकरण<ािधकरण    
यांचेकडूनयांचेकडूनयांचेकडूनयांचेकडून    तयारतयारतयारतयार    कBनकBनकBनकBन    यायायाया    सातसातसातसात    गावाPयागावाPयागावाPयागावाPया    योजनेसाठीयोजनेसाठीयोजनेसाठीयोजनेसाठी        	वतं=	वतं=	वतं=	वतं=    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिव7यातराबिव7यातराबिव7यातराबिव7यात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .     

....        मा=मा=मा=मा=    राहाताराहाताराहाताराहाता    नगरनगरनगरनगर    पQरषदचेापQरषदचेापQरषदचेापQरषदचेा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    करावाचाकरावाचाकरावाचाकरावाचा    झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    संपणू0संपणू0संपणू0संपणू0    योजनेचायोजनेचायोजनेचायोजनेचा    आराखडाआराखडाआराखडाआराखडा    वववव    alignment alignment alignment alignment 
बदलावीबदलावीबदलावीबदलावी    लागलेलागलेलागलेलागले. . . . >यामळेु>यामळेु>यामळेु>यामळेु    सदरसदरसदरसदर    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    अमाbयअमाbयअमाbयअमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला....   ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    पाणीपाणीपाणीपाणी    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु)))) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(५) िनण0य �.२४७- 
यावर सिव	तर चचा0 होऊन, अपारंपारीक ऊजा0 अतंग0त सं	थानकरीता १० मेगावॅट @मतेची सोलर 

पी.�ही.िस	टीम उभारणी करणकेामीचे सKलागार म.े िमटकॉन कbसKटंbसी ॲ7ड इंिजिनअर�ग स�ह�सेस िलिमटेड, 
पणु े यांनी सं	थानला सादर केलेKया (Tender Document) िनिवदPेया मसcुाच े अवलोकन करणते येऊन, 
>यास माbयता द7ेयात आली. तसेच या <कKपाPया तांि=क माbयतेसाठी महारा�� उजा0 िवकास अिधकरण (मेडा), 
पणु ेयांचेकडे <	ताव पाठिवणसे व >यासाठी >यांPया फWसह येणाXया सव0समावेशक खचा0स व शासनाची माbयता 
<ा� झाKयानंतर ई-िनिवदा <ि�या राबिवणसे माbयता द7ेयात आली.                                                            (काय0वाही- िवcतु िवभाग<मखु) 

    
याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे....    
यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    िनिवदतेीलिनिवदतेीलिनिवदतेीलिनिवदतेील    तांि=ेकतांि=ेकतांि=ेकतांि=ेक    मKुयांकनाPयामKुयांकनाPयामKुयांकनाPयामKुयांकनाPया    गणुांकनगणुांकनगणुांकनगणुांकन    प5दतीप5दतीप5दतीप5दती    ठेवावीठेवावीठेवावीठेवावी    िकंवािकंवािकंवािकंवा    नाहीनाहीनाहीनाही    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    चचा0चचा0चचा0चचा0    झालीझालीझालीझाली. . . . 

यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    काय0@मकाय0@मकाय0@मकाय0@म    वववव    गणुवaागणुवaागणुवaागणुवaा    पणु0पणु0पणु0पणु0    िनिवदाकारिनिवदाकारिनिवदाकारिनिवदाकार    िमळावेिमळावेिमळावेिमळावे    यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    मKुयांकनाम5येमKुयांकनाम5येमKुयांकनाम5येमKुयांकनाम5ये    गणुांकनगणुांकनगणुांकनगणुांकन    प5दतीप5दतीप5दतीप5दती    असावीअसावीअसावीअसावी    
असेअसेअसेअसे    कG bCीयकG bCीयकG bCीयकG bCीय    द@ताद@ताद@ताद@ता    आयोगआयोगआयोगआयोग    (CVC)  (CVC)  (CVC)  (CVC)  वववव    महालेखापालमहालेखापालमहालेखापालमहालेखापाल    यांचेयांचेयांचेयांचे    िनदªिनदªिनदªिनदªश्शश््श ्   असनुअसनुअसनुअसनु    तेतेतेते    सं	थानवरसं	थानवरसं	थानवरसं	थानवर    बंधनकारकबंधनकारकबंधनकारकबंधनकारक    आहेआहेआहेआहे, , , , असेअसेअसेअसे    
मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनीयांनीयांनीयांनी    नमदुनमदुनमदुनमदु    केलेकेलेकेलेकेले. . . .     

((((५५५५) ) ) ) िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२४७२४७२४७२४७----        यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , अपारंपारीकअपारंपारीकअपारंपारीकअपारंपारीक    ऊजा0ऊजा0ऊजा0ऊजा0    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    सं	थानकरीतासं	थानकरीतासं	थानकरीतासं	थानकरीता    १०१०१०१०    
मेगावॅटमेगावॅटमेगावॅटमेगावॅट    @मतेची@मतेची@मतेची@मतेची    सोलरसोलरसोलरसोलर    पीपीपीपी....�ही�ही�ही�ही....िस	टीमिस	टीमिस	टीमिस	टीम    उभारणीउभारणीउभारणीउभारणी    करणकेामीच े सKलागार मेकरणकेामीच े सKलागार मेकरणकेामीच े सKलागार मेकरणकेामीच े सKलागार मे....    िमटकॉन कbसKटंbसीिमटकॉन कbसKटंbसीिमटकॉन कbसKटंbसीिमटकॉन कbसKटंbसी ॲ7ड  ॲ7ड  ॲ7ड  ॲ7ड 
इंिजिनअर�ग स�ह�सेस िलिमटेडइंिजिनअर�ग स�ह�सेस िलिमटेडइंिजिनअर�ग स�ह�सेस िलिमटेडइंिजिनअर�ग स�ह�सेस िलिमटेड, , , , पणु े यांनी सं	थानला सादर केलेKयापणु े यांनी सं	थानला सादर केलेKयापणु े यांनी सं	थानला सादर केलेKयापणु े यांनी सं	थानला सादर केलेKया (Tender Document) (Tender Document) (Tender Document) (Tender Document) िनिवदPेयािनिवदPेयािनिवदPेयािनिवदPेया    
मसcुाचेमसcुाचेमसcुाचेमसcुाचे    अवलोकनअवलोकनअवलोकनअवलोकन    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    आलेआलेआलेआले. . . . याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिवतांनाराबिवतांनाराबिवतांनाराबिवतांना    िनिवदाधारकांिनिवदाधारकांिनिवदाधारकांिनिवदाधारकांचेचचेेचे    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    मKुयमापनमKुयमापनमKुयमापनमKुयमापन    
करतांनाकरतांनाकरतांनाकरतांना    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    @मता@मता@मता@मता, , , , आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    उलाढालउलाढालउलाढालउलाढाल    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    <	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    गणुांकनगणुांकनगणुांकनगणुांकन    प5दतीचाप5दतीचाप5दतीचाप5दतीचा    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    
<ि�येम5ये<ि�येम5ये<ि�येम5ये<ि�येम5ये    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    कBकBकBकB    नयेनयेनयेनये, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . >याऐवजी>याऐवजी>याऐवजी>याऐवजी    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    पवु0पवु0पवु0पवु0    अह0तेPयाअह0तेPयाअह0तेPयाअह0तेPया    अटीअटीअटीअटी    पणु0पणु0पणु0पणु0    करणाXयाकरणाXयाकरणाXयाकरणाXया    सव0सव0सव0सव0    
िनिवदाधारकांनािनिवदाधारकांनािनिवदाधारकांनािनिवदाधारकांना    वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    उघड7यासाठीउघड7यासाठीउघड7यासाठीउघड7यासाठी        पा=पा=पा=पा=    समज7यातसमज7यातसमज7यातसमज7यात    यावेयावेयावेयावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

तसेचतसेचतसेचतसेच    यायायाया    <कKपाPया<कKपाPया<कKपाPया<कKपाPया    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    महारा��महारा��महारा��महारा��    उजा0उजा0उजा0उजा0    िवकासिवकासिवकासिवकास    अिधकरणअिधकरणअिधकरणअिधकरण    ((((मेडामेडामेडामेडा), ), ), ), पणुेपणुेपणुेपणुे    यांचेकडेयांचेकडेयांचेकडेयांचेकडे    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    वववव    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    >यांPया>यांPया>यांPया>यांPया    फWसहफWसहफWसहफWसह    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    सव0समावेशकसव0समावेशकसव0समावेशकसव0समावेशक    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली    वववव    
शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    <ा�<ा�<ा�<ा�    झाKयानंतरझाKयानंतरझाKयानंतरझाKयानंतर    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिवणेराबिवणेराबिवणेराबिवणतेततत    यावीयावीयावीयावी,,,,    असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .                                             

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    िवcतुिवcतुिवcतुिवcतु    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    (६) िनण0य �.२५१  
मा.मOुयम=ंी महोदयांकडील बठैकWतील िनदªशा<माण े िजKहािधकारी, अहमदनगर व मOुयकाय0कारी 

अिधकारी, िजKहा पQरषद अहमदनगर यांनी िजKहयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खोKया 
बांधकाम/ उभारणी/ दBु	तीचा रllम B.६८,१६,४०,०००/- मा=चा <	ताव सादर केला आह.े  

सदर <	तावावर सिव	तर चचा0 होऊन, अहमदनगर  िजKहा पQरषद, <ाथिमक शाळांना नवीन 
वग0खोKया इमारती बांधकामासाठी अनदुान दणेसे त>वत: माbयता द7ेयात आली. सदरह? अनदुान ट¡¡या-ट¡¡यान े
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द7ेयात यावे, पिहKया ट¡¡यासाठी B.१० कोटी मा= अनदुान द7ेयात यावे. याकरीता िजKहािधकाXयांPया यादीतनू 
शाळांची िनवड 	थािनक उपसिमतीन ेकरावी, असे ठरले.               (काय0वाही- मOुयलेखािधकारी) 

 
   याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे....    

    मामामामा....मOुयमं=ीमOुयमं=ीमOुयमं=ीमOुयमं=ी    महोदयांकडीलमहोदयांकडीलमहोदयांकडीलमहोदयांकडील    बठैकWतीलबठैकWतीलबठैकWतीलबठैकWतील    िनदªशा<माणेिनदªशा<माणेिनदªशा<माणेिनदªशा<माणे    िजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारी, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    वववव    मOुयकाय0कारीमOुयकाय0कारीमOुयकाय0कारीमOुयकाय0कारी    
अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी, , , , िजKहािजKहािजKहािजKहा    पQरषदपQरषदपQरषदपQरषद    अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    यांनीयांनीयांनीयांनी    िजKहयातीलिजKहयातीलिजKहयातीलिजKहयातील    १०९२१०९२१०९२१०९२    नवीननवीननवीननवीन    खोKयाखोKयाखोKयाखोKया    बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम/ / / / उभारणीउभारणीउभारणीउभारणी/ / / / दBु	तीचादBु	तीचादBु	तीचादBु	तीचा    
रllमरllमरllमरllम    BBBB....६८६८६८६८,,,,१६१६१६१६,,,,४०४०४०४०,,,,००००००००००००////----    मा=चामा=चामा=चामा=चा    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    सादरसादरसादरसादर    केलाकेलाकेलाकेला    आहेआहेआहेआह.े...    
    सदरसदरसदरसदर    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर        िजKहािजKहािजKहािजKहा    पQरषदपQरषदपQरषदपQरषद, , , , <ाथिमक<ाथिमक<ाथिमक<ाथिमक    शाळांनाशाळांनाशाळांनाशाळांना    नवीननवीननवीननवीन    
वग0खोKयावग0खोKयावग0खोKयावग0खोKया    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    बांधकामासाठीबांधकामासाठीबांधकामासाठीबांधकामासाठी        रlकमरlकमरlकमरlकम    BBBB....३३३३००००    कोटीकोटीकोटीकोटी    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    दणेेसदणेेसदणेेसदणेेस    त>वतत>वतत>वतत>वत: : : : माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . सदरह?सदरह?सदरह?सदरह?    
अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    ट¡¡याट¡¡याट¡¡याट¡¡या----ट¡¡यानेट¡¡यानेट¡¡यानेट¡¡याने    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावेयावेयावेयावे, , , , पिहKयापिहKयापिहKयापिहKया    ट¡¡यासाठीट¡¡यासाठीट¡¡यासाठीट¡¡यासाठी    BBBB....११११००००    कोटीकोटीकोटीकोटी    मा=मा=मा=मा=    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावेयावेयावेयावे. . . . याकरीतायाकरीतायाकरीतायाकरीता    
िजKहािधकाXयांPयािजKहािधकाXयांPयािजKहािधकाXयांPयािजKहािधकाXयांPया    यादीतूनयादीतूनयादीतूनयादीतून    शाळांचीशाळांचीशाळांचीशाळांची    िनवडिनवडिनवडिनवड    वववव    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपसिमतीनेउपसिमतीनेउपसिमतीनेउपसिमतीने    करावीकरावीकरावीकरावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....            

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयमOुयमOुयमOुयलेखािधकारीलेखािधकारीलेखािधकारीलेखािधकारी)))) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

((((७) िनण0य �.२६५- 
यावर सिव	तर चचा0 होऊन, <	तािवत १३ रpपेढयांनी सं	 थान िनयमानसुार सव0 कागदप=ांची पतु0ता 

केलेली असनू >यांचे Due Diligence कर7 यात आलेले आह.े याकरीता उपरोp १३ रpपढेयांमधील �या 
रl तपेढयांकडे � लॅड कलेl शन � हनॅ आह ेअशांना �ी साईमंदीर पQरसर लगत १६ गुंठे पQरसर, साई<सादालय 
पQरसर, सं	 थान िनवास	 थान ेअशा िठकाणी व उव0रीत रl तपढेयांना साईआ�म– १ येथील फ	 ट एड Bमम5 ये 
आठवडयातील एक वार िनि�त कBन रl त संकलीस करणसे परवानगी द7ेयात यावी, असे ठरले.  

  (काय0वाही- वcैिकय अिध@ीका, �ी साईनाथ B णालय))))    
याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयावेयावेयावे....    
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , <	तािवत<	तािवत<	तािवत<	तािवत    १३१३१३१३    रpपेढयारpपेढयारpपेढयारpपेढया    वववव    डॉडॉडॉडॉ....हेहहेेहेडगेडगेडगेडगेवारवारवारवार    रpपेढीरpपेढीरpपेढीरpपेढी,,,,अकोलाअकोलाअकोलाअकोला    यायायाया    रpपेढयांनीरpपेढयांनीरpपेढयांनीरpपेढयांनी 

सं	 थासं	 थासं	 थासं	 थान िनयमानसुार सव0 कागदप=ांची पतु0ता केलेली असनू >यांच ेन िनयमानसुार सव0 कागदप=ांची पतु0ता केलेली असनू >यांच ेन िनयमानसुार सव0 कागदप=ांची पतु0ता केलेली असनू >यांच ेन िनयमानसुार सव0 कागदप=ांची पतु0ता केलेली असनू >यांच ेDue Diligence कर7 याकर7 याकर7 याकर7 यात आलेले आहेत आलेले आहेत आलेले आहेत आलेले आह.े . . . 
याकरीता उपरोp याकरीता उपरोp याकरीता उपरोp याकरीता उपरोp ११११४४४४    रpपढेयांमधील �या रl तरpपढेयांमधील �या रl तरpपढेयांमधील �या रl तरpपढेयांमधील �या रl तपेढयांकडे � लॅपेढयांकडे � लॅपेढयांकडे � लॅपेढयांकडे � लॅड कलेl शड कलेl शड कलेl शड कलेl शन � हॅन � हॅन � हॅन � हनॅ आह ेअशांना �ी साईन आह ेअशांना �ी साईन आह ेअशांना �ी साईन आह ेअशांना �ी साई    मंदीर मंदीर मंदीर मंदीर 
पQरसर लगत पQरसर लगत पQरसर लगत पQरसर लगत १६ १६ १६ १६ गुंठे पQरसरगुंठे पQरसरगुंठे पQरसरगुंठे पQरसर, साई<सादालय पQरसरसाई<सादालय पQरसरसाई<सादालय पQरसरसाई<सादालय पQरसर, सं	 थासं	 थासं	 थासं	 थान िनवास	 थान िनवास	 थान िनवास	 थान िनवास	 थानेननेेन ेअशा िठकाणी व उव0रीत रl तअशा िठकाणी व उव0रीत रl तअशा िठकाणी व उव0रीत रl तअशा िठकाणी व उव0रीत रl तपेढयांना पेढयांना पेढयांना पेढयांना 
साईआ�मसाईआ�मसाईआ�मसाईआ�म––––    १ १ १ १ येथील फ	 टयेथील फ	 टयेथील फ	 टयेथील फ	 ट एड Bमम5 ये एड Bमम5 ये एड Bमम5 ये एड Bमम5 ये आठवडयातील एक वार िनि�त कBन  आठवडयातील एक वार िनि�त कBन  आठवडयातील एक वार िनि�त कBन  आठवडयातील एक वार िनि�त कBन रl तरl तरl तरl त संकलीस करणसे परवानगी  संकलीस करणसे परवानगी  संकलीस करणसे परवानगी  संकलीस करणसे परवानगी 
द7ेयात यावीद7ेयात यावीद7ेयात यावीद7ेयात यावी, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले....                                                                                                    (काय0वाही- वcैिकय अिध@ीका, �ी साईनाथ B णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
(८) िनण0य �.२७४-  
यावर सिव	तर चचा0 होऊन, मा.अ5य@ महोदय यांनी दादर येथील सं	थानच ेसाईिनकेतन इमारतीची 

दBु	ती (Structural Repairs) करणकेामाच े सKलागार म.ेबवª कbसKटंटस,् मुंबई यांचेबरोबर चचा0 कBन, 
याकामीची फW >यांनी िनि�त करावी, असे ठरले.           (काय0वाही- काय0कारी अिभयंता, बांधकाम) 

    
याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे.... 

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , दादरदादरदादरदादर    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    साईिनकेतनसाईिनकेतनसाईिनकेतनसाईिनकेतन    इमारतीचीइमारतीचीइमारतीचीइमारतीची    दBु	तीदBु	तीदBु	तीदBु	ती    (Structural (Structural (Structural (Structural 
Repairs) Repairs) Repairs) Repairs) करणेकामाचेकरणेकामाचेकरणेकामाचेकरणेकामाचे    सKलागारसKलागारसKलागारसKलागार    मेममेेमे....बवªबवªबवªबवª    कbसKटंटस्कbसKटंटस्कbसKटंटस्कbसKटंटस,् , , , मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांनायांनायांनायांना    सदरह®सदरह®सदरह®सदरह®    कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    फWफWफWफW    BBBB....११११,,,,०४०४०४०४,,,,५८८५८८५८८५८८////----    आदाआदाआदाआदा    करणेतकरणेतकरणेतकरणेत    
यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                    (काय0वाही- काय0कारी अिभयंता, बांधकाम)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
        ((((९९९९) ) ) ) िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२२२२७६७६७६७६----    
        यावर सिव	तर चचा0 होऊन, सं	थानPया <सादालयासाठी आव�यक असणारी तूरडाळ महारा�� 

शासनाकडून <ती िकलो B.६०/- मा= या दरान ेखरेदी करणसे माbयता द7ेयात आली. मा= >यापवु� सदर तुरडाळ 
वापर7यायो य आह े काय? तसेच तुरडाळीचा परुवठा ट¡¡या–ट¡¡यान े आव�यकतेनसुार केला जाईल काय? 
याबाबत �यव	थापन सिमतीच ेउपा5य@ व सं	थान अिधकारी यांनी एकि=त <>य@ पहाणी करावी, असे ठरले.        
                                                                                                    (काय0वाही- <.अिध@क, खरेदी िवभाग) 

            याऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावेयाऐवजी खालील<माण ेवाच7यात यावे....    
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यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    <सादालयासाठी<सादालयासाठी<सादालयासाठी<सादालयासाठी    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    असणारीअसणारीअसणारीअसणारी    तूरडाळतूरडाळतूरडाळतूरडाळ    महारा��महारा��महारा��महारा��    
शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    <ती<ती<ती<ती    िकलोिकलोिकलोिकलो    BBBB....६०६०६०६०////----    मा=मा=मा=मा=    यायायाया    दरानेदरानेदरानेदराने    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    <थम<थम<थम<थम    तीनतीनतीनतीन    
मिहbयाPयामिहbयाPयामिहbयाPयामिहbयाPया    आव�यकते<माणेआव�यकते<माणेआव�यकते<माणेआव�यकते<माण े   परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    दऊेनदऊेनदऊेनदऊेन    शासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडूनशासनाकडून    तरुडाळतरुडाळतरुडाळतरुडाळ    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी. . . . सदरसदरसदरसदर    डाळीPयाडाळीPयाडाळीPयाडाळीPया    
दजा0बाबतदजा0बाबतदजा0बाबतदजा0बाबत    <>य@<>य@<>य@<>य@    वापरवापरवापरवापर    कBनकBनकBनकBन    खा=ीखा=ीखा=ीखा=ी    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी. . . . वववव    सदरसदरसदरसदर    डाळीचाडाळीचाडाळीचाडाळीचा    दजा0दजा0दजा0दजा0    समाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारक    असKयासअसKयासअसKयासअसKयास    वषा0Pयावषा0Pयावषा0Pयावषा0Pया    
उव0रीतउव0रीतउव0रीतउव0रीत    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    शासनशासनशासनशासन    माbयमाbयमाbयमाbय    दरानेदरानेदरानेदराने    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करावीकरावीकरावीकरावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . तुत0तुत0तुत0तुत0    िकराणािकराणािकराणािकराणा    मालाPयामालाPयामालाPयामालाPया    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येत<ि�येत<ि�येत<ि�येत    
तुरडाळतुरडाळतुरडाळतुरडाळ    परुवठयापरुवठयापरुवठयापरुवठयासाठीसाठीसाठीसाठी    यश	वीयश	वीयश	वीयश	वी    ठरलेKयाठरलेKयाठरलेKयाठरलेKया    िनिवदाधािनिवदाधािनिवदाधािनिवदाधारकाPयारकाPयारकाPयारकाPया    पिहKयापिहKयापिहKयापिहKया    तीमाहीचीतीमाहीचीतीमाहीचीतीमाहीची    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    र�र�र�र�    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    
यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले.  .  .  .                                                                                                                                                                                                                                                                                  (काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क, , , , खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    िवभागिवभागिवभागिवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०२०२०२०२    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    ११११११११....००००४४४४....२०१८२०१८२०१८२०१८ रोजी िशड� येथे झालKे यारोजी िशड� येथे झालKे यारोजी िशड� येथे झालKे यारोजी िशड� येथे झालKे या    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपउपउपउपसिमती सभेचे इितव>ृ तसिमती सभेचे इितव>ृ तसिमती सभेचे इितव>ृ तसिमती सभेचे इितव>ृ त वाचनू कायम वाचनू कायम वाचनू कायम वाचनू कायम    करणेकरणेकरणेकरणे.... 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२८८२८८२८८२८८    िदनांक ११.०४.२०१८ रोजी िशड� येथे झालेK या 	थािनक उपसिमती सभेP या इितव>ृ ताP या <ती सव0 

मा.सद	 यांना सभेत परुिव7 यात आK या हो> या, > याची नUद घ7े यात येऊन, या इितव>ृ तातील खालील िशफारश�ना 
प�ु टी द7े यात आली. 

०१०१०१०१    सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    वषा0साठीचेवषा0साठीचेवषा0साठीचेवषा0साठीचे    िकराणामालिकराणामालिकराणामालिकराणामाल    वववव    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    सािह>यांचेसािह>यांचेसािह>यांचेसािह>यांचे    नमनुेनमनुेनमनुेनमनुे    तnांमाफ0 ततnांमाफ0 ततnांमाफ0 ततnांमाफ0 त    िनवडणबेाबतिनवडणबेाबतिनवडणबेाबतिनवडणबेाबत. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    पात्पात्पात्पातर्ररर    
िनिवदाधारकांPयािनिवदाधारकांPयािनिवदाधारकांPयािनिवदाधारकांPया    वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    उघडूनउघडूनउघडूनउघडून    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दराचेदराचेदराचेदराचे    िनिवदाधारकासोबतिनिवदाधारकासोबतिनिवदाधारकासोबतिनिवदाधारकासोबत    वाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटी    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत....    

  सं	थानन ेसन २०१८-१९ या वषा0साठी िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह>य खरेदीसाठी ई-िनिवदा 
<ि�या राबिवली होती. >यातील पा= िनिवदाधारकांच े नमनु े राह®री कृषी िवcापीठातील तnांमाफ0 त िनवडायच े
आहते. तसेच पा= िनिवदादारांचेवािण�यीक िनिवदा उघडून िनqनतम दराच े िनिवदादारासोबत वाटाघाटी 
करावयाPया आहते. 

  तरी पा= िनिवदाधारकांच ेनमनु ेिनवडण,े तसेच पा= िनिवदादारांच ेवािण�यीक िनिवदा उघडून िनqनतम 
दराच ेिनिवदादारासोबत वाटाघाटी करणकेामीचा िवषय मा.उप सिमतीच ेसभेपढु ेिनण0याथ0 सादर. 

  परुवठाधारकांकडूनपरुवठाधारकांकडूनपरुवठाधारकांकडूनपरुवठाधारकांकडून    <ा�<ा�<ा�<ा�    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    िकराणािकराणािकराणािकराणा    मालाचेमालाचेमालाचेमालाचे    नमनुेनमनुेनमनुेनमनुे    राह®रीराह®रीराह®रीराह®री    कृषीकृषीकृषीकृषी    िवcापीठातीलिवcापीठातीलिवcापीठातीलिवcापीठातील    तnतnतnतn    �ी�ी�ी�ी....िव�मिव�मिव�मिव�म    कडकडकडकड    
वववव    �ी�ी�ी�ी....कोटेचाकोटेचाकोटेचाकोटेचा    तसेचतसेचतसेचतसेच    �ी�ी�ी�ी    साई<सादालयामधीलसाई<सादालयामधीलसाई<सादालयामधीलसाई<सादालयामधील    आचारीआचारीआचारीआचारी    �ी�ी�ी�ी....<Kहाद<Kहाद<Kहाद<Kहाद    कड�लेकड�लेकड�लेकड�ले    वववव    �ी�ी�ी�ी....िदलीपिदलीपिदलीपिदलीप    सांबारेसांबारेसांबारेसांबारे    यायायाया    तnतnतnतn    सिमतीनेसिमतीनेसिमतीनेसिमतीने    
सभेसम@सभेसम@सभेसम@सभेसम@    िनवडलेिनवडलेिनवडलेिनवडले    वववव    >यानंतर>यानंतर>यानंतर>यानंतर    सदरह?कामीचीसदरह?कामीचीसदरह?कामीचीसदरह?कामीची    वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    उघडणतेउघडणतेउघडणतेउघडणते    आलीआलीआलीआली. . . . यायायाया    ईईईई----िनिवदमेधीलिनिवदमेधीलिनिवदमेधीलिनिवदमेधील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    
दरधारकांनादरधारकांनादरधारकांनादरधारकांना    चचªसाठीचचªसाठीचचªसाठीचचªसाठी    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    बोलिवणतेबोलिवणतेबोलिवणतेबोलिवणते    आलेआलेआलेआले    असताअसताअसताअसता, , , , चचªचचªचचªचचªअतंीअतंीअतंीअतंी    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    खालील<माणेखालील<माणेखालील<माणेखालील<माण े   अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    दरदरदरदर    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेकेलेकेलेकेले. . . .         

            
List of Grocery Material Sample Selection and Rates Negotiations for the Year 2018List of Grocery Material Sample Selection and Rates Negotiations for the Year 2018List of Grocery Material Sample Selection and Rates Negotiations for the Year 2018List of Grocery Material Sample Selection and Rates Negotiations for the Year 2018----19. Date 19. Date 19. Date 19. Date ----    11.04.201811.04.201811.04.201811.04.2018    
Sr. Sr. Sr. Sr. 
No.No.No.No.    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
QuantityQuantityQuantityQuantity    UnitUnitUnitUnit    

Bidders NameBidders NameBidders NameBidders Name    
L1 Rate in L1 Rate in L1 Rate in L1 Rate in 
Tender Rs.Tender Rs.Tender Rs.Tender Rs.    

Rate After Rate After Rate After Rate After 
Negotiation Rs.Negotiation Rs.Negotiation Rs.Negotiation Rs.    

AAAA    CEREALES, PULSES, GROCERY MATERIALCEREALES, PULSES, GROCERY MATERIALCEREALES, PULSES, GROCERY MATERIALCEREALES, PULSES, GROCERY MATERIAL                    
1 हरभरा गावरान        

1,000  
Quintal �ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              5,300.00    

रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             4,600.00   

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु 4,444.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त 4,700.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव 4,301.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु 4,850.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक    4,088.00 4,088.00 4,088.00 4,088.00     4,058.00 4,058.00 4,058.00 4,058.00     
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई 5,300.00    

2 तरुडाळ  
(वाळलेली,  
बीगर पॉलीश) 

      
1,400  

Quintal रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             6,251.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    6,111.00 6,111.00 6,111.00 6,111.00                                                     6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00     
�ीकृषण्ा �ेड�ग कंपनी, औरंगाबाद 6,600.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई 6,490.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु 6,750.00    
िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

6,702.00    

3 मगुडाळ         Quintal िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 7,400.00    
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(वाळलेली,  
बीगर पॉलीश)  

900  अॅणड् कंपनी, नांदडे 
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त 7,400.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव    6,601.00 6,601.00 6,601.00 6,601.00     6,551.00 6,551.00 6,551.00 6,551.00     

4 मठडाळ 
(बीगर पॉलीश, 
चांगKया <तीची) 

          
60  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              6,071.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई 6,200.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             5,722.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    5,555.00 5,555.00 5,555.00 5,555.00                                                     5,525.00 5,525.00 5,525.00 5,525.00     
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,986.00    
माहशेव्री अॅNो <ॉडकट्स, 
सोलापरु 

             6,000.00    

5 मसरु आOखा  
िबगर पॉलीश 

        
750  

Quintal रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                                4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00                                                     4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00     

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              4,611.00    
माहशेव्री अॅNो <ॉडकट्स, 
सोलापरु 

             5,000.00    

संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              4,601.00    
6 वटाणा 

Nीन लहाण  
        
700  

Quintal िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

             4,805.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    4,698.00 4,698.00 4,698.00 4,698.00                                                     4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00     
कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे              4,801.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              4,850.00    
माहशेव्री अॅNो <ॉडकट्स, 
सोलापरु 

             5,100.00    

महावीर �ेडिलंlस, पणेु              6,500.00    
7 मगु गावरान  

िबगर पॉलीश 
      
1,000  

Quintal Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              6,780.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु              7,600.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             6,352.00    

संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              6,301.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    5,949.00 5,949.00 5,949.00 5,949.00                                                     5,930.00 5,930.00 5,930.00 5,930.00     
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              6,600.00    

8 उडीद दाळ 
िबगर पॉलीश 
चांगKया <तीची 

            
1  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,971.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              7,001.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    5,454.00 5,454.00 5,454.00 5,454.00                                                     5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             7,800.00    

रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             5,800.00    

माहशेव्री अॅNो <ॉडकट्स, 
सोलापरु 

             6,000.00    

9 चवळी 
चांगKया <तीची 

300  Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              5,700.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              5,590.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु              8,500.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    5,501.00 5,501.00 5,501.00 5,501.00                                                     5,451.00 5,451.00 5,451.00 5,451.00     

10 मठ गावरान 
िबगर पॉलीश 

        
900  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              4,871.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              4,750.00    
िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

             4,845.00    
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रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             4,500.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    4,398.00 4,398.00 4,398.00 4,398.00                                                     4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00     
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              4,700.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              4,601.00    

11 काबलुी चना 
चांगKया <तीचा 
 

        
300  

Quintal �ीकृषण् �ेड�ग कंपनी, औरंगाबाद              9,200.00    
िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

             7,995.00    

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे              7,992.00    
संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे                                                    7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00                                                     7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00     
माहशेव्री अॅNो <ॉडकट्स, 
सोलापरु 

           10,000.00    

12 गळु कोKहापरुी 
तांबडा 

        
450  

Quintal संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    3,101.00 3,101.00 3,101.00 3,101.00                                                     3,101.00 3,101.00 3,101.00 3,101.00     
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              3,411.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु              3,850.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              3,671.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              3,745.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त              3,359.00    

13 रवा 
म5यम  

        
870  

Quintal फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              2,600.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00                                                     2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00     
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             2,350.00    

जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              2,365.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              2,295.00    

14 मदैा 
चांगKया <तीचा 

        
400  

Quintal फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              2,600.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              3,450.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             2,212.00    

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त              2,450.00    
बCीनारायण चांडक, जळगाव              2,411.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    2,101.00 2,101.00 2,101.00 2,101.00                                                     2,101.00 2,101.00 2,101.00 2,101.00     
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              2,351.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु              2,550.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              2,290.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              2,386.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              2,371.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              2,311.00    

15 शGगदाणा 
बोKड 

        
500  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             9,500.00    

बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             8,300.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              8,400.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              7,800.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    7,210.00 7,210.00 7,210.00 7,210.00                                                     7,160.00 7,160.00 7,160.00 7,160.00     

16 खोबरेवाटी 
राजापरुी 
काळीपाठ 
वाळलेली 

        
200  

Quintal जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक  16,750.00    
कैलासकैलासकैलासकैलास    फुडफुडफुडफुड    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    िकराणािकराणािकराणािकराणा    
जनरलजनरलजनरलजनरल, , , , सातारासातारासातारासातारा    

                                        16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00                                             16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00     

जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव 18,586.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव 18,171.00    



 

9 

 

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX) 

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त 21,179.00    
17 शाबदुाना 

डबल हaी 
        
250  

Quintal रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई              6,951.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              5,500.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              6,000.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,091.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,286.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              5,800.00    
गपु्गपु्गपु्गपु्ताताताता    एटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेस, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                                    5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00                                                     5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00     
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              6,300.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु              5,750.00    

18 भगर 
चांगKया <तीची 

            
3  

Quintal रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई              7,521.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              7,270.00    
वल्वल्वल्वल्लभलभलभलभ    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    6,171.00 6,171.00 6,171.00 6,171.00                                                     6,171.00 6,171.00 6,171.00 6,171.00     
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              6,186.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             8,500.00    

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            11,099.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              6,500.00    

19 पापड-उडीद         
100  

Quintal जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            19,700.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                            17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00                                             17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00     
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

           19,055.00    

20 आमसलु 
ओलसर 

          
30  

Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             6,500.00    

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              6,900.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              7,600.00    
महावीरमहावीरमहावीरमहावीर    �ेडिलंlस�ेडिलंlस�ेडिलंlस�ेडिलंlस, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                                    6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00                                                     5,950.00 5,950.00 5,950.00 5,950.00     
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              8,000.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              7,086.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            10,000.00    

21 िचंच 
फोडलेली 	वPछ 

          
20  

Quintal जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            13,086.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            12,600.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           12,500.00    

फुडलॅणड् सप्लायस0, नवी मुंबई 12,800.00   

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            12,600.00    

वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव             2,671.00    

महावीर �ेडिलंlस, पणेु             4,000.00    
साळंुकेसाळंुकेसाळंुकेसाळंुके    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे                                            11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00                                             11,450.00 11,450.00 11,450.00 11,450.00     
गपु्गपु्गपु्गपु्ताताताता    एटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेस, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                            11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00                                             11,450.00 11,450.00 11,450.00 11,450.00     

22 भाजके पोह े 
चांगKया <तीचे 

          
35  

Quintal वल्वल्वल्वल्लभलभलभलभ    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    4,571.00 4,571.00 4,571.00 4,571.00                                                     4,551.00 4,551.00 4,551.00 4,551.00     
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              4,586.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             4,800.00    

23 कPचे पोह े
चांगKया <तीचे 

          
20  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             3,900.00    

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु                        -      
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              3,871.00    
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BपलBपलBपलBपल    िसंडीकेट्सिसंडीकेट्सिसंडीकेट्सिसंडीकेट्स, , , , मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई                                                    3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00                                                     3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00     
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             4,011.00    

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त              4,700.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              3,800.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              3,750.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             3,500.00    

जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              3,986.00    
24 डाळया  

चांगKया <तीPया  
            
8  

Quintal जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    6,464.00 6,464.00 6,464.00 6,464.00                                                     6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00     
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              6,600.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई              8,500.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             6,600.00    

महावीर �ेडिलंlस, पणेु              7,200.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              7,560.00    

25 बडीशोप 
Nीन लहान 

            
6  

Quintal जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            14,586.00    
बCीनारायणबCीनारायणबCीनारायणबCीनारायण    रतनलालरतनलालरतनलालरतनलाल    चांडकचांडकचांडकचांडक    
िकराणािकराणािकराणािकराणा    मच]टमच]टमच]टमच]ट, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव    

                                        13,511.00 13,511.00 13,511.00 13,511.00                                             13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00     

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            17,571.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई            14,100.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            17,210.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            16,800.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु            15,000.00    

26 सफेद तीळ 
चांगKया <तीचे 

            
1  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            11,571.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            12,600.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            12,600.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           12,800.00    

महावीर �ेडिलंlस, पणेु            14,000.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                            10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00                                             10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00     
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            13,211.00    

27 िहगं – खडा 
ॲगमाक0 -नागछाप 

            
1  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           48,000.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00                                             29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00     
28 िहगं पावडर 

ॲगमाक0 -नागछाप 
          
15  

Quintal जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            26,900.00 26,900.00 26,900.00 26,900.00                                             26,600.00 26,600.00 26,600.00 26,600.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           44,000.00    

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            31,500.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु            57,000.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            28,000.00    

29 मगज बी 
चांगKया <तीची 

            
3  

Quintal रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            17,100.00    
महावीर �ेडिलंlस, पणेु            16,000.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            15,900.00 15,900.00 15,900.00 15,900.00                                             15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00     
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई            17,000.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            16,586.00    

30 िमठ – »W ¡लो 
आयोडाइ�ड 

      
1,000  

Quintal जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव                 586.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                                469.00 469.00 469.00 469.00                                                                 465.00 465.00 465.00 465.00     
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त                 650.00    
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बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

                720.00    

रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                                            469.00 469.00 469.00 469.00                                                                 465.00 465.00 465.00 465.00     

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु                 540.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई                 478.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव                 671.00    
फुडलॅणड् सपल्ायस0, नवी मुंबई 600.00    

31 िजलेबी रंग 
आय.एस.आय., 
मास0न 

       
4.50  

Quintal जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक    16,350.00 16,350.00 16,350.00 16,350.00     16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00     

BBBB    SPICESSPICESSPICESSPICES        
1 धने अखंड 

गावरान 
        
175  

Quintal दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त              9,595.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              8,400.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            10,800.00    
धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी              8,900.00    
साळंुकेसाळंुकेसाळंुकेसाळंुके    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे                                                    7,815.00 7,815.00 7,815.00 7,815.00                                                     7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00     
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              7,950.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण              8,590.00    

2 िमरची 
गुंटूर,  अखंड,  
वाळलेली,  
दठेासह 

        
160  

Quintal जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            12,900.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            12,795.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            13,200.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           13,200.00    

वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            13,400.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव            13,000.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            11,000.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            13,100.00    
धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                            10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00                                             10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00     
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            12,000.00    

3 हळद अखंड 
चांगKया <तीची 

        
125  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            12,500.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              9,850.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            10,765.00    
कैलाशकैलाशकैलाशकैलाश    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे                                                    9,006.00 9,006.00 9,006.00 9,006.00                                                     8,990.00 8,990.00 8,990.00 8,990.00     
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              9,110.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            13,000.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            12,600.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            13,700.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             9,900.00    

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            10,800.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           11,800.00    

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            12,400.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            13,000.00    

4 िजरे  
डायमंड कट 
चांगKया <तीचे 

          
75  

Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           18,500.00    

गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            19,500.00    
धम0पाल स>यपाल िल., िभवंडी            21,600.00    
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वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            19,300.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु            17,800.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                            17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00                                             17,100.00 17,100.00 17,100.00 17,100.00     
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            19,600.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            19,950.00    

5 मोहरी 
लहान 
चांगKया <तीची 

          
50  

Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             6,500.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              6,300.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00                                                     4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00     
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              5,700.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              5,751.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              6,100.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण              6,715.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             5,995.00    

�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              6,800.00    
6 मेथी 

लहान 
चांगKया <तीची 

            
4  

Quintal संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव              4,900.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             4,850.00    

धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी              5,355.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु              4,794.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              5,500.00    
बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    गहृोcोगगहृोcोगगहृोcोगगहृोcोग, , , , कळवणकळवणकळवणकळवण                                                    4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00                                                     4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00     
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             5,600.00    

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई              7,251.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              6,825.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,700.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              5,800.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              5,800.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त              7,400.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              7,500.00    

7 शहाजीरे 
चांगKया <तीचे 

       
1.25  

Quintal बालाजी गहृोcोग, कळवण            48,125.00    
धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी            52,500.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            55,000.00    
�ी�ी�ी�ी    गणेशगणेशगणेशगणेश    ºायºायºायºाय    »ुट्स»ुट्स»ुट्स»ुट्स, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                            48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00                                             48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00     
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            55,100.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           52,000.00    

8 मसाला िवलायची 
चांगKया <तीची 

       
1.25  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           92,000.00    

बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           95,000.00    

गपु्गपु्गपु्गपु्ताताताता    एटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेसएटंर<ायजेस, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                            75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00                                             74,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00     
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            88,300.00    
धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी            75,100.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु            47,994.00    

9 लवंग  
चांगKया <तीची 

       
1.25  

Quintal बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    गहृोcोगगहृोcोगगहृोcोगगहृोcोग, , , , कळवणकळवणकळवणकळवण                                            67,115.00 67,115.00 67,115.00 67,115.00                                             67,000.00 67,000.00 67,000.00 67,000.00     
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            70,000.00    
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दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            69,500.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            68,800.00    
धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी            68,700.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            68,000.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            69,100.00    

10 दालचीनी 
चांगKया <तीची 

       
2.25  

Quintal जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            20,300.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            19,000.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई            22,050.00    
धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                            18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00                                             18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00     
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव            25,000.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            22,000.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            24,100.00    
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु            19,500.00    

11 खसखस 
चांगKया <तीची 

       
1.50  

Quintal जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            49,100.00 49,100.00 49,100.00 49,100.00                                             47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00     
साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु            65,100.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव            63,000.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           62,000.00    

12 काळे मीरे 
चांगKया <तीचे 

            
1  

Quintal धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी            62,300.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            54,030.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            66,000.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव            74,000.00    
साळंुकेसाळंुकेसाळंुकेसाळंुके    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे                                            51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00                                             51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           73,000.00    

13 नाके¿र 
चांगKया <तीचे 

            
1  

Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

         ,25,000.00    

�ी�ी�ी�ी    गणेशगणेशगणेशगणेश    ºायºायºायºाय    »ुट्स»ुट्स»ुट्स»ुट्स, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                1,10,000.00 1,10,000.00 1,10,000.00 1,10,000.00                                 1,09,500.00 1,09,500.00 1,09,500.00 1,09,500.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

         ,19,000.00    

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त          ,19,000.00    
14 तेजपान 

चांगKया <तीचे 
       
2.50  

Quintal जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव              8,500.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              7,100.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण              7,140.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             8,700.00    

बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

             7,800.00    

साळंुकेसाळंुकेसाळंुकेसाळंुके    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , पुणेपुणेपुणेपुणे                                                    6,994.00 6,994.00 6,994.00 6,994.00                                                     6,994.00 6,994.00 6,994.00 6,994.00     
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु              7,600.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु              7,000.00    

15 दगडफुल 
चांगKया <तीचे 

       
1.25  

Quintal बालाजी गहृोcोग, कळवण            55,550.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            64,111.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            62,500.00    
बCीनारायणबCीनारायणबCीनारायणबCीनारायण    रतनलालरतनलालरतनलालरतनलाल    चांडकचांडकचांडकचांडक    
िकराणािकराणािकराणािकराणा    मच]टमच]टमच]टमच]ट, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव    

                                        55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00                                             55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00     

16 च�Wफुल 
चांगKया <तीचे 

            
2  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           25,900.00    

धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                            22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00                                             22,680.00 22,680.00 22,680.00 22,680.00     
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दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            24,500.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            29,000.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव            38,000.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            28,550.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            28,800.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            27,600.00    

17 जायफळ 
चांगKया <तीचे 

       
0.25  

Quintal धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                            52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00                                             52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00     
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            92,000.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           78,000.00    

वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव            63,000.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           60,000.00    

�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            58,000.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            55,110.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            66,100.00    

18 जायप=ी 
चांगKया <तीची 

       
1.25  

Quintal साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु          ,20,000.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

         ,30,000.00    

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई          ,14,100.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव          ,36,000.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक          ,35,500.00    
दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त          ,28,000.00    
धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                1,07,200.00 1,07,200.00 1,07,200.00 1,07,200.00                                 1,07,200.00 1,07,200.00 1,07,200.00 1,07,200.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

         ,35,000.00    

19 सुंठ 
वाळलेली 
चांगKया <तीची 

       
2.50  

Quintal साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणेु            16,000.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु            15,500.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

           26,000.00    

दतत्ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त            18,200.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            16,800.00    
धम0पालधम0पालधम0पालधम0पाल    सत्सत्सत्सत्यपालयपालयपालयपाल    िलिलिलिल., ., ., ., िभवंडीिभवंडीिभवंडीिभवंडी                                            15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00                                             15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00     
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

           17,000.00    

रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई            19,600.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव            30,000.00    
बालाजी गहृोcोग, कळवण            19,510.00    

20 िहरवी िवलायची 
बोKड 
 

         48  Quintal धम0पाल सतय्पाल िल., िभवंडी          ,21,900.00    
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

         ,25,000.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई          ,19,700.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, नवी मुंबई         1,16,100.00    
संतोष �ेड�ग कंपनी, जळगाव         1,28,100.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक         1,08,800.00    
�ी�ी�ी�ी    गणेशगणेशगणेशगणेश    ºायºायºायºाय    »ुट्स»ुट्स»ुट्स»ुट्स, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                1,08,000.00 1,08,000.00 1,08,000.00 1,08,000.00                                 1,07,500.00 1,07,500.00 1,07,500.00 1,07,500.00     

CCCC    DRY FRUITSDRY FRUITSDRY FRUITSDRY FRUITS    
 

  
       1 िखसमीस          Quintal साळंुखे �ेड�ग कंपनी, पणेु            18,300.00  
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लहाण 370  �ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु 17,900.00    
जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            15,688.00 15,688.00 15,688.00 15,688.00                                             15,488.00 15,488.00 15,488.00 15,488.00     

2 काज ुपाकळी,  
२  पाकळी  

चांगKया <तीची 

        
370  

Quintal Bपल िसंडीकेट, मुंबई            86,100.00    
संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                            72,500.00 72,500.00 72,500.00 72,500.00                                             72,500.00 72,500.00 72,500.00 72,500.00     
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक            87,350.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            84,100.00    
बोला सरुGC कामथ अॅणड् सनस्, 
कG डीजे, कना0टक 

           80,850.00    

DDDD    VANASPATI GHEE VANASPATI GHEE VANASPATI GHEE VANASPATI GHEE         
1 वन	पती तपु 

(१५ कW.N.डबा) 
FSSAI, 
GEMINI 

        
650  

Quintal Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई              9,380.00    
महावीर �ेडिलंक्स, पणेु              9,180.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक              9,711.00    
कैलास फुड अॅणड् िकराणा 
जनरल, सातारा 

             9,900.00    

रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

             9,155.00    

संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव                                                    8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00                                                     8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00     
EEEE    PATRAWAL & DROANPATRAWAL & DROANPATRAWAL & DROANPATRAWAL & DROAN  
1 प=ावळ 

¡लेन 
कPची बदाम 

12,000  Nos. जयजयजयजय    मातामातामातामाता    दीदीदीदी    सेल्सेल्सेल्सेल्सससस, , , , िशरपुरिशरपुरिशरपुरिशरपुर                                                                                0.65 0.65 0.65 0.65                                                                                 0.65 0.65 0.65 0.65     
�ी <ॉडक्ट्स, िसनन्र                    1.99    
ओम साई आनंद �ेडस0, पणेु                    1.20    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु                        -      
साईकेम एटंर<ायजेस, रामपरु                        -      
गणेशा पॅकेिजंग, िसनन्र                    0.80    

2 कागदी प=ावळ 
चार क¡पयाची 
िसKवर कोटेड 
१४ इंच, १८० 
जीएसएम(+-५) 

 
10,00,
000  

Nos. जय माता दी सेलस्, िशरपरु                    1.31    
�ी <ॉडक्ट्स, िसनन्र                    1.31    
ओमओमओमओम    साईसाईसाईसाई    आनंदआनंदआनंदआनंद    �ेडस0�ेडस0�ेडस0�ेडस0, , , , पणेुपणेुपणेुपणेु                                                                                1.30 1.30 1.30 1.30                                                                                 1.25 1.25 1.25 1.25     
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु                    1.40    
साईकेम एटंर<ायजेस, रामपरु                    1.47    
गणेशागणेशागणेशागणेशा    पॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंग, , , , िसन्िसन्िसन्िसन्नरनरनरनर                                                                                1.30 1.30 1.30 1.30                                                                                 1.25 1.25 1.25 1.25     

3 कागदी Cोण  
िसKवर कोटेड 
७ इंच,् १२० 
जीएसएम(+-५) 

   
1,50,0
00  

Nos. साईकेम एटंर<ायजेस, रामपरु                    0.43    
जयजयजयजय    मातामातामातामाता    दीदीदीदी    सेल्सेल्सेल्सेल्सससस, , , , िशरपुरिशरपुरिशरपुरिशरपुर                                                                                0.28 0.28 0.28 0.28                                                                                 0.28 0.28 0.28 0.28     
�ी <ॉडक्ट्स, िसनन्र                    0.29    
गणेशा पॅकेिजंग, िसनन्र                    0.33    
ओम साई आनंद �ेडस0, पणेु                    0.60    

FFFF    TEA POWDER & COFFEETEA POWDER & COFFEETEA POWDER & COFFEETEA POWDER & COFFEE        
1 चहा पावडर 

ड	ट (Ãकुबॉड- 
ताजा,  सपट-
सहयाCी, टाटा-
अ नी) 

        
151  

Quintal जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव             8,800.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक             9,300.00    
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु             7,100.00    
Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई             8,900.00    
�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , 
कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    

                                        14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00                                             14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00     

कैलास फुड अॅणड् िकराणा जनरल, 
सातारा 

            6,500.00    

वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव             8,400.00    
2 कॉफW 

िफKटर 
ÃेडGड 

          
15  

Quintal कैलास फुड अॅणड् िकराणा जनरल, 
सातारा 

            8,000.00    

वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव           97,000.00    
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�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , 
कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    

                                        29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00                                             29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00     

बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

         ,00,000.00    

जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक           31,900.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव          ,98,600.00    

GGGG    OTHER MATERIALOTHER MATERIALOTHER MATERIALOTHER MATERIAL        
1 सतुळी  

बारीक, Äी Åलाय 
            
4  

Quintal वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव             7,100.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव             8,000.00    
बCीनारायणबCीनारायणबCीनारायणबCीनारायण    रतनलालरतनलालरतनलालरतनलाल    चांडकचांडकचांडकचांडक    
िकराणािकराणािकराणािकराणा    मच]टमच]टमच]टमच]ट, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव    

                                                7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00                                                     7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00     

2 कंुकु 
चांगKया <तीचा 

            
4  

Quintal बCीनारायणबCीनारायणबCीनारायणबCीनारायण    रतनलालरतनलालरतनलालरतनलाल    चांडकचांडकचांडकचांडक    
िकराणािकराणािकराणािकराणा    मच]टमच]टमच]टमच]ट, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव    

                                                6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00                                                     6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00     

जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव             8,000.00    
वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव           20,500.00    
गंगवाल अॅणड् सनस्, िशड�             7,000.00    

3 नारळ 
पा7याचे  
चांगKया <तीचे 

    
84,000  

Nos. वल्लभ �ेड�ग कंपनी, जळगाव                  24.00    
जयंत �ेड�ग कंपनी, जळगाव                  25.00    
जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक                  21.61    
गंगवालगंगवालगंगवालगंगवाल    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    सन्सन्सन्सन्सससस, , , , िशड�िशड�िशड�िशड�                                                                        18.00 18.00 18.00 18.00                                                                         17.50 17.50 17.50 17.50     
बCीनारायण रतनलाल चांडक 
िकराणा मच]ट, जळगाव 

                 23.50    

HHHH    WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL ----    April to April to April to April to June June June June ----    2018.2018.2018.2018.        
1 गह® -496       

3,750  
Quintal कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे             2,205.00    

जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक             2,222.00    
रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                                2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00                                                     2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00     

िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

            2,210.00    

संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे             2,201.00    
2 तांदळु 

जनुा, िबगर पॉलीश 
सोना मसरुी 
 

      
2,750  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु             3,333.00    
रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                                3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00                                                     3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00     

संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे             3,325.00    
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु             3,550.00    

3 साखर -   M-30        
5,150  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु             3,475.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

            3,346.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                    3,282.00 3,282.00 3,282.00 3,282.00                                                     3,275.00 3,275.00 3,275.00 3,275.00     
4 हरबरा डाळ 

वाळलेली 
िबगर पॉलीश 

      
2,637  

Quintal संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे              ,999.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, मुंबई              ,051.00    
िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

             ,006.00    

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे              ,002.00    
रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                                4,899.00 4,899.00 4,899.00 4,899.00                                                     4,899.00 4,899.00 4,899.00 4,899.00     

H 1H 1H 1H 1    WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL ----    July to September July to September July to September July to September ----    2018.2018.2018.2018.    
1 गह® -496       

3,750  
Quintal कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे      2,180.00    

जयिहदं िकराणा सट्ोअस0, नािशक      2,245.00    
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रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00         2,167.00 2,167.00 2,167.00 2,167.00     

िहरालाल चनु्नीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

     2,175.00    

संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे      2,182.00    
2 तांदळु 

जनुा, िबगर पॉलीश 
सोना मसरुी 
 

      
2,750  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु      3,366.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

     3,300.00    

संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे                    3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00         3,281.00 3,281.00 3,281.00 3,281.00     
�ी गणेश ºाय »ुट्स, पणेु      3,650.00    

3 साखर -   M-30        
5,150  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु      3,525.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

     3,346.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                    3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00         3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00     
4 हरबरा डाळ 

वाळलेली 
िबगर पॉलीश 

      
2,637  

Quintal संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे      5,101.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, मुंबई      7,541.00    
िहरालाल चनु्नीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

     5,105.00    

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे      5,104.00    
रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00         4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00     

H 2H 2H 2H 2    WHEAT, RICE, WHEAT, RICE, WHEAT, RICE, WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL SUGAR & HARBARADAL SUGAR & HARBARADAL SUGAR & HARBARADAL ----    October to December October to December October to December October to December ----    2018.2018.2018.2018.    
1 गह® -496       

3,750  
Quintal 

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे 
           
2,307.00  

  

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक 
           
2,255.00  

  

रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                            
2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00     

                                                2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00     

िहरालाल चनु्नीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

           
2,300.00  

  

संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे 
           
2,306.00  

  

2 तांदळु 
जनुा, िबगर पॉलीश 
सोना मसरुी 
 

      
2,750  

Quintal 
गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु 

           
3,399.00  

  

रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                        3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00                                                     3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00     

संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे           3,351.00    
3 साखर -   M-30  

 
 
 
 

      
5,150  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु           3,550.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

          3,365.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00                                                     3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00     

4 हरबरा डाळ 
वाळलेली 
िबगर पॉलीश 

      
2,638  

Quintal संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे           5,202.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, मुंबई           7,951.00    
िहरालालिहरालालिहरालालिहरालाल    चनु्चनु्चनु्चनु्नीलालनीलालनीलालनीलाल    भराडीयाभराडीयाभराडीयाभराडीया    
अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

                                        5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00                                                     5,185.00 5,185.00 5,185.00 5,185.00     

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे           5,204.00    
रामनाथरामनाथरामनाथरामनाथ    जगन्जगन्जगन्जगन्नाथनाथनाथनाथ    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
नािशकनािशकनािशकनािशक    

                                        5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00                                                     5,185.00 5,185.00 5,185.00 5,185.00     
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H 3H 3H 3H 3    WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL ----    January to March January to March January to March January to March ----    2019.2019.2019.2019.    
1 गह® -496       

3,750  
Quintal कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे            2,207.00    

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक            2,248.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

           2,270.00    

िहरालाल चनुन्ीलाल भराडीया 
अॅणड् कंपनी, नांदडे 

            
2,210.00  

  

संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे                                                2,205.00 2,205.00 2,205.00 2,205.00                                                     2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00     
2 तांदळु 

जनुा, िबगर पॉलीश 
सोना मसरुी 
 

      
2,750  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            3,333.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

           3,325.00    

संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    �ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग�ेड�ग    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे                                                3,251.00 3,251.00 3,251.00 3,251.00                                                     3,241.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00     
3 साखर -   M-30  

 
 
 
 

      
5,150  

Quintal गपुत्ा एटंर<ायजेस, पणेु            3,492.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

           3,400.00    

जयिहदंजयिहदंजयिहदंजयिहदं    िकराणािकराणािकराणािकराणा    स्सस््स्टोअस0टोअस0टोअस0टोअस0, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                                3,178.00 3,178.00 3,178.00 3,178.00                                                     3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00     

4 हरबरा डाळ 
वाळलेली 
िबगर पॉलीश 

      
2,638  

Quintal संिदप �ेड�ग कंपनी, नांदडे            5,055.00    
रावेची �ेड�ग कंपनी, मुंबई            8,451.00    
िहरालालिहरालालिहरालालिहरालाल    चनु्चनु्चनु्चनु्नीलालनीलालनीलालनीलाल    भराडीयाभराडीयाभराडीयाभराडीया    
अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , नांदडेनांदडेनांदडेनांदडे    

                                            5,051.00 5,051.00 5,051.00 5,051.00                                                     5,041.00 5,041.00 5,041.00 5,041.00     

कैलाश �ेड�ग कंपनी, नांदडे            5,057.00    
रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक 

           5,308.00    

I I I I     EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL ----    April to June April to June April to June April to June ----    2018201820182018        
1 खाc तेल  

सयु0फुल,  
Refined, 
Agmark/ FSSAI,       
New 15Kg.Tin  

        
750  

Quintal महावीर �ेडिलंक्स, पणेु (सÇाट, 
सट्ार) 

           9,540.00    

रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक (अंबजुा मॅिजक) 

           9,190.00    

कारिगल इंडीया <ा.िल., पणेु 
(ि	वकार) 

           9,056.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई (गोलड् 
िवनर, सÇाट) 

           9,520.00    

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक 
(िहमानी बेसट् चॉईस) 

         10,444.00    

कैलासकैलासकैलासकैलास    फुडफुडफुडफुड    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    िकराणािकराणािकराणािकराणा    
जनरलजनरलजनरलजनरल, , , , सातारासातारासातारासातारा    ((((नेचरुालेनेचरुालेनेचरुालेनेचरुाले))))    

                                            8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00                                                     8,875.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00     

I  1I  1I  1I  1    
EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL ----    July to September July to September July to September July to September ----    2018.2018.2018.2018. 
  

1 खाc तेल  
सयु0फुल,  
Refined, Agmark/ 
FSSAI,       New 
15Kg.Tin  

        
750  

Quintal रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक (अंबजुा मॅिजक) 

           9,190.00    

कारिगल इंडीया <ा.िल., पणेु 
(ि	वकार) 

           9,556.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई (गोलड् 
िवनर, सÇाट) 

           9,730.00    

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक 
(िहमानी बेसट् चॉईस) 

         10,633.00    

कैलासकैलासकैलासकैलास    फुडफुडफुडफुड    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    िकराणािकराणािकराणािकराणा    
जनरलजनरलजनरलजनरल, , , , सातारासातारासातारासातारा    ((((नेचरुालेनेचरुालेनेचरुालेनेचरुाले))))    

                                        9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00                                             8,875.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00     
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I 2I 2I 2I 2    EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL ----    October to December October to December October to December October to December ----    2018201820182018        
1 खाc तेल  

सयु0फुल,    
Refined, Agmark/ 
FSSAI,       New 
15Kg.Tin  

        
750  

Quintal रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक (अंबजुा मॅिजक) 

    9,530.00    

कारिगल इंडीया <ा.िल., पणेु 
(ि	वकार) 

    9,556.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई (गोलड् 
िवनर, सÇाट) 

    9,940.00    

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक 
(िहमानी बेसट् चॉईस) 

  10,814.00    

कैलासकैलासकैलासकैलास    फुडफुडफुडफुड    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    िकराणािकराणािकराणािकराणा    
जनरलजनरलजनरलजनरल, , , , सातारासातारासातारासातारा    ((((नेचरुालेनेचरुालेनेचरुालेनेचरुाले))))    

            9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00     
                                                
8,875.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00     

I 3I 3I 3I 3    EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL EDIBLE OIL ----    January to March January to March January to March January to March ----    2019.2019.2019.2019.  
1 खाc तेल  

सयु0फुल,  
 Refined, Agmark/ 
FSSAI,       New 
15Kg.Tin  

        
750  

Quintal रामनाथ जगनन्ाथ अॅणड् कंपनी, 
नािशक (अंबजुा मॅिजक) 

      9,530.00    

कारिगल इंडीया <ा.िल., पणेु 
(ि	वकार) 

      9,556.00    

Bपल िसंडीकेट्स, मुंबई (गोलड् 
िवनर, सÇाट) 

      9,975.00    

जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक 
(िहमानी बेसट् चॉईस) 

    11,015.00    

कैलासकैलासकैलासकैलास    फुडफुडफुडफुड    अॅण्अॅण्अॅण्अॅण्डडडड    िकराणािकराणािकराणािकराणा    
जनरलजनरलजनरलजनरल, , , , सातारासातारासातारासातारा    ((((नेचरुालेनेचरुालेनेचरुालेनेचरुाले))))    

                8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00     
                                                
8,875.00 8,875.00 8,875.00 8,875.00     

JJJJ    TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK ----    April to June April to June April to June April to June ----    2018201820182018        
1 टोbड गाय दधु      

(Pasteurised & 
Homogenised)  
3.5 Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

   
3,75,75

0  

Litre एस.आर.थोरात िमलक् अॅणड् 
िमलक् <ॉडक्ट्स <ा.िल., 
संगमनेर 

                 34.00    

साई डेअरी िमलक् अॅणड् िमलक् 
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री 

                 30.00    

मळगंगा िमलक् अॅणड् अॅNो 
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर 

                 32.50    

<भात<भात<भात<भात    डेअरीडेअरीडेअरीडेअरी    िलमीटेडिलमीटेडिलमीटेडिलमीटेड, , , , 
रांजणखोलरांजणखोलरांजणखोलरांजणखोल    

                                                                    29.30 29.30 29.30 29.30                 29.00 29.00 29.00 29.00     

कृषण्राज डेअरी फाम0 अॅणड् 
िमलक् <ॉडlट्स, िपंपरखेड, 
िशBर 

                 32.95    

�ी सव्ामी समथ0 िडि	�बय्टुस0, 
ितसगांव 

                 29.50    

गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु 
उतप्ादक संघ मया0िदत, कोपरगाव 

                 29.50    

वह्ी.एम.िडि	�बय्टुस0, नािशक                  32.98    
J 1J 1J 1J 1    TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK ----    July to September July to September July to September July to September ----    2018201820182018        
1 टोbड गाय दधु         

(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

   
3,75,75

0  

Litre एस.आर.थोरात िमलक् अॅणड् 
िमलक् <ॉडक्ट्स <ा.िल., 
संगमनेर 

        34.00    

साई डेअरी िमलक् अॅणड् िमलक् 
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री 

        30.50    

मळगंगा िमलक् अॅणड् अॅNो 
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर 

        33.00    

<भात डेअरी िलमीटेड,         30.50    
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रांजणखोल 
कृषण्राज डेअरी फाम0 अॅणड् 
िमलक् <ॉडlट्स, िपंपरखेड, 
िशBर 

        33.50    

�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्यटुस0यटुस0यटुस0यटुस0, , , , 
ितसगांवितसगांवितसगांवितसगांव    

                                29.70 29.70 29.70 29.70                                                                 29.00 29.00 29.00 29.00     

गोदावरीगोदावरीगोदावरीगोदावरी    खोरेखोरेखोरेखोरे    नानानाना....पपपप....पापापापा....ताताताता....सहसहसहसह....दधुदधुदधुदधु    
उत्उत्उत्उत्पादकपादकपादकपादक    संघसंघसंघसंघ    मया0िदतमया0िदतमया0िदतमया0िदत, , , , कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    

                                29.70 29.70 29.70 29.70                                                                 29.00 29.00 29.00 29.00     

वह्ी.एम.िडि	�बय्टुस0, नािशक         32.98    
J 2J 2J 2J 2    TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK ----    October to December October to December October to December October to December ----    2018.2018.2018.2018.        
1 टोbड गाय दधु           

(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

   
3,75,75

0  

Litre एस.आर.थोरात िमलक् अॅणड् 
िमलक् <ॉडक्ट्स <ा.िल., 
संगमनेर 

        35.00    

साई डेअरी िमलक् अॅणड् िमलक् 
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री 

        31.00    

मळगंगा िमलक् अॅणड् अॅNो 
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर 

        33.50    

<भात डेअरी िलमीटेड, 
रांजणखोल 

        31.30    

कृषण्राज डेअरी फाम0 अॅणड् 
िमलक् <ॉडlट्स, िपंपरखेड, 
िशBर 

        33.50    

�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्यटुस0यटुस0यटुस0यटुस0, , , , 
ितसगांवितसगांवितसगांवितसगांव    

                                29.90 29.90 29.90 29.90                                                                 29.00 29.00 29.00 29.00     

गोदावरीगोदावरीगोदावरीगोदावरी    खोरेखोरेखोरेखोरे    नानानाना....पपपप....पापापापा....ताताताता....सहसहसहसह....दधुदधुदधुदधु    
उत्उत्उत्उत्पादकपादकपादकपादक    संघसंघसंघसंघ    मया0िदतमया0िदतमया0िदतमया0िदत, , , , कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    

                                29.90 29.90 29.90 29.90                                                                 29.00 29.00 29.00 29.00     

वह्ी.एम.िडि	�बय्टुस0, नािशक         33.30    
J 3J 3J 3J 3    TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK TONED COW MILK ----    January to March January to March January to March January to March ----    2019201920192019        
1 टोbड गाय दधु          

(Pasteurised & 
Homogenised) 3.5 
Fat, 8.5 SNF, 
500ml.Packing, 
Two Time Supply 
in a Day 

   
3,75,75

0  

Litre एस.आर.थोरात िमलक् अॅणड् 
िमलक् <ॉडक्ट्स <ा.िल., 
संगमनेर 

        35.00    

साई डेअरी िमलक् अॅणड् िमलक् 
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री 

        31.50    

मळगंगा िमलक् अॅणड् अॅNो 
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर 

        34.00    

<भात<भात<भात<भात    डेअरीडेअरीडेअरीडेअरी    िलमीटेडिलमीटेडिलमीटेडिलमीटेड, , , , 
रांजणखोलरांजणखोलरांजणखोलरांजणखोल    

                                30.00 30.00 30.00 30.00                                                                 28.50 28.50 28.50 28.50     

कृषण्राज डेअरी फाम0 अॅणड् 
िमलक् <ॉडlट्स, िपंपरखेड, 
िशBर 

        33.50    

�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्यटुस0यटुस0यटुस0यटुस0, , , , 
ितसगांवितसगांवितसगांवितसगांव    

                                30.00 30.00 30.00 30.00                                                                     28.50 28.50 28.50 28.50     

गोदावरीगोदावरीगोदावरीगोदावरी    खोरेखोरेखोरेखोरे    नानानाना....पपपप....पापापापा....ताताताता....सहसहसहसह....दधुदधुदधुदधु    
उत्उत्उत्उत्पादकपादकपादकपादक    संघसंघसंघसंघ    मया0िदतमया0िदतमया0िदतमया0िदत, , , , कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    

                                30.00 30.00 30.00 30.00                                                                     28.50 28.50 28.50 28.50     

वह्ी.एम.िडि	�ब्यटुस0, नािशक 
        33.30  
 

  

KKKK    LAMINATED PAPER BAGS & LAMINATED PAPER BAGS & LAMINATED PAPER BAGS & LAMINATED PAPER BAGS & PLASTIC BAGSPLASTIC BAGSPLASTIC BAGSPLASTIC BAGS 
1  लासीन पेपर िपशवी 

Size 4.5"x 6.5"             
        
150  

Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोलह्ापरु 

          15,600.00    
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70 GSM, 2 Side 
Seal 

सट्ार पॅकेिजंग, दमण           18,500.00    
सॅव्सॅव्सॅव्सॅवह्ीहीहीही    पॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंग, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00                                     14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00     
�ी पलॅ्सट्ो िफलq्स, िसनन्र           15,600.00    
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

          15,200.00    

2 
लॅिमनेटेड पेपर िपशवी 
Size 6"x 7" Poster 

Prasad,          
  70 GSM, 3 Colour 
Printing, 2 Side 

Seal 

450 Quintal 

हरीओमÅलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोK हापरु 

          16,600.00   

	 टार पॅकेिजंग, दमण  15,500.00   
सॅ� ही पॅकेिजंग, नािशक           15,100.00   
�ी ¡ लॅ	 टो िफK qस, िसb नर           14,600.00   14,600.00  
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

  15,900.00   

3 लॅिमनेटेड पेपर िपशवी 
Size 5"x 6" Poster 
Prasad,            
70 GSM, 3 Colour 
Printing, 2 Side 
Seal 

        
750  

Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोलह्ापरु 

16,600.00    

स्सस््स्टारटारटारटार    पॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंग, , , , दमणदमणदमणदमण                                            14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00     14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00     
सॅवह्ी पॅकेिजंग, नािशक           15,100.00    
�ी पलॅ्सट्ो िफलq्स, िसनन्र           14,600.00    
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

          15,900.00    

4  लासीन पेपर िपशवी 
Size 8"x 10",             
1 Colour Printing, 
70 GSM, 2 Side 
Seal, Food Packet 

        
350  

Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोलह्ापरु 

          15,100.00    

सट्ार पॅकेिजंग, दमण           19,000.00    

सॅव्सॅव्सॅव्सॅव्हीहीहीही    पॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंग, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00     
                                        
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00     

�ी पलॅ्सट्ो िफलq्स, िसनन्र           15,600.00    
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

          15,300.00    

5  लासीन पेपर िपशवी 
Size 8"x 10",              
1 Colour Printing,    
70 GSM,                    
2 Side Seal, 
Satyanarayan 

            
8  

Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोलह्ापरु 

          15,100.00    

सट्ार पॅकेिजंग, दमण                        -      

सॅव्सॅव्सॅव्सॅव्हीहीहीही    पॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंगपॅकेिजंग, , , , नािशकनािशकनािशकनािशक                                            13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00     
                                        
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00     

�ी पलॅ्सट्ो िफलq्स, िसनन्र           15,600.00    
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

          15,300.00    

6 ¡ला	टीक िपशवी  
 Size 8"x 10" 

            
7  

Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इंडि	�ज, 
कोलह्ापरु 

                       -      

सट्ार पॅकेिजंग, दमण           18,300.00    
सॅवह्ी पॅकेिजंग, नािशक                        -      
�ी�ी�ी�ी    प्पप््प्लॅस्लॅस्लॅस्लॅस्टोटोटोटो    िफल्िफल्िफल्िफल्qसqसqसqस, , , , िसन्िसन्िसन्िसन्नरनरनरनर                                            12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00                                     12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00     
िसडलर रेिमडीज <ा.िल., 
औरंगाबाद 

                       -      

LLLL    PAPERCUPPAPERCUPPAPERCUPPAPERCUP        
1 पेपर कप 

Poly Ethinil 
Coated, 100 ML., 
180GSM (+-5) 

236000
00 

Nos. सिु<म सेलस् कॉपÊरेशन, नािशक                    0.34    

वध0मानवध0मानवध0मानवध0मान    िसरॅिमकिसरॅिमकिसरॅिमकिसरॅिमक, , , , िशड�िशड�िशड�िशड�                                                                                0.31 0.31 0.31 0.31                                                                         0.31 0.31 0.31 0.31     

MMMM    PACKAGED DRINKING WATERPACKAGED DRINKING WATERPACKAGED DRINKING WATERPACKAGED DRINKING WATER 
1 १ लीटर बाटली  Nos. साईसाईसाईसाई    अॅNोअॅNोअॅNोअॅNो    इंडि	�इंडि	�इंडि	�इंडि	�, , , , टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी                                                                                5.10 5.10 5.10 5.10                                                                         5.10 5.10 5.10 5.10     



 

22 

 

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX) 

(I.S.I.)  18,00,0
00  

�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्यटुस0यटुस0यटुस0यटुस0, , , , 
ितसगावितसगावितसगावितसगाव    

                                                                            5.10 5.10 5.10 5.10                                                                         5.10 5.10 5.10 5.10     

पषुक्र �ेडस0, िशड�   5.49    
2 ५०० िमली.बाटली       

(I.S.I.)  
   
2,18,50
0  

Nos. साईसाईसाईसाई    अॅNोअॅNोअॅNोअॅNो    इंडि	�इंडि	�इंडि	�इंडि	�, , , , टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी                                                                                3.85 3.85 3.85 3.85                                                                         3.85 3.85 3.85 3.85     
�ी�ी�ी�ी    स्सस््स्वामीवामीवामीवामी    समथ0समथ0समथ0समथ0    िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्िडि	�ब्यटुस0यटुस0यटुस0यटुस0, , , , 
ितसगावितसगावितसगावितसगाव    

                                                                            3.85 3.85 3.85 3.85                                                                         3.85 3.85 3.85 3.85     

पषुक्र �ेडस0, िशड�                    3.99    
NNNN    BISCUITSBISCUITSBISCUITSBISCUITS  
1 िब	कWट  

 लुकोज लहान 
(Patanjali/Parle/          
Britaniya/Sunfeast) 

6,60,000 Nos.     अNवालअNवालअNवालअNवाल    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , साकुरीसाकुरीसाकुरीसाकुरी                                                                                    3.65 3.65 3.65 3.65                                                                         3.55 3.55 3.55 3.55     
 इंिडया सेलस् कॉपÊरेशन, पणेु                     3.79    
    गोिवंदाजगोिवंदाजगोिवंदाजगोिवंदाज    एंटर<ायजेसएंटर<ायजेसएंटर<ायजेसएंटर<ायजेस, , , , 
कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव        

                                                                            3.65 3.65 3.65 3.65                                                                         3.55 3.55 3.55 3.55     

2 िब	कWट  लुकोज मोठा                       
(Patanjali/Parle/          
Britaniya/Sunfeast)   

66,000 Nos.     अNवालअNवालअNवालअNवाल    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , साकुरीसाकुरीसाकुरीसाकुरी                                                                                    7.46 7.46 7.46 7.46                                                                         7.43 7.43 7.43 7.43     
 इंिडया सेलस् कॉपÊरेशन, पणेु                     7.60    
 गोिवंदाज एटंर<ायजेस, कोपरगाव                     7.50    

3 िब	कWट – नमकWन 
लहान  
(Patanjali/Parle/          
Britaniya/Sunfeast)   

1,98,000 Nos.     अNवालअNवालअNवालअNवाल    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , साकुरीसाकुरीसाकुरीसाकुरी                                                                                    3.66 3.66 3.66 3.66                                                                         3.63 3.63 3.63 3.63     
 इंिडया सेलस् कॉपÊरेशन, पणेु                     3.79    

 गोिवंदाज एटंर<ायजेस, कोपरगाव                     3.74    

4 िब	कWट 	नॅlस लहान         
(Patanjali/Parle/          
Britaniya/Sunfeast)   

2,64,000 Nos.     अNवालअNवालअNवालअNवाल    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , साकुरीसाकुरीसाकुरीसाकुरी                                                                                    3.66 3.66 3.66 3.66                                                                         3.63 3.63 3.63 3.63     
 इंिडया सेलस् कॉपÊरेशन, पणेु                     3.79    
 गोिवंदाज एटंर<ायजेस, कोपरगाव                     3.74    

5 िब	कWट मारे लहान  
(Patanjali/Parle/          
Britaniya/Sunfeast)   

1,48,500 Nos.     अNवालअNवालअNवालअNवाल    एजन्एजन्एजन्एजन्सीजसीजसीजसीज, , , , साकुरीसाकुरीसाकुरीसाकुरी            3.66 3.66 3.66 3.66     3.63 3.63 3.63 3.63     
 इंिडया सेलस् कॉपÊरेशन, पणेु   3.79  

 
 गोिवंदाज एटंर<ायजेस, कोपरगाव  3.74  

 
    
यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    वषा0साठीवषा0साठीवषा0साठीवषा0साठी    िकराणामालिकराणामालिकराणामालिकराणामाल    वववव    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    सािहसािहसािहसािह>य>य>य>य    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    

करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    तुलना>मकतुलना>मकतुलना>मकतुलना>मक    तl>यामधीलतl>यामधीलतl>यामधीलतl>यामधील    गडदगडदगडदगडद    वववव    अधोरेखीतअधोरेखीतअधोरेखीतअधोरेखीत    केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन, , , , 
संबंधीतांनासंबंधीतांनासंबंधीतांनासंबंधीतांना    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा. . . . सदरह?सदरह?सदरह?सदरह?    िनिवदा<ि�येम5येिनिवदा<ि�येम5येिनिवदा<ि�येम5येिनिवदा<ि�येम5ये    साखरेसाठीसाखरेसाठीसाखरेसाठीसाखरेसाठी    <ाप्<ाप्<ाप्<ापत्ततत    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    दरदरदरदर    खपुखपुखपुखपु    जा	तजा	तजा	तजा	त    
असKयानेअसKयानेअसKयानेअसKयाने    साखरेसाठीसाखरेसाठीसाखरेसाठीसाखरेसाठी    <ा�<ा�<ा�<ा�    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    दरावरदरावरदरावरदरावर    उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेतसभेतसभेतसभेत    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    झालीझालीझालीझाली, , , , मागीलमागीलमागीलमागील    वषा0Pयावषा0Pयावषा0Pयावषा0Pया    दराचादराचादराचादराचा    
िवचारिवचारिवचारिवचार    करताकरताकरताकरता    चालूचालूचालूचालू    वषा0चेवषा0चेवषा0चेवषा0चे    दरदरदरदर    कमीकमीकमीकमी    आहतेआहतेआहतेआहते    परंतुपरंतुपरंतुपरंतु    स5याPयास5याPयास5याPयास5याPया    बाजारातीलबाजारातीलबाजारातीलबाजारातील    साखरेचेसाखरेचेसाखरेचेसाखरेचे    दरदरदरदर, , , , तसेचतसेचतसेचतसेच    एकंदरीतएकंदरीतएकंदरीतएकंदरीत    यायायाया    वष�चेवष�चेवष�चेवष�चे    
जादाजादाजादाजादा    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    साखरसाखरसाखरसाखर    उ�ादनउ�ादनउ�ादनउ�ादन    इइइइ....गोËीचागोËीचागोËीचागोËीचा    िविविविवचारचारचारचार    करताकरताकरताकरता    भिव�यातभिव�यातभिव�यातभिव�यात    साखरेचेसाखरेचेसाखरेचेसाखरेचे    दरदरदरदर    कमीकमीकमीकमी    हो7याचीहो7याचीहो7याचीहो7याची    शlयताशlयताशlयताशlयता    असKयानेअसKयानेअसKयानेअसKयाने    
फpफpफpफp    <थम<थम<थम<थम    ितनितनितनितन    मिहbयासाठीमिहbयासाठीमिहbयासाठीमिहbयासाठी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकासदरधारकासदरधारकासदरधारकास    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा    वववव    दरqयानचेदरqयानचेदरqयानचेदरqयानचे    काळातकाळातकाळातकाळात    वषा0Pयावषा0Pयावषा0Pयावषा0Pया    
पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    फेरफेरफेरफेर    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिव7यातराबिव7यातराबिव7यातराबिव7यात    यावीयावीयावीयावी, , , , तसेचतसेचतसेचतसेच    �या�या�या�या    िकराणामालिकराणामालिकराणामालिकराणामाल/ / / / सािहसािहसािहसािह>यांसाठी>यांसाठी>यांसाठी>यांसाठी    
परुवठाधापरुवठाधापरुवठाधापरुवठाधारकांचेरकांचेरकांचेरकांचे    समानसमानसमानसमान    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    <ा�<ा�<ा�<ा�    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    आहतेआहतेआहतेआहते, , , , असाअसाअसाअसा    िकराणािकराणािकराणािकराणा    मालमालमालमाल    वववव    सािह>याचीसािह>याचीसािह>याचीसािह>याची    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    
सम<माणातसम<माणातसम<माणातसम<माणात    िवभागनूिवभागनूिवभागनूिवभागनू    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    यापढुेयापढुेयापढुेयापढुे    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    <ि�येसाठीPया<ि�येसाठीPया<ि�येसाठीPया<ि�येसाठीPया    िनिवदांम5येिनिवदांम5येिनिवदांम5येिनिवदांम5ये    <ा�<ा�<ा�<ा�    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    
दरदरदरदर    हाहाहाहा    संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    सािह>याPयासािह>याPयासािह>याPयासािह>याPया    मागीलमागीलमागीलमागील    वष�Pयावष�Pयावष�Pयावष�Pया    मंजरूमंजरूमंजरूमंजरू    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेाआदशेाआदशेाआदशेातीलतीलतीलतील    दरापे@ादरापे@ादरापे@ादरापे@ा    कमीकमीकमीकमी    आKयासआKयासआKयासआKयास    सदरसदरसदरसदर    
सािह>याPयासािह>याPयासािह>याPयासािह>याPया    खरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठी    निवननिवननिवननिवन    दरानेदरानेदरानेदराने    उपसिमतीPयाउपसिमतीPयाउपसिमतीPयाउपसिमतीPया    पवु0पवु0पवु0पवु0    माbयतेनेमाbयतेनेमाbयतेनेमाbयतेने    ता>काळता>काळता>काळता>काळ    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा. . . . >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    
�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    वाटवाटवाटवाट    पाह®पाह®पाह®पाह®    नयेनयेनयेनये, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

तथापीतथापीतथापीतथापी    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयापवु�द7ेयापवु�द7ेयापवु�द7ेयापवु�    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    परुवठादारांचेपरुवठादारांचेपरुवठादारांचेपरुवठादारांचे    तेलतेलतेलतेल, , , , वन	पतीवन	पतीवन	पतीवन	पती    तुपतुपतुपतुप, , , , पेपरकपपेपरकपपेपरकपपेपरकप,,,, लािसन लािसन लािसन लािसन    
पेपरपेपरपेपरपेपर    िपश�यािपश�यािपश�यािपश�या, , , , कागदीकागदीकागदीकागदी    प=ावळप=ावळप=ावळप=ावळ, , , , CोणCोणCोणCोण    इ>यादीइ>यादीइ>यादीइ>यादी    सािह>याचीसािह>याचीसािह>याचीसािह>याची////नमbुयाचीनमbुयाचीनमbुयाचीनमbुयाची    माbयता<ा�माbयता<ा�माbयता<ा�माbयता<ा�    सं	थेकडूनसं	थेकडूनसं	थेकडूनसं	थेकडून    तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    कBनकBनकBनकBन    
घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    यावीयावीयावीयावी. . . . तपासणीतपासणीतपासणीतपासणी    अहवालअहवालअहवालअहवाल    समाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारक    आKयानतंरआKयानतंरआKयानतंरआKयानतंर    संबिधतांनासंबिधतांनासंबिधतांनासंबिधतांना    पुपपुुपुरवठारवठारवठारवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा. . . . तोपय]ततोपय]ततोपय]ततोपय]त    
पवु�Pयापवु�Pयापवु�Pयापवु�Pया    िनिवदतेीलिनिवदतेीलिनिवदतेीलिनिवदतेील    परुवठादाराकडूनपरुवठादाराकडूनपरुवठादाराकडूनपरुवठादाराकडून    मागीलमागीलमागीलमागील    मंजरुमंजरुमंजरुमंजरु    दरानेदरानेदरानेदराने    सदरसदरसदरसदर    सािह>यसािह>यसािह>यसािह>य    खरेदीसखरेदीसखरेदीसखरेदीस    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , अशीअशीअशीअशी    यायायाया    
उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली.                            .                            .                            .                                                        (काय0वाही- <.अिध@क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२०२०२०२    सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    यायायाया    वषा0साठीवषा0साठीवषा0साठीवषा0साठी    भाजीपालाभाजीपालाभाजीपालाभाजीपाला    खरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठी    <ा�<ा�<ा�<ा�    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    िनिवदाधारकांशीिनिवदाधारकांशीिनिवदाधारकांशीिनिवदाधारकांशी    वाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटी    कBनकBनकBनकBन    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    

आदशेआदशेआदशेआदशे    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    होणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबत....    
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  सं	 थानचे <सादालय िवभागासाठी सन २०१८-१९ या वषा0करीता भाजीपाला खरेदीकामी तीन 
मिहb यांच ेचार ट¡ ¡ यांम5 ये ऑनलाईन ई-िनिवदा <ि�या राबिवणते आली होती. याम5 ये खालील<माण ेआठ ई-
िनिवदा <ा¡ त झाK या हो> या.  

 १. सÍाCी 	 वयंरोजगार सेवा सहकारी सं	 था िल., अकोले 
 २. ितBपती � हिेजटेबल कंपनी, राहाता 
 ३. साळंुके �ेड�ग कंपनी, पणु े
 ४. जय योगे� वर अ7ॅ ड कंपनी, राहाता 
 ५. समथ0 �ेडस0, राहाता 
 ६. िकसान �ेड�ग कंपनी, कोपरगाव 
 ७. जय मK हार �ेड�ग कंपनी, राहाता 
 ८. संजय मोहन गोरे, िसb नर 

वरील ८ िनिवदाधारकांP या तां=ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.२८.०३.२०१८ रोजी उघड7 यात 
आK या हो> या. ह ेसव0 ८ िनिवदाधारक तां=ीक िनिवदमे5 ये पा= ठरले होते. सदर पा= ८ िनिवदाधारकांचे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक ०९.०४.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड7 यात आलेले आहते. 

> याचा तपशील खालील<माण े– 
1.April to June-2018:- 

Sl.NoSl.NoSl.NoSl.No 
Description of Work / Description of Work / Description of Work / Description of Work / 
ItemItemItemItem    (s)(s)(s)(s) 
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1.01 
बटाटा - चांगK या <तीचा, मोठा  
75000.00 िकलो 

25 25 13.9413.9413.9413.94    25 14 14 14.95 0 

1.02 
कांदा - चांगK या <तीचा, मोठा  
50000.00 िकलो 

13.99 16 10.94 14.7 9.89.89.89.8    12 15 14 

1.03 
लसूण - चांगK या <तीचा, मोठा, 
वाळलेला, गावरान –  
6250.00 िकलो 

65 40 24.9524.9524.9524.95    35.7 29 39 26 0 

1.04 
िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 
12500.00 िकलो 

88 70 49.64 33333333    52 40.5 35 0 

1.05 
वांगे - चांगK या <तीचे, गावरान 
22500.00 िकलो 

24 19.9 14.14 16.5 9.89.89.89.8    24 0 20 

1.06 
टोमॅटो - चांगK या <तीचे, मोठे 
10000.00 िकलो 

25 16 12.95 14.5 11.511.511.511.5    14.9 0 18 

1.07 
कोथंबीर - चांगK या <तीची, 
गावरान-   2875.00 िकलो 

150 49 35353535    39 40 79 0 0 

1.08 
कोबी - चांगK या <तीचा  
37500.00 िकलो 

20 13 8 8.4 7.57.57.57.5    11.9 0 11 

1.09 
भोपळा - चांगK या <तीचा  
52500.00 िकलो 

25 13 12.99 13 11.511.511.511.5    18.75 0 12 

1.10 
डांगर - चांगK या <तीचे, मोठे 
22500.00 िकलो 

21 19 11.85 9.99.99.99.9    11.5 15 0 0 

1.11 
पालक - चांगK या <तीचा  
7500.00 िकलो 

150 14.9 19.98 14141414    20 24.9 0 19 

1.12 
कढीप> ता - चांगK या <तीचा  
1000.00 िकलो 

160 25252525    50 40 40 80 0 0 

1.13 
िलंब ू- चांगK या <तीचे 
63.00 िकलो 

100 50505050    0 60 60 59 0 0 

1.14 
िसमला िमरची - चांगK या <तीची 
7500.00 िकलो 

50 25 29.22 22 17.517.517.517.5    24.5 0 25 

1.15 
आCक - चांगK या <तीचे, 
गावरान-      1125.00 िकलो 

86 30 35 39 26262626    34 35 0 

1.16 गाजर - चांगK या <तीचे, गावरान 50 30 16.7516.7516.7516.75    18 25 25 0 0 
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1000.00 िकलो 

1.17 
आळुपाने - चांगK या <तीचे, 
गावरान-    875.00 िकलो 

180 160 0 100 60606060    110 0 0 

1.18 
शेवगा शGगा - चांगK या <तीP या, 
गावरान-     125 िकलो 

80 40 0 45 25 19191919    0 0 

1.19 
मेथी भाजी - चांगK या <तीची, 
गावरान-     75 िकलो  

120 40 0 40 20202020    40 0 0 

1.20 
काकडी - चांगK या <तीची, 
गावरान-     250.00 िकलो 

60 25 0 40 22222222    24 0 0 

1.21 
भGडी - चांगK या <तीची, गावरान 
125.00 िकलो 

60 30 0 40 20202020    27.9 0 0 

1.22 
बीट - चांगK या <तीचे 
13.00 िकलो 

50 30 0 40 15151515    30 0 0 

1.23 
Åलावर - चांगK या <तीचा 
5000.00 िकलो 

40 40 18.99 20 17171717    34 0 25 

1.24 
तUडल े- चांगK या <तीचे 
500.00 िकलो 

50 30 0 40 19191919    34 0 0 

1.01 
बटाटा - चांगK या <तीचा, मोठा  
75000.00 िकलो 

28 24 15.8915.8915.8915.89    25 17 18 16.95 0 

1.02 
कांदा - चांगK या <तीचा, मोठा  
50000.00 िकलो 

21.75 29 16.51 19.7 15151515    17.9 20 20 

1.03 
लसणू - चांगK या <तीचा, मोठा, 
वाळललेा, गावरान 
6250.00 िकलो 

76 49 32.9232.9232.9232.92    44.7 35 54 39 0 

1.04 
िहरवी िमरची - लवगंी (गावरान) 
12500.00 िकलो 

85 40 45.45 29.729.729.729.7    52 33.5 40 0 

1.05 
वांग े- चांगK या <तीचे, गावरान 
22500.00 िकलो 

21 39 21.21 29 17.517.517.517.5    28 0 27 

1.06 
टोमॅटो - चांगK या <तीचे, मोठे 
10000.00 िकलो 

22 24 18.1818.1818.1818.18    18.5 23 26.5 0 20 

1.07 
कोथंबीर - चांगK या <तीची, 
गावरान-     2875.00 िकलो 

110 90 27.2227.2227.2227.22    52 45 79 0 0 

1.08 
कोबी - चांगK या <तीचा  
37500.00 िकलो 

21 21 15.16 9.99.99.99.9    16 14.75 0 13 

1.09 
भोपळा - चांगK या <तीचा  
52500.00 िकलो 

22 18 15.99 24.5 14.5 24.5 0 13131313    

1.10 
डांगर - चांगK या <तीचे, मोठे 
22500.00 िकलो 

20 14 13.69 8.98.98.98.9    9.5 14.9 0 0 

1.11 
पालक - चांगK या <तीचा  
7500.00 िकलो 

160 28 17.1617.1617.1617.16    19.9 35 24 0 23 

1.12 
कढीप> ता - चांगK या <तीचा  
1000.00 िकलो 

180 25252525    40 29 40 80 0 0 

1.13 
िलंब ू- चांगK या <तीचे 
63.00 िकलो 

120 35 0 40 45 30303030    0 0 

1.14 
िसमला िमरची - चांगK या <तीची 
7500.00 िकलो 

45 32 33.25 25252525    32 29 0 25252525    

1.15 
आCक - चांगK या <तीचे, गावरान-     
1125.00 िकलो 

90 40 35 40 45 34343434    40 0 

1.16 
गाजर - चांगK या <तीचे, गावरान 
1000.00 िकलो 

60 29 0 22222222    30 24 0 0 

1.17 
आळुपाने - चांगK या <तीचे, 
गावरान-     875.00 िकलो 

170 180 0 70707070    70707070    110 0 0 

1.18 
शेवगा शGगा - चांगK या <तीP या, 
गावरान-      125.00 िकलो 

95 35 0 25252525    40 80 0 0 

1.19 
मेथी भाजी - चांगK या <तीची, 
गावरान- 75.00 िकलो 

150 45 0 30 20202020    80 0 0 

1.20 
काकडी - चांगK या <तीची, 
गावरान-  250.00 िकलो 

75 30 0 40 15151515    29 0 

 
0 
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1.21 
भGडी - चांगK या <तीची, गावरान   
125.00 िकलो  

80 32 0 40 20202020    29 0 0 

1.22 बीट - चांगK या <तीचे–13.00 िक.  90 30 0 40 15151515    29 0 0 

1.23 
Åलावर - चांगK या <तीचा 
5000.00 िकलो 

45 40 25.25 25 15151515    29.75 0 27 

1.24 
तUडल े- चांगK या <तीचे- 500.00 
िकलो 

55 25 0 40 18181818    33 0 0 

  2. July to September-2018 :- 

Sl.No 
Description of Work / 
Item(s) 

Sahyadri 
Swayamro
zgar Seva 
Sahakari 
Sanstha 

Ltd. 

TIRUPATI 
VEGETAB

LE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 

Company 

M/s. Jay 
Yogeshw

ar And 
Company 

Samarth 
Traders 

Prop. 
Dipak 

Bobade 

KISAN 
TRADING 

COMPANY 

JAI 
MALHAR 
TRADING 

COMPANY 

SANJAY 
MOHAN 
GORE 

1.01 
बटाटा - चांगK या <तीचा, मोठा  
75000.00  िकलो 

28 24 15.8915.8915.8915.89    25 17 18 16.95 0 

1.02 
कांदा - चांगK या <तीचा, मोठा  
50000.00  िकलो 

21.75 29 16.51 19.7 15151515    17.9 20 20 

1.03 
लसणू - चांगK या <तीचा, मोठा, 
वाळललेा, गावरान 
6250.00 िकलो 

76 49 32.9232.9232.9232.92    44.7 35 54 39 0 

1.04 
िहरवी िमरची - लवगंी (गावरान) 
12500.00 िकलो 

85 40 45.45 29.729.729.729.7    52 33.5 40 0 

1.05 
वांग े- चांगK या <तीचे, गावरान 
22500.00 िकलो 

21 39 21.21 29 17.517.517.517.5    28 0 27 

1.06 
टोमॅटो - चांगK या <तीचे, मोठे 
10000.00 िकलो 

22 24 18.1818.1818.1818.18    18.5 23 26.5 0 20 

1.07 
कोथंबीर - चांगK या <तीची, गावरान-    
2875.00 िकलो 

110 90 27.2227.2227.2227.22    52 45 79 0 0 

1.08 
कोबी - चांगK या <तीचा  
37500.00 िकलो 

21 21 15.16 9.99.99.99.9    16 14.75 0 13 

1.09 
भोपळा - चांगK या <तीचा  
52500.00 िकलो 

22 18 15.99 24.5 14.5 24.5 0 13131313    

1.10 
डांगर - चांगK या <तीचे, मोठे 
22500.00 िकलो 

20 14 13.69 8.98.98.98.9    9.5 14.9 0 0 

1.11 
पालक - चांगK या <तीचा  
7500.00 िकलो 

160 28 17.1617.1617.1617.16    19.9 35 24 0 23 

1.12 
कढीप> ता - चांगK या <तीचा  
1000.00 िकलो 

180 25252525    40 29 40 80 0 0 

1.13 िलंब ू- चांगK या <तीचे- 63 िकलो 120 35 0 40 45 30303030    0 0 

1.14 
िसमला िमरची - चांगK या <तीची 
7500.00 िकलो 

45 32 33.25 25252525    32 29 0 25252525    

1.15 
आCक - चांगK या <तीचे, गावरान 
1125.00 िकलो 

90 40 35 40 45 34343434    40 0 

1.16 
गाजर - चांगK या <तीचे, गावरान 
1000.00 िकलो 

60 29 0 22222222    30 24 0 0 

1.17 
आळुपाने - चांगK या <तीचे, गावरान-    
875.00 िकलो 

170 180 0 70707070    70707070    110 0 0 

1.18 
शेवगा शGगा - चांगK या <तीP या, 
गावरान  125.00 िकलो 

95 35 0 25252525    40 80 0 0 

1.19 
मेथी भाजी - चांगK या <तीची, 
गावरान  75.00 िकलो 

150 45 0 30 20202020    80 0 0 

1.20 
काकडी - चांगK या <तीची, गावरान 
250.00 िकलो 

75 30 0 40 15151515    29 0 0 

1.21 
भGडी - चांगK या <तीची, गावरान 
125.00 िकलो 

80 32 0 40 20202020    29 0 0 

1.22 
बीट - चांगK या <तीचे – 
13.00 िकलो 

90 30 0 40 15151515    29 0 0 

1.23 
Åलावर - चांगK या <तीचा 
5000.00 िकलो 

45 40 25.25 25 15151515    29.75 0 27 

1.24 
तUडल े- चांगK या <तीचे 
500.00 िकलो 

55 25 0 40 18181818    33 0 0 
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3. October to December-2018 :- 

Sl
.N

o
Sl
.N

o
Sl
.N

o
Sl
.N

o 

D
es
cr
ip
tio

n 
of
 
W
or
k 

/ 
D
es
cr
ip
tio

n 
of
 
W
or
k 

/ 
D
es
cr
ip
tio

n 
of
 
W
or
k 

/ 
D
es
cr
ip
tio

n 
of
 
W
or
k 

/ 
Ite

m
(s
)

Ite
m
(s
)

Ite
m
(s
)

Ite
m
(s
)  

Sa
hy

ad
ri 

Sw
ay
am

ro
zg
ar
 

Sa
hy

ad
ri 

Sw
ay
am

ro
zg
ar
 

Sa
hy

ad
ri 

Sw
ay
am

ro
zg
ar
 

Sa
hy

ad
ri 

Sw
ay
am

ro
zg
ar
 

Se
va
 

Se
va
 

Se
va
 

Se
va
 
Sa

ha
ka
ri 

Sa
ns
th
a 

Sa
ha
ka
ri 

Sa
ns
th
a 

Sa
ha
ka
ri 

Sa
ns
th
a 

Sa
ha
ka
ri 

Sa
ns
th
a 

Lt
d.

Lt
d.

Lt
d.

Lt
d.
    

TI
R
U
PA

TI
 

TI
R
U
PA

TI
 

TI
R
U
PA

TI
 

TI
R
U
PA

TI
 

V
EG

ET
A
B
LE

 
V
EG

ET
A
B
LE

 
V
EG

ET
A
B
LE

 
V
EG

ET
A
B
LE

 
C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y
    

Sa
lu
nk

e 
Tr
ad

in
g 

Sa
lu
nk

e 
Tr
ad

in
g 

Sa
lu
nk

e 
Tr
ad

in
g 

Sa
lu
nk

e 
Tr
ad

in
g 

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

    

M
/s
. J
ay

 Y
og

es
hw

ar
 A

nd
 

M
/s
. J
ay

 Y
og

es
hw

ar
 A

nd
 

M
/s
. J
ay

 Y
og

es
hw

ar
 A

nd
 

M
/s
. J
ay

 Y
og

es
hw

ar
 A

nd
 

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

C
om

pa
ny

    

Sa
m
ar
th
 
Tr

ad
er
s 

Pr
op

. 
Sa

m
ar
th
 
Tr

ad
er
s 

Pr
op

. 
Sa

m
ar
th
 
Tr

ad
er
s 

Pr
op

. 
Sa

m
ar
th
 
Tr

ad
er
s 

Pr
op

. 
D
ip
ak
 B
ob

ad
e

D
ip
ak
 B
ob

ad
e

D
ip
ak
 B
ob

ad
e

D
ip
ak
 B
ob

ad
e     

K
IS
A
N
 

TR
A
D
IN

G
 

K
IS
A
N
 

TR
A
D
IN

G
 

K
IS
A
N
 

TR
A
D
IN

G
 

K
IS
A
N
 

TR
A
D
IN

G
 

C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y

C
O
M
PA

N
Y
    

JA
I 

M
A
LH

A
R
 

JA
I 

M
A
LH

A
R
 

JA
I 

M
A
LH

A
R
 

JA
I 

M
A
LH

A
R
 

TR
A
D
IN

G
 C
O
M
PA

N
Y

TR
A
D
IN

G
 C
O
M
PA

N
Y

TR
A
D
IN

G
 C
O
M
PA

N
Y

TR
A
D
IN

G
 C
O
M
PA

N
Y
    

SA
N
JA

Y
 

M
O
H
A
N
 

SA
N
JA

Y
 

M
O
H
A
N
 

SA
N
JA

Y
 

M
O
H
A
N
 

SA
N
JA

Y
 

M
O
H
A
N
 

G
O
R
E

G
O
R
E

G
O
R
E

G
O
R
E     

1.01 
बटाटा - चांगK या 
<तीचा, मोठा  
75000.00 िकलो 

27 24 16.5116.5116.5116.51    25 22 19 18.99 0 

1.02 
कांदा - चांगK या 
<तीचा, मोठा  
50000.00 िकलो 

22.85 26 27.27 23.7 18181818    28 35 20 

1.03 

लसूण - चांगK या 
<तीचा, मोठा, 
वाळलेला, गावरान 
- 6250.00 िकलो 

79 51 38.5138.5138.5138.51    59.7 45 59 45 0 

1.04 
िहरवी िमरची - 
लवंगी (गावरान) 
12500.00 िकलो 

80 38 32.33 28.728.728.728.7    32 33 39 0 

1.05 
वांगे - चांगK या 
<तीचे, गावरान 
22500.00 िकलो 

20 30 34.94 18.5 14141414    19 0 17 

1.06 
टोमॅटो - चांगK या 
<तीचे, मोठे 
10000.00 िकलो 

21 21 22.22 28.5 17171717    28.5 0 19 

1.07 
कोथंबीर - चांगK या 
<तीची, गावरान 
2875.00 िकलो 

105 60 27.2727.2727.2727.27    39 30 75 0 0 

1.08 
कोबी - चांगK या 
<तीचा  
37500.00 िकलो 

20 24 22 14.5 19 12121212    0 13 

1.09 
भोपळा - चांगK या 
<तीचा  
52500.00 िकलो 

23 12121212    15.75 24 13.5 18 0 12121212    

1.10 

डांगर - चांगK या 
<तीचे, मोठे 
22500.00 िकलो 
 

25 15 14.5 11111111    12.5 14 0 0 

1.11 

पालक - चांगK या 
<तीचा – 
7500.00 िकलो 
 

130 19 17.9517.9517.9517.95    27 20 23 0 20 

1.12 

कढीप> ता - चांगK या 
<तीचा  
1000.00 िकलो 
 

170 25252525    45.45 29 38 80 0 0 

1.13 

िलंब ू - चांगK या 
<तीचे – 
63.00 िकलो 
 

150 35 0 40 30 25252525    0 0 

1.14 

िसमला िमरची - 
चांगK या <तीची 
7500.00 िकलो 
 

48 29 39.6 19191919    27 28 0 25 

1.15 आCक - चांगK या 95 35 30 24 20202020    34 40 0 
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<तीचे, गावरान 
1125.00 िकलो            

1.16 
गाजर - चांगK या 
<तीचे, गावरान 
1000.00 िकलो 

65 30 0 39 25 19191919    0 0 

1.17 
आळुपाने - चांगK या 
<तीचे, गावरान 
875.00 िकलो 

169 180 0 100 80808080    110 0 0 

1.18 

शेवगा शGगा - 
चांगK या <तीP या, 
गावरान 
125.00 िकलो 

92 35353535    0 40 45 90 0 0 

1.19 

मेथी भाजी - 
चांगK या <तीची, 
गावरान 
75.00 िकलो 

140 40 0 40 20202020    40 0 0 

1.20 
काकडी - चांगK या 
<तीची, गावरान 
250.00 िकलो 

80 32 0 40 20202020    24 0 0 

1.21 
भGडी - चांगK या 
<तीची, गावरान 
125.00 िकलो 

82 29292929    0 40 30 29 0 0 

1.22 
बीट - चांगK या 
<तीचे –  
13.00 िकलो 

60 25252525    0 40 40 32 0 0 

1.23 
Åलावर - चांगK या 
<तीचा 
5000.00 िकलो 

47 40 22.22 30 13131313    24 0 20 

1.24 
तUडले - चांगK या 
<तीचे-500.00 िकलो 

59 25252525    0 40 30 25252525    0 0 

 

4. January to March-2019 :- 
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1.01 
बटाटा - चांगK या 
<तीचा, मोठा  
75000.00 िकलो 

29 18 14.99 20 11111111    12 11.95 0 

1.02 
कांदा - चांगK या 
<तीचा, मोठा  
50000.00 िकलो 

18.95 19.9 18.41 19.7 14.514.514.514.5    21 25 20 

1.03 

लसणू - चांगK या 
<तीचा,मोठा, 
वाळलेला, गावरान 
6250.00 िकलो 

70 39393939    44 44.7 40 48 51 0 

1.04 
िहरवी िमरची - लवंगी 
(गानरान) 

90 58 34.3434.3434.3434.34    34.7 45 44 49 0 

1.05 
वांगे - चांगK या <तीचे, 
गावरान 
22500.00 िकलो 

22 15 16.99 17 13.513.513.513.5    18 0 14 

1.06 टोमॅटो - चांगK या 27 12121212    18 12.5 15 12121212    0 16 
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<तीचे, मोठे 
10000.00 िकलो 

1.07 
कोथंबीर - चांगK या 
<तीची, गावरान - 
2875.00 िकलो 

140 40 30 24242424    35 49 0 0 

1.08 
कोबी - चांगK या 
<तीचा  
37500.00 िकलो 

24 11 11 7.97.97.97.9    8 9.25 0 11 

1.09 
भोपळा - चांगK या 
<तीचा  
52500.00 िकलो 

23 11111111    14.95 14.4 14 14.75 0 13 

1.10 
डांगर - चांगK या <तीचे, 
मोठे 
22500.00 िकलो 

24 15 13.7513.7513.7513.75    14 16 21 0 0 

1.11 
पालक - चांगK या 
<तीचा  
7500.00 िकलो 

120 15 18.99 12121212    18 19 0 19 

1.12 
कढीप> ता - चांगK या 
<तीचा  
1000.00 िकलो 

160 25252525    50 30 38 80 0 0 

1.13 
िलंब ू- चांगK या <तीचे 
61.00 िकलो 

130 30 0 50 22222222    35 0 0 

1.14 
िसमला िमरची - 
चांगK या <तीची 
7500.00 िकलो 

49 25 27.27 18181818    22 19.9 0 25 

1.15 
आCक - चांगK या 
<तीचे, गावरान - 
1125.00 िकलो 

92 35 32 29 25252525    32 30 0 

1.16 
गाजर - चांगK या 
<तीचे, गावरान 
1000.00 िकलो 

160 30 0 21 22 15151515    0 0 

1.17 
आळुपाने - चांगK या 
<तीचे, गावरान - 
875.00 िकलो 

130 180 0 100 60606060    110 0 0 

1.18 
शेवगा शGगा - चांगK या 
<तीP या, गावरान - 
125.00 िकलो 

89 32 0 40 20 19191919    0 0 

1.19 
मेथी भाजी - चांगK या 
<तीची, गावरान - 
75.00 िकलो 

130 40 0 40 18181818    40 0 0 

1.20 
काकडी - चांगK या 
<तीची, गावरान - 
250.00 िकलो 

79 30 0 40 15151515    24 0 0 

1.21 
भGडी - चांगK या <तीची, 
गावरान-125.00 िकलो 

75 32 0 40 20202020    29 0 0 

1.22 
रताळे - चांगK या <तीचे 
100.00 िकलो 

65 35 0 40 0 25252525    0 0 

1.23 
बीट - चांगK या <तीचे 
11.00 िकलो 

80 25 0 40 20202020    33 0 0 

1.24 
Åलावर - चांगK या 
<तीचा-   
5000.00 िकलो 

50 40 14.99 15 11111111    18.75 0 17 

1.25 
तUडले - चांगK या 
<तीचे- 500.00 िकलो 

53 25 0 40 19191919    34 0 0 
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तरी उपरोl त अ.न.ं१-एि<ल ते जनु-२०१८, अ.न.ं२-जलु ै ते स¡ टGबर-२०१८, अ.न.ं३-ऑl टोबर ते 
िडसGबर-२०१८, अ.न.ं४-जानेवारी ते माच0-२०१९ या Online <ा¡ त तुलना> मक तl > यांतील गडद व अधोरेिखत 
केलेK या b यनुतम दराबाबत चचा0-वाटाघाटी होऊन िनण0य होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभते सादर. 

<	तािवत<	तािवत<	तािवत<	तािवत    खरेदीकामीखरेदीकामीखरेदीकामीखरेदीकामी    राबिव7यातराबिव7यातराबिव7यातराबिव7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येमधील<ि�येमधील<ि�येमधील<ि�येमधील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकांनादरधारकांनादरधारकांनादरधारकांना    आजचेआजचेआजचेआजचे    
उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    दरांवरदरांवरदरांवरदरांवर    चचा0चचा0चचा0चचा0    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    बोलिवणतेबोलिवणतेबोलिवणतेबोलिवणते    आलेआलेआलेआले    असताअसताअसताअसता, , , , परुवठाधारकांनीपरुवठाधारकांनीपरुवठाधारकांनीपरुवठाधारकांनी    दरदरदरदर    कमीकमीकमीकमी    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    
असमथ0तताअसमथ0तताअसमथ0तताअसमथ0तता    दश0िवलीदश0िवलीदश0िवलीदश0िवली. . . . यामधीलयामधीलयामधीलयामधील    अअअअ....नंननंंनं....२२२२----    जलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGबरबरबरबर----२०१८२०१८२०१८२०१८    यायायाया    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    िसमलािसमलािसमलािसमला    िमरचीिमरचीिमरचीिमरची    
परुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामी    जय योगेजय योगेजय योगेजय योगे� व� व� व� वर अ7ॅ डर अ7ॅ डर अ7ॅ डर अ7ॅ ड कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी, , , , राहाताराहाताराहाताराहाता    वववव    संजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरे, , , , िसb निसb निसb निसb नरररर    यांचेयांचेयांचेयांचे    <ित<ित<ित<ित    िकलोिकलोिकलोिकलो    BBBB....२५२५२५२५////----    मा=मा=मा=मा=    समानसमानसमानसमान    
िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    <ा�<ा�<ा�<ा�    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    आहतेआहतेआहतेआहते. . . . दोbहीदोbहीदोbहीदोbही    परुवठाधारकांनापरुवठाधारकांनापरुवठाधारकांनापरुवठाधारकांना    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    दरांबाबतदरांबाबतदरांबाबतदरांबाबत    िवचारणािवचारणािवचारणािवचारणा    केलीकेलीकेलीकेली    असताअसताअसताअसता, , , , >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    <ती<ती<ती<ती    
िकलोिकलोिकलोिकलो    BBBB....२४२४२४२४////----    मा=मा=मा=मा=    अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    दरदरदरदर    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेकेलेकेलेकेले. . . .     तसेचतसेचतसेचतसेच    जलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGजलु ै ते स¡ टGबरबरबरबर----२२२२०१८०१८०१८०१८    यायायाया    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    िसमलािसमलािसमलािसमला    िमरचीिमरचीिमरचीिमरची    
परुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामी    जय योगे� वजय योगे� वजय योगे� वजय योगे� वर अ7ॅ डर अ7ॅ डर अ7ॅ डर अ7ॅ ड कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी, , , , राहाताराहाताराहाताराहाता    वववव    संजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरेसंजय मोहन गोरे, , , , िसb निसb निसb निसb नरररर    यांनीयांनीयांनीयांनी    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    <ित<ित<ित<ित    िकलोिकलोिकलोिकलो    BBBB....२४२४२४२४////----    
मा=मा=मा=मा=    अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन, , , , >यांना>यांना>यांना>यांना    अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    दरा<माणेदरा<माणेदरा<माणेदरा<माण े   >वरीत>वरीत>वरीत>वरीत    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयातततत    यावायावायावायावा....    

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    यायायाया    वषा0साठीवषा0साठीवषा0साठीवषा0साठी    भाजीपालाभाजीपालाभाजीपालाभाजीपाला    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    <	तावातील<	तावातील<	तावातील<	तावातील    
तुलना>मकतुलना>मकतुलना>मकतुलना>मक    तl>यामधीलतl>यामधीलतl>यामधीलतl>यामधील    गडदगडदगडदगडद    वववव    अधोरेखीतअधोरेखीतअधोरेखीतअधोरेखीत    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    तसेचतसेचतसेचतसेच    वाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटी    अतंीअतंीअतंीअतंी    परुवठादारानेपरुवठादारानेपरुवठादारानेपरुवठादाराने    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    
दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन, , , , संबंधीतांनासंबंधीतांनासंबंधीतांनासंबंधीतांना    >वरीत>वरीत>वरीत>वरीत    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    cावेतcावेतcावेतcावेत,,,,    अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    
आलीआलीआलीआली....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (काय0वाही- <.अिध@क,खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३०३०३०३    सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    ((((िदिदिदिद....०१०१०१०१....०५०५०५०५....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद....३०३०३०३०....०४०४०४०४....२०१९२०१९२०१९२०१९) ) ) ) करीताकरीताकरीताकरीता    साईआ�मसाईआ�मसाईआ�मसाईआ�म    भpिनवासभpिनवासभpिनवासभpिनवास    वववव    साईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळा    यायायाया    

दोbहीदोbहीदोbहीदोbही    िवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडील    इमारत�म5येइमारत�म5येइमारत�म5येइमारत�म5ये    वववव    पQरसरातपQरसरातपQरसरातपQरसरात    पे	टपे	टपे	टपे	ट    कं�ोलकं�ोलकं�ोलकं�ोल    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकासोबतदरधारकासोबतदरधारकासोबतदरधारकासोबत    वाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटी    कBनकBनकBनकBन    
काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयासद7ेयासद7ेयासद7ेयास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    

अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद :-  अिधिनयमाचे कलम- (१)१४/२ घ- भl तांP या सरुि@ततेसाठी 
िकंवा सोयीसाठी आव� यक ते तातडीचे  दBु	 ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणे.े(२) पोट कलम (१) (ख) 
भl तांना राह7 याकरीता व वापर कर7 याकरीता िव�ामगहृ बांधण ेव > यांची दखेभाल करण.े    

   �यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीचासिमतीचासिमतीचासिमतीचा    ठरावठरावठरावठराव :-    मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे आय> या वेळचा 
िवषय न.ं११ व िनण0य �.११७ नसुार यावर सिव	 तर चचा0 होऊन,,,, सन २०१८-१९ या एक वष0 कालावधीसाठी 
साईआ�म भl तिनवास व साईधम0शाळा या दोb ही िवभागांकडील इमारतीम5 ये व पQरसरात पे	 ट कं�ोल,,,, रोडGट 
कं�ोल,,,, फॉग�ग ि� टमGट (धरुीकरण) व डास आळी <ितबंधक औषध फवारणी    (Anti Larval) कBन घणेकेामी 
िवहीत प5 दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व > याकामी येणा-या अदंाजे B. १७,८१,०००/- मा=च ेखचा0स माb यता 
द7े यात आली. 

   <<<<	 ता	 ता	 ता	 तािवकिवकिवकिवक:-    ��P या दश ना0साठी येणा-या साईभl तांचे िनवासासाठी  साईआ�म भl तिनवास या 
िवभागाकडे १२ इमारती असनु,,,, १ इमारतीम5 ये १२८  Bम या<माण ेएकुण १२ इमारती म5 ये १५३६ Bq स  आहते.   

तसेच साईधम0शाळा िवभागात एकुण ६ इमारतीम5 ये १९२ हॉल आहते. यापकैW १ इमारत साईबाबा 
संचिलत किन� ठ महािवcालयास िवcाथा]च ेश@ैिणक कामासाठी वापर7 यास द7े यात आलेली आह.े  व उव0रीत 
५ इमारतीम5 ये एका इमारतीत ३२ हॉल <माण ेएकुण १६० हॉल आहते. 

   जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधम0शाळा/४०७९/२०१७ िद.०४/११/२०१७ अb वये म.े पे	 ट कं�ोल एम. 
वॉK श, मुंबई यांना  िद.०१/११/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधीत साई आ�म भl तिनवास व साई 
धम0शाळा िवभागासाठी दोन औषध फवारणी करण े कामी ( चार मिहन े ) काया0दशे द7े यात आलेला होता. 
काय0दशेाची मदुत २८/०२/२०१८ अखेर सपुं� टात आली आह.े 

   तसेच िद.०१/०३/२०१८ रोजीच े मंजरु िटपणी अb वये जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधम0शाळा/६५८२    
/२०१८ िद.१०/०३/२०१८ अb वये म.े पे	 ट कं�ोल एम. वॉK श, मुंबई यांना  िद.०१/०३/२०१८ ते 
िद.३०/०४/२०१८ या कालावधीत साई आ�म भl तिनवास व साई धम0शाळा िवभागासाठी एक औषध फवारणी 
करण ेकामी ( दोन मिहन े) काया0दशे द7े यात आलेला आह.े काय0दशेाची मदुत ३०/०४/२०१८ अखेर सपुं� टात 
येत आह.े 

      सन २०१८-१९ करीता साई आ�म भl तिनवास व साई धम0शाळा या दोb ही िवभागाकडील 
इमारतीम5 ये व पQरसरात पे	 ट कं�ोल  करण े कामी िद. ०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९ या एक वष0 
कालावधीसाठी वत0मानप=ात ई- िनिवदा सचूना जािहरात जनसंपक0  िवभागामाफ0 त िद. २०/०३/२०१८ रोजी 
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<िस5 द करणते आली. तसेच महारा� � शासनाP या व सं	 थानP या अिधकृत संकेत	 थळावर ई-िनिवदा िद. 
२०/०३/२०१८ रोजी अपलोड करणते आली.  

  ई-िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणपेवू� िनिवदा संदभा0त काही अडचणी असK यास > यांचे िनरसन 
करणकेामी िद. २२/०३/२०१८ रोजी <ी-बीड िमट�ग ठेव7 यात आली होती. सदर िमट�गचे इितव>ृ त मािहती 
तं=nान िवभागामाफ0 त सं	 थानचे संकेत	 थळावर व ई.डी.पी. िवभागामाफ0 त महारा� � शासनाचे 
www.mahatenders.gov.in या संकेत	 थळावर अपलोड कBन ई – िनिवदा ऑनलाईन सादर कर7 याची 
अिंतम मदुत िद.२७/०३/२०१८ अखेर होती. 

  सदर ई-िनिवद े <ि�येम5 ये मदुतीत आठ िनिवदाधारकांP या िनिवदा <ा¡ त झाK या. ऑनलाईन <ा¡ त 
तांि=क बीड (Technical Bid) िद. ०५/०४/२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड7 यात येवनू, 
कागदप=ांचा तलुना> मक तl ता तयार कBन लेखाशाखा िवभागाकडुन तपासनु घ7े यात आलेला आह.े > यामधील 
पा= / अपा= िनिवदांचा तपिशल खालील <माण े–  

 
अ.न ं िनिवदाधारकांचे नाव पा= / अपा= 
१ Exim Pest Control,  Nashik पा=पा=पा=पा=    
२ Hindustan Insecticides, Mumbai पा=पा=पा=पा=    
३ IPM and Fumigation India, Mumbai पा=पा=पा=पा=    
४ KHFM Hospitality and Facility, Mumbai पा=पा=पा=पा=    
५ Nilprabha Arts, Kalwan, Nashik अपा= 
६ Pecopp Pest Control Services Pvt, Mumbai अपा= 
७ Pest Control M.Walshe, Mumbai पा=पा=पा=पा=    
८ Pest Terminators, Pune अपा= 

    
मागणीःमागणीःमागणीःमागणीः----    उपरोl त पा= पाच िनिवदाधारकांच े िद.०९/०४/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेसमोर 

वािणि�यक बीड (Financial Bid)  उघड7 यात आले असनू, > याचा त पिशल खालील <माण-े 
   

अअअअ....नंनंनंनं....    पा=पा=पा=पा=    ईईईई----    िनिवदाधारकांचे नावेिनिवदाधारकांचे नावेिनिवदाधारकांचे नावेिनिवदाधारकांचे नावे    

साईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तिनवासिनवासिनवासिनवास    
१२ इमारती (१५३६ खोK या) 

३४९७३५.०० चौ.फुट 
============== 

साईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळा 
०६ इमारती ( १९२ हॉल करीता) 

१५७९८२.३२ चौ.फुट 
================ 
तसेच इमारती मधील खोK या, 

टॉयलेट, बाथBम व 	 टोअर Bम यांचे 
एकुण एकुण एकुण एकुण @े=फळ 

GST GST GST GST वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    
दर <ित चौदर <ित चौदर <ित चौदर <ित चौ. . . . फुटफुटफुटफुट    
BपयेBपयेBपयेBपये            पसेैपसेैपसेैपसेै    

एकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौ. . . . फुटफुटफुटफुट    
वािष0क दरवािष0क दरवािष0क दरवािष0क दर    

����    Exclusive of All Taxes Exclusive of All Taxes Exclusive of All Taxes Exclusive of All Taxes 
����    

((((सहा सहा सहा सहा     फवारणी फवारणी फवारणी फवारणी ))))    
Bपये     पसेैBपये     पसेैBपये     पसेैBपये     पसेै    

1111    
KHFM Hospitality and Facility, 
Mumbai    

५०७७१७५०७७१७५०७७१७५०७७१७....३२ ३२ ३२ ३२     चौचौचौचौ. . . . फुटफुटफुटफुट....    

1.97 10,00,203.12 

2222    Hindustan Insecticides, Mumbai 1.75 8,88,505.31 

3333    Pest Control M.Walshe, Mumbai 1.701.701.701.70    8,63,119.448,63,119.448,63,119.448,63,119.44    

4444    
IPM and Fumigation India, 
Mumbai 

1.90 
9,64,662.91 

5555    Exim Pest Control, Nashik    1.90 9,64,662.91 

    
उपरोl तउपरोl तउपरोl तउपरोl त तl > या तl > या तl > या तl > यात दश0िवले<माण े अत दश0िवले<माण े अत दश0िवले<माण े अत दश0िवले<माण े अ....नंननंंनं. . . . ०३ ०३ ०३ ०३ मधीलमधीलमधीलमधील    Pest Control M.Walshe, MumbaiPest Control M.Walshe, MumbaiPest Control M.Walshe, MumbaiPest Control M.Walshe, Mumbai    ह ेह ेह ेह े

िनq निनq निनq निनq नतम दरधारक आहेतम दरधारक आहेतम दरधारक आहेतम दरधारक आह.े   
िवभागाचा अिभ<ायिवभागाचा अिभ<ायिवभागाचा अिभ<ायिवभागाचा अिभ<ाय////	 प	 प	 प	 प� ट� ट� ट� ट    मत मत मत मत ----    सन २०१८-१९ करीता िद. ०१/०५/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१९ या 

वष0 कालावधीसाठी साई आ�म भl तिनवास व  साई धम0शाळा या दोb ही िवभागाकडील इमारतीम5 ये व पQरसरात  
पे	 ट कं�ोल करण ेकामी ई-िनिवदा <ि�या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडुन GST वगळुन दर मागिव7 यात आले 
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आहते.  > यानसुार पा= िनिवदाधारकांचे वािणि�यक बीड (Financial Bid)  खरेदी सिमतीचे िद. ०९/०४/२०१८ 
रोजीच े सभेत उघडुन > याम5 ये अ.न ं �.०३ मधील Pest Control M.Walshe, Mumbai यांच े िनq नतम 
वािष0क दर B.८,६३,११९.४४/- (अ@री B. आठ लाख =ेस� ठ हजार एकशे एकोनावीस B. च� वेचाळीस पसेै मा=) 
<ा¡ त झालेले आहते.  

 

िकटक नाशिकटक नाशिकटक नाशिकटक नाशक फवारणी क फवारणी क फवारणी क फवारणी 
करणे कामी करणे कामी करणे कामी करणे कामी कं=ाटकं=ाटकं=ाटकं=ाट    

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    

िनq निनq निनq निनq नतमतमतमतम    दर असलेले                         दर असलेले                         दर असलेले                         दर असलेले                         
ईईईई    ----िनिवदधारकाचे नाविनिवदधारकाचे नाविनिवदधारकाचे नाविनिवदधारकाचे नाव    

    
अअअअ....नंनंनंनं....    िवभागाचेिवभागाचेिवभागाचेिवभागाचे    नावनावनावनाव    

GST GST GST GST वगळूनवगळूनवगळूनवगळून    
दर <ित चौदर <ित चौदर <ित चौदर <ित चौ. . . . फुटफुटफुटफुट    

BपयेBपयेBपयेBपये. . . . पसेैपसेैपसेैपसेै    

एकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौएकुण फवारणीचा चौ. . . . फुटफुटफुटफुट    
वािष0क दरवािष0क दरवािष0क दरवािष0क दर    

����    Exclusive of All Exclusive of All Exclusive of All Exclusive of All 

Taxes Taxes Taxes Taxes ����    
((((सहा सहा सहा सहा     फवारणी फवारणी फवारणी फवारणी ))))    

Bपये                   Bपये                   Bपये                   Bपये                       पसेैपसेैपसेैपसेै    

िदिदिदिद....०१०१०१०१////०५०५०५०५////२०१८२०१८२०१८२०१८    
तेतेतेते    

िदिदिदिद....३०३०३०३०////०४०४०४०४////२०१९२०१९२०१९२०१९    
एक वष0 कालावधीकरीताएक वष0 कालावधीकरीताएक वष0 कालावधीकरीताएक वष0 कालावधीकरीता    

पे	 टपे	 टपे	 टपे	 ट कं�ोल एम वॉK श कं�ोल एम वॉK श कं�ोल एम वॉK श कं�ोल एम वॉK श,,,,    
मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    

११११    

साईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तसाईआ�म  भl तिनवासिनवासिनवासिनवास    
१२ इमारती (१५३६ 

खोK या)  ३४९७३५.०० 
चौ.फुट 

११११....७०७०७०७०    ५५५५,,,,९४९४९४९४,,,,५४९५४९५४९५४९....५०५०५०५०    

२२२२    

साईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळा 
०६ इमारती ( १९२ हॉल 
करीता)  १५७९८२.३२ 

चौ.फुट 

११११....७०७०७०७०    २२२२,,,,६८६८६८६८,,,,५६९५६९५६९५६९....९४९४९४९४    

एकूणएकूणएकूणएकूण    रl l मरl l मरl l मरl l म Bपये  Bपये  Bपये  Bपये                                                 ८८८८,,,,६३६३६३६३,,,,११९११९११९११९....४४४४४४४४    
अ@रीअ@रीअ@रीअ@री    Bपये Bपये Bपये Bपये ––––        ((((आठ लाख =से� ठआठ लाख =से� ठआठ लाख =से� ठआठ लाख =से� ठ हजार एकशे एकोनावीस B हजार एकशे एकोनावीस B हजार एकशे एकोनावीस B हजार एकशे एकोनावीस B. . . . च� वेच� वेच� वेच� वेचाळीस पसेै मा=चाळीस पसेै मा=चाळीस पसेै मा=चाळीस पसेै मा=)  )  )  )      

 
साईआ�म भl तिनवास व साई धम0शाळा    या दोb ही िवभागाकडील इमारतीम5 ये व पQरसरात पे	 ट 

कं�ोल करणकेामी िद. ०१/०५/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१९ अखेर िनq नतम दरधारक Pest Control 
M.Walshe, Mumbai यांना वाटाघाटीसाठी बोलिवणसे सदरचा िवषय मा.	 थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर 
सादर. 

<	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    कामीकामीकामीकामी    राबिव7यातराबिव7यातराबिव7यातराबिव7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    Pest Control 
M.Walshe, Mumbai        हेहहेेहे    आजचेआजचेआजचेआजचे    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    चचªसाठीचचªसाठीचचªसाठीचचªसाठी    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    होतेहोतेहोतेहोते. . . . चचªअतंीचचªअतंीचचªअतंीचचªअतंी    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    
BBBB....११११....६०६०६०६०    मा=मा=मा=मा=    <ती<ती<ती<ती    चौचौचौचौ....फुटफुटफुटफुट    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    दरदरदरदर    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेकेलेकेलेकेले.... 

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    ((((िदिदिदिद....०१०१०१०१....०५०५०५०५....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद....३०३०३०३०....०४०४०४०४....२०१९२०१९२०१९२०१९) ) ) ) करीताकरीताकरीताकरीता    
साईआ�मसाईआ�मसाईआ�मसाईआ�म    भpिनवासभpिनवासभpिनवासभpिनवास    वववव    साईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळासाईधम0शाळा    यायायाया    दोbहीदोbहीदोbहीदोbही    िवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडील    इमारत�म5येइमारत�म5येइमारत�म5येइमारत�म5ये    वववव    पQरसरातपQरसरातपQरसरातपQरसरात    पे	टपे	टपे	टपे	ट    कं�ोलकं�ोलकं�ोलकं�ोल    
करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    Pest Control M.Walshe, Mumbai Pest Control M.Walshe, Mumbai Pest Control M.Walshe, Mumbai Pest Control M.Walshe, Mumbai     यांचेयांचेयांचेयांचे    BBBB....११११....६६६६००००    मा=मा=मा=मा=    <ती<ती<ती<ती    चौचौचौचौ....फुटफुटफुटफुट    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    
येऊनयेऊनयेऊनयेऊन    >यांना>यांना>यांना>यांना    काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा,  ,  ,  ,  अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली.... 

(काय0वाही- <.अिध@क,साईधम0शाळा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०४०४०४०४    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    िनिमaिनिमaिनिमaिनिमa    �ी�ी�ी�ी    िशवकृपानंदिशवकृपानंदिशवकृपानंदिशवकृपानंद    	वामी	वामी	वामी	वामी    यांचेयांचेयांचेयांचे    समप0णसमप0णसमप0णसमप0ण    5यानयोग5यानयोग5यानयोग5यानयोग    िशबीरिशबीरिशबीरिशबीर    काय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठी    	टेज	टेज	टेज	टेज, , , , 
मंडपमंडपमंडपमंडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    उघडणतेउघडणतेउघडणतेउघडणते    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    होणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबत....    

�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम,,,,    २००४ २००४ २००४ २००४ मिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदः----        
अिधिनयमाP या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) P या खंड (ख) अb वये “Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क 
िवधी, पजुा- अचा0, समारंभ व उ> सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या <योजनासाठी सिमतीकडून 
िव� व	 त� यव	 थेP या िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतूद आह.े  

तसेच अिधिनयमाP या पोट कलम (१) P या खंड (ग) अb वये “भl तांना मंिदरात दवेेतेP या दश0नासाठी व 
मंिदरात <ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समांरभ पार पाड7 यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण”े या 
<योजनासाठी सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 थेP या िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतूद आह.े 

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यः    मा. � यव	 थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनण0य �.१३८ खालील<माण ेसंमत झाला आह.े 

“ यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, समप0ण 5 यानयोग िशबीरासाठी लागणा-या शेती महामंडळाचे जागचे े
भाडे व 	 टेज, मंडपाP या � यव	 थेसाठीचा B.१५ ल@ मा=चा खच0 पवु� िनण0य झाले<माण ेसं	 थानन ेसहन करावा 
व > या� यितQरl त येणारा उव0रीत खच0 योग <भा भारती ( सेवा सं	 था) �	 ट, पणु ेयांनी करावा, असे ठरले. ”  
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<	 तावनाः- �ी साईबाबा समाधी शता� दी वष0 िद.०१ ऑl टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑl टोबर २०१८ या 
कालावधीत साजरे करणते येत असK यान,े शता� दी कालावधीत वेगवेगळया धािम0क व सां	 कृितक काय0�माच े
आयोजन कर7 यात येत आह.े > या अनषंुगान े शता� दी कालावधीत �ी िशवकृपानदं 	 वामी यांच े 5 यान धारणा 
अनभुतुी या िवषयावर अधाQरत <वचण काय0�माचे आयोजन िद.२३/०४/२०१८ ते ३०/०४/२०१८ या 
कालावधीत करणते आलेले आह.े  सदरह? िशबीरासाठी मा. � यव	 थापन  सिमतीचे उपरोl त िनण0यानसुार १५ ल@ 
मा=चे खचा0स माb यता द7े यात आलेली आह.े  

> यानसुार सदर िशिबराकरीता 	 टेज, बठैक � यव	 था, काय0�माच े िठकाणी Nाऊंडवर सव0 बाजूनंी 
सशुोिभत कापडाच े पाट�शन तसेच आव� यक मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था करणकेामी सदर कामाची 
अदंाजीत िकंमत रl कम B.१४,३५,०००/- मा= इतकW येत आह.े सं	 थानचे पQरप=क जा.न.ं३६२१/२०१७ 
िद.०६/०१/२०१७ रोजीच ेपQर=कानसुार येणारे अदंाजप=कWय रl कमेत २०% ते ३०% टl के कमी करणते येऊन 
याकामी रl कम B.११,४८,०००/- मा= खचा0नसुार ई- िनिवदा तयार कBन ई– िनिवदा मसcुास िद.०७/०३/२०१८ 
रोजीचे िटपणी अb वये वत0मानप=ात तसेच सं	 थानचे संकेत	 थळावर जािहरात <िस5 द करणसे माb यता घ7े यात 
येऊन िद.०३/०४/२०१८ पय]त ई-िनिवदा मागिवणते आK या हो> या. सदर मदुतीत खालील मंडप ठेकेदारांनी 
ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड केलेK या आह.े  

 
अअअअ....नननन....    िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव    
१. िदपक डेकोरेटस0, सरुत 
२. जवाहर मंडप, तुळजापरु 
३. कैलास मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, अहमदनगर 
४. कला साधना, नािशक 
५. b य ुरोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू 
६. ऋतुजा मंडप डेकोरेटस0, औरंगाबाद 
७. शमा0 मंडप डेकोरटस0, वजैापरू 

 
उपरोl त अपलोड करणते आलेK या ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभते 

उघडणते आलेले आहते. उघडणते आलेK या ई– िनिवदांम5 ये अपलोड केलेK या कागदप=ांची छाननी केली 
असता, उपरोl त पकैW अ.न.ं१ ते ६ चे ठेकेदार पा= आह.े व अ.न.ं७ चे मंडप ठेकेदार यांची वािष]क उलाढाल 
पा=ता िनकषातील रl कम B.८.५० ल@ पे@ा कमी असK यान ेअपा= आह.े  

वरील पा=  ई - िनिवदाधारकांच ेवािण� यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी 
मा. खरेदी सिमतीचे सभते उघडणते आले असनू, ठेकेदार यांनी दऊे केलेK या रl कमचेा तपिशल खालील<माण े
आह.े   

 
अअअअ....नननन.... िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव रl करl करl करl कमममम    शेराशेराशेराशेरा 
१. b य ुरोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू १२,५३,८२५.०० िनq निनq निनq निनq नतमतमतमतम    

२. िदपक डेकोरेटस0, सरुत    १४,९७,५६३.६४ - 

३. ऋतुजा मंडप डेकोरेटस0, औरंगाबाद १६,१०,६२०.०० ----    
४. कैलास मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, अहमदनगर १६,९४,६८५.०० - 
५. कला साधना, नािशक १७,६३,८८५.०० - 
६. जवाहर मंडप, तुळजापरु २०,२७,४१६.०० - 

 
वर नमदू � यव	 थेसाठी b य ु रोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू यांच े दर िनq नतम असनू, 

सदरची � यव	 था > यांचमेाफ0 त कBन घतेा येईल.  
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<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावःवःवःवः- �ी साईबाबा समाधी शता� दी िनिम> त �ी िशवकृपानंद 	 वामी यांचे समप0ण 5 यान योग िशबीर 
काय0	 थळी मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था करणकेामी मंडप ठेकेदार b य ु रोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, 
सं�ापरू यांचे िनq नतम दरानसुार येणारे रl कम B.१२,५३,८२५/- मा=चे खचा0स व याकामी > यांना काया0दशे दणेसे 
तसेच ऐनवेळी आव� यकतेनसुार वाढीव मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था करावयाची झाK यास ती याच मंजरू 
दराने कBन घणेसे व > यासाठी येणारे सव0 समावेशक खचा0स माb यता िमळणकेामी सदरचा <	 ताव मा. � यव	 थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनण0याथ0 सादर.  

<	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    कामीकामीकामीकामी    राबिवणतेराबिवणतेराबिवणतेराबिवणते    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    b युb युb युb यु रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड    
लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0,,,,    सं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेआजचेआजचेआजचेआजचे    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    चचªसाठीचचªसाठीचचªसाठीचचªसाठी    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    होतेहोतेहोतेहोते. . . . सिमतीनेसिमतीनेसिमतीनेसिमतीने    >यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी    दरदरदरदर    
कमीकमीकमीकमी    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत    चचा0चचा0चचा0चचा0    केलीकेलीकेलीकेली    असताअसताअसताअसता    चचªअतंीचचªअतंीचचªअतंीचचªअतंी    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    BBBB....१२१२१२१२,,,,२१२१२१२१,,,,००००००००००००////----    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    दरदरदरदर    दऊेदऊेदऊेदऊे    केलेकेलेकेलेकेले.... 

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    िनिमaिनिमaिनिमaिनिमa    �ी�ी�ी�ी    िशवकृपानंदिशवकृपानंदिशवकृपानंदिशवकृपानंद    	वामी	वामी	वामी	वामी    यांचेयांचेयांचेयांचे    समप0णसमप0णसमप0णसमप0ण    
5यानयोग5यानयोग5यानयोग5यानयोग    िशबीरिशबीरिशबीरिशबीर    काय0काय0काय0काय0�मासाठी�मासाठी�मासाठी�मासाठी    	टेज	टेज	टेज	टेज, , , , मंडपमंडपमंडपमंडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    bयुbयुbयुbयु    रोशनी मडंप अ7ॅ डरोशनी मडंप अ7ॅ डरोशनी मडंप अ7ॅ डरोशनी मडंप अ7ॅ ड    
लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0,,,,    सं�ापरूसं�ापरूसं�ापरूसं�ापरू    यांच ेयांच ेयांच ेयांच े BBBB....१२१२१२१२,,,,२१२१२१२१,,,,००००००००००००////----    अिंतमअिंतमअिंतमअिंतम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन    >यांना>यांना>यांना>यांना    काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा, , , , 
तसेचतसेचतसेचतसेच    ऐनवेळीऐनवेळीऐनवेळीऐनवेळी    आव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुार    वाढीववाढीववाढीववाढीव    मंडपमंडपमंडपमंडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    करावकरावकरावकरावयाचीयाचीयाचीयाची    झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    तीतीतीती    याचयाचयाचयाच    मंजरुमंजरुमंजरुमंजरु    
दरानेदरानेदरानेदराने    कBनकBनकBनकBन    घेणसेघेणसेघेणसेघेणसे    वववव        >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    सव0सव0सव0सव0    समावेशकसमावेशकसमावेशकसमावेशक    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    
िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली.  .  .  .                                                                                                                                                      ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग)))) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०५०५०५०५    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवमहो>सवमहो>सवमहो>सव    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    मधीलमधीलमधीलमधील    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव    वववव    सÓुयांPयासÓुयांPयासÓुयांPयासÓुयांPया    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथेयेथेयेथेयेथे    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    

साईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचे    ता>परु>याता>परु>याता>परु>याता>परु>या    िनवास�यव	थािनवास�यव	थािनवास�यव	थािनवास�यव	था    तसेचतसेचतसेचतसेच    सां	कृतीकसां	कृतीकसां	कृतीकसां	कृतीक    काय0�माकरीताकाय0�माकरीताकाय0�माकरीताकाय0�माकरीता    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    पQरसरातपQरसरातपQरसरातपQरसरात    मंडपमंडपमंडपमंडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    
अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    उभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामी    उघड7यातउघड7यातउघड7यातउघड7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया        वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    होणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबत....    

�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम,,,,२००४ २००४ २००४ २००४ मिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदः----    अिधिनयमाP या कलम २१ 
मधील पोट- कलम (१) P या खंड (ख) अb वये “Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजुा- अचा0, समारंभ 
व उ> सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या <योजनासाठी सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 थेP या 
िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतदू आह.े  

तसेच अिधिनयमाP या पोट कलम (१) P या खंड (ग) अb वये “भl तांना मंिदरात दवेेतेP या 
दश0नासाठी व मिंदरात <ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समांरभ पार पाड7 यासाठी सोयी सिुवधा 
परुिवण”े या <योजनासाठी सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 थेP या िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतदू आह.े 

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यःपन सिमतीचे सभतेील िनण0यः    मा. � यव	 थापन सिमतीच े िद.०७/०३/२०१८ रोजीच े
सभेतील िनण0य �.१५९ खालील<माण ेसंमत झाला आह.े 

“ यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, �ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सव २०१७ -१८ मधील उ> सव व 
सÓुयांP या कामालावधीत िशड� येथे येणा-या साई भl तांची ता> परु> या िनवास � यव	 था तसेच सां	 कृितक 
काय0�माकरीता सं	 थान पQरसरात मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था उभारणकेामी िवहीत प5 दतीने ई – िनिवदा 
मागिवणसे व > याकामी येणा-या अपेि@त खचा0स माb यता द7े यात आली. ”  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 ताववववनाःनाःनाःनाः----    �ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सव २०१७- १८ मधील उ> सव व सÓुयांP या 
कालावधीत साईभl तांची गद� होणार असK याने साईभl तांचे ता> परु> या िनवास � यव	 थेसाठी तसेच सां	 कृितक 
काय0�माकरीता सं	 थान पQरसरात मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था करणकेामी मा. � यव	 थापन  सिमतीच े
उपरोl त िनण0यानसुार याकामी येणारे अपिे@त खचा0स माb यता द7े यात आलेली आह.े  

> यानसुार सदरह? � यव	 थेतील वष0भरातील १, ३, ७, १०, १५, २५ िदवस या कालावधीकरीता मंडप 
� यव	 था करणकेामी  जा	 तीत जा	 त २५ िदवसाच ेकालावधी अदंाजीत रl कम B.८,८३,२३७/- मा= खचा0नसुार 
ई – िनिवदा तयार कBन ई – िनिवदा मसcुास िद.०९/०३/२०१८ रोजीचे िटपणी अb वये वत0मानप=ात तसेच 
सं	 थानचे संकेत	 थळावर जािहरात <िस5 द करणसे माb यता घणेते आली. िद.१४/०३/२०१८ ते 
िद.०३/०४/२०१८ अखेर पय]त ई-िनिवदा मागिवणते आK या हो> या. सदर मदुतीत खालील मंडप ठेकेदारांनी 
ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड केलेK या आह.े  

 
अअअअ....नननन....    िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव    
१. बालाजी मंडप अ7ॅ ड डेकोरेटस0, मनमाड 
२. िगरीधारीलाल अ7ॅ ड सb स, इंदोर 
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३. b य ुजगदबंा मंडप अ7ॅ ड डेकोरेटस0, वावी, ता. िसb नर 
४. b य ुरोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू 
५. ऋतुजा मंडप डेकोरेटस0, औरंगाबाद 

 
उपरोl त अपलोड करणते आलेK या ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभते 

उघडणते आलेले आहते. उघडणते आलेK या ई – िनिवदांम5 ये अपलोड केलेK या कागदप=ांची छाननी केली 
असता, उपरोl त पकैW अ.न.ं१ ते ४ चे ठेकेदार पा= आह.े व अ.न.ं५ च ेमंडप ठेकेदार यांनी ई – िनिवदा फॉम0 फW व 
बयाना रl कमचे े बॅकेंची जमा पावती अपलोड केलीली आह ेपरंत ू<> य@ात सदरह? रl कमा सं	 थानच ेखा> यात 
जमा झालेल ् या नसK यान ेअपा= आह.े  

वरील पा=  ई - िनिवदाधारकांच ेवािण� यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी 
मा. खरेदी सिमतीचे सभते उघडणते आले असनू, ठेकेदार यांनी दऊे केलेK या रl कमचेा तपिशल खालील<माण े
आह.े   

अअअअ....नननन.... िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव रl करl करl करl कमममम    शेराशेराशेराशेरा 
१. b य ुरोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू २२२२२२२२,,,,३७३७३७३७,,,,७७४७७४७७४७७४....४०४०४०४०    िनq निनq निनq निनq नतमतमतमतम    

२. b य ुजगदबंा मंडप अ7ॅ ड डेकोरेटस0, वावी, ता. िसb नर    २५,२२,८७७.५० - 

३. बालाजी मंडप अ7ॅ ड डेकोरेटस0, मनमाड २७,०३,७३४.३५ ----    
४. िगरीधारीलाल अ7ॅ ड सb स, इंदोर १,२९,७१,५६७.५० - 

 
वर नमदू � यव	 थेसाठी b य ु रोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू यांच े दर िनq नतम असनू, 

सदरची � यव	 था यांचमेाफ0 त कBन घतेा येईल.  
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावःवःवःवः- �ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सव २०१७- १८ मधील उ> सव व सÓुयांP या 

कालावधीत साईभl तांची गद� होणार असK याने साईभl तांचे ता> परु> या िनवास � यव	 थेसाठी तसेच सां	 कृितक 
काय0�माकरीता सं	 थान पQरसरात मंडप व इतर अनषंुगीक � यव	 था करणकेामी मंडप ठेकेदार b य ु रोशनी मंडप 
अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू यांचे दर िनq नतम आहते. १ िदवस, १० िदवस व १५ िदवसांकरीता फl त मंडप 
उभारणकेामी बालाची मंडप, मनमाड यांच ेदर िनq नतम आह.े ३, व ७ िदवसांकरीता फl त मंडप उभारणकेामी b य ु
जगदबंा मंडप अ7ॅ ड डेकोरेटस0, वावी ता. िसb नर यांच े दर िनq नतम आहते. काम करणसे सोयीच े Ô� टीने एकच 
ठेकेदारामाफ0 त काम पणू0 कBन घणे ेसंयlु तीक होईल असे मत आह.े  

> यानसुार b य ु रोशनी मंडप अ7ॅ ड लाईट डेकोरेटस0, सं�ापरू यांच े िनq नतम दरानसुार येणारे रl कम 
B.२२,३७,७७४/- मा=चे खचा0स व याकामी > यांना काया0दशे दणेसे तसेच ऐनवेळी आव� यकतेनसुार वाढीव मंडप 
व इतर अनषंुगीक � यव	 था करावयाची झाK यास ती याच मंजरू दराने कBन घणेसे व > यासाठी येणारे सव0 
समावेशक खचा0स माb यता िमळणकेामी सदरचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी 
िनण0याथ0 सादर.  

<	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    कामीकामीकामीकामी    राबिवणतेराबिवणतेराबिवणतेराबिवणते    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    b युb युb युb यु रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड रोशनी मंडप अ7ॅ ड    
लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0लाईट डेकोरेटस0,,,,    सं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेसं�ापरू ह ेआजचेआजचेआजचेआजचे    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    चचªसाठीचचªसाठीचचªसाठीचचªसाठी    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    होतेहोतेहोतेहोते. . . . सिमतीनेसिमतीनेसिमतीनेसिमतीने    >यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी    दरदरदरदर    
कमीकमीकमीकमी    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत    चचा0चचा0चचा0चचा0    केलीकेलीकेलीकेली    असताअसताअसताअसता    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    दरदरदरदर    कमीकमीकमीकमी    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    असमथ0ताअसमथ0ताअसमथ0ताअसमथ0ता    दश0िवलीदश0िवलीदश0िवलीदश0िवली.... 

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवमहो>सवमहो>सवमहो>सव    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    मधीलमधीलमधीलमधील    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव    वववव    
सÓुयांPयासÓुयांPयासÓुयांPयासÓुयांPया    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथेयेथेयेथेयेथे    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    साईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचे    ता>परु>याता>परु>याता>परु>याता>परु>या    िनवास�यव	थािनवास�यव	थािनवास�यव	थािनवास�यव	था    तसेचतसेचतसेचतसेच    सां	कृतीकसां	कृतीकसां	कृतीकसां	कृतीक    काय0�माकरीताकाय0�माकरीताकाय0�माकरीताकाय0�माकरीता    
सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    पQरसरातपQरसरातपQरसरातपQरसरात    मंममंंमंडपडपडपडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    उभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    न्नन््न्युययुुयु    रोशनीरोशनीरोशनीरोशनी    मंडपमंडपमंडपमंडप    अणॅ्अणॅ्अणॅ्अणॅड्डडड    लाईटलाईटलाईटलाईट    
डेकोरेटस0डेकोरेटस0डेकोरेटस0डेकोरेटस0,,,,    सं�ापरूसं�ापरूसं�ापरूसं�ापरू    यांचेयांचेयांचेयांचे    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन    >यांना>यांना>यांना>यांना    काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा, , , , तसेचतसेचतसेचतसेच    ऐनवेळीऐनवेळीऐनवेळीऐनवेळी    
आव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुारआव�यकतेनसुार    वाढीववाढीववाढीववाढीव    मंडपमंडपमंडपमंडप    वववव    इतरइतरइतरइतर    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    �यव	था�यव	था�यव	था�यव	था    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    तीतीतीती    याचयाचयाचयाच    मंममंंमंजरुजरुजरुजरु    दरानेदरानेदरानेदराने    कBनकBनकBनकBन    घेणसेघेणसेघेणसेघेणसे    
वववव        >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    सव0सव0सव0सव0    समावेशकसमावेशकसमावेशकसमावेशक    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    
कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली.                                                           .                                                           .                                                           .                                                           ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग)))) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०६०६०६०६    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िनधीतूनिनधीतूनिनधीतूनिनधीतून    बांध7यातबांध7यातबांध7यातबांध7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    स�हªस�हªस�हªस�हª    नंननंंनं....१७११७११७११७१////१२१२१२१२    मधीलमधीलमधीलमधील    बस	थानकबस	थानकबस	थानकबस	थानक    वववव    भpिनवासभpिनवासभpिनवासभpिनवास    इमारतीसइमारतीसइमारतीसइमारतीस    

अि नशमनअि नशमनअि नशमनअि नशमन    यं=णायं=णायं=णायं=णा    बसिवणकेामीबसिवणकेामीबसिवणकेामीबसिवणकेामी    उघडणतेउघडणतेउघडणतेउघडणते    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदांबाबतिनिवदांबाबतिनिवदांबाबतिनिवदांबाबत....    
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िदनांक ०२/०२/२०१८ रोजी झालेK या मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभते उपरोl त िवषयाबाबत 
खालील<माण ेिनण0य �.७६(१५) संमत करणते आलेला आह.े 

“ यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, सं	 थान िनयlु त फायर कb सK टंट म.ेNािफl स व मेजर उंडे, �ीरामपरु 
यांचेकडून सं	 थान िनधीतून बांध7 यात आलेK या िशड� बस	 थानक व भl तिनवास इमारतीस अि नशमन यं=णा 
बसिवणकेामीचे टGडर डॉl यमुGट तपासनू _ यावे व > यांP या अिभ<ायानसुार <	 तािवत िनq नतम दरधारकास चचªसाठी 
पढुील उपसिमती सभेसमोर बोलिवणते यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस आह.े  

यावेळी �ी.उंडे यांP या िनयlु तीसंदभा0त, > यांच ेबरोबर चचा0 झाली असता, > याम5 ये �ी.उंडे ह ेफl त 
फायर अ7ॅ ड सेÅटीचे ऑपरेशन कB शकतात व सं	 थान िनयlु त फायर कb सK टंट म.ेNािफl स यांच ेकामाम5 येही 
> याचा समावेश आह,े असे िनदश0नास आले. ” 

वर नमदु िनण0यानसुार म.ेजीआयपीएल NाफWक इb »ा	 �l चर <ा.िल., औरंगाबाद यांचेकडून सदर 
कामाची िनिवदा तपासनू घतेली असता, > यांनी िद.१३/०३/२०१८ रोजीचे <ा¡ त प=ाb वये सधुारीत िनिवदा, ºॉईगं 
व BOQ तयार कBन िदले आह.े तसेच > याबाबत 	 वतं= अहवाल सादर केला असनू तो सोबत अवलोकनाथ0 
जोडला आह.े 

सदर कामाच े मळू अदंाजप=क B.१०,२८,६५८/- इतके असनू <ा¡ त ई-िनिवदपंकैW ओअिॅसस 
इंिजिनअस0, कK याण (प.) यांची िनq नतम दराची िनिवदा B.१४,३९,९००/- मा= इतl या रकमचेी आह.े तसेच 
फायर सK लागार यांनी तयार कBन िदलेK या िनिवदतेील BOQ नसुार सव0 करांसहीत B.१४,३३,०००/- मा= 
इतका खच0 अपेि@त आह.े फायर सK लागार यांनी पवु�चिेनिवदतेीलकाही बाब�चे l वांटीटीत बदल केला असनू 
काही अितQरl त बाबी समािव� ट केK या आहते. अशा <कारे सदर कामासाठी मागिवणते आलेK या ई-िनिवदतेील 
बाब�म5 ये काही बदल व काही अितQरl त बाबी तसेच अटी-शत�चंा समावेश फायर सK लागार यांनी कळिवलेले 
असK याने सदर कामासाठी यापवु� राबिवणते आलेली िनिवदा <�Wया र� कBन न� याने ई-िनिवदा मागिवण ेउिचत 
होईल, असे मत आह.े  

तरी बस 	 थानक इमारतीस फायर फायट�ग िस	 टीम बसिवणकेरीतायापवु� राबिवणते आलेली िनिवदा 
<�Wया र� कBन सं	 थान िनयlु त फायर सK लागार म.े जी आय पी एल इb »ा	 �l चर <ा. िल., औरंगाबाद यांनी 
तयार कBन िदलेK या अदंाजप=कानसुार येणारे B.१४,३३,०००/- मा=च ेखचा0स तसेच फायर सK लागार यांनी 
तयार कBन िदलेK या िनिवदनेसुार व सK K यान े सदर कामासाठी न� यान े ई-िनिवदा मागिवणसेाठी माb यता 
िमळणकेरीता मा.� यव	 थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरह? िवषय मा.उपसिमती सभते िनण0याथ0 सादर.  

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,, सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िनधीतनूिनधीतनूिनधीतनूिनधीतनू    बांध7यातबांध7यातबांध7यातबांध7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    स�हªस�हªस�हªस�हª    नंननंंनं....१७११७११७११७१////१२१२१२१२    
मधीलमधीलमधीलमधील    बस	थानकबस	थानकबस	थानकबस	थानक    वववव    भpिनवासभpिनवासभpिनवासभpिनवास    इमारतीसइमारतीसइमारतीसइमारतीस    अि नशमनअि नशमनअि नशमनअि नशमन    यं=णायं=णायं=णायं=णा    बसिवणकेामीबसिवणकेामीबसिवणकेामीबसिवणकेामी    नवीननवीननवीननवीन    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिवणतेराबिवणतेराबिवणतेराबिवणते    
यावीयावीयावीयावी, , , , अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली....            

                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग)))) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०७०७०७०७    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    िनवास	थानिनवास	थानिनवास	थानिनवास	थान    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    साईनगरसाईनगरसाईनगरसाईनगर, , , , समप0णसमप0णसमप0णसमप0ण    वववव    साई5यानसाई5यानसाई5यानसाई5यान    नंननंंनं....०१०१०१०१    वववव    ०२०२०२०२    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    आतीलआतीलआतीलआतील    वववव    
बाहरेीलबाहरेीलबाहरेीलबाहरेील    रंगकामरंगकामरंगकामरंगकाम    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    उघड7यातउघड7यातउघड7यातउघड7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    वािण�यीकवािण�यीकवािण�यीकवािण�यीक    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    होणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबत....    

�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम,,,,२००४ २००४ २००४ २००४ मिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदःमिधल तरतूदः----    अिधिनयमाP या कलम २१ 
मधील पोट- कलम (१) P या खडं (क) अb वये “मंिदराची व िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> ताची दखेभाल व 
<शासन या <योजनासाठी सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 था िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतूद आह.े  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनाःवनाःवनाःवनाः - - - -    सं	 थान कम0चारी िनवास	 थान पQरसरातील साईनगर, समप0ण व साई5 यान न.ं०१ व ०२ या 
इमारत�चे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभतेील 
िनण0य �.९१ अb वये रl कम B.४१,७६,२२०/- मा=चे खचा0स तसेच सदरचे काम िवहीत प5 दतीने ई- िनिवदा 
मागिवणसे माb यता द7े यात आलेली आह.े  

याकामी िद.१५/०६/२०१७ अखेर ई- िनिवदा मागिवणते आK या हो> या. > यावेळी ०८ ठेकेदार यांनी 
िनिवदा अपलोड केलेK या  हो> या, > यापकैW ०३ ठेकेदार पा= झाले होते व िनq नतम दरधारक ठेकेदार C-4 
Infrastructure Pvt. Ltd, Nashik यांना काया0दशे दणेचे ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीच ेमा. � यव	 थापन सिमतीच े
सभेत ठरले होते.  तथापी ठेकेदार C-4 Infrastructure Pvt. Ltd, Nashik यांनी िद.१९/०९/२०१८ रोजीच े
प=ाb वये GST वेगळा िमळणचेी िवनंती केली होती. > यावर िद.२५/१०/२०१७ रोजीच ेकाया0लयीन िटपणी व 
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िद.१४/११/२०१७ रोजीच ेमा. � यव	 थापन सिमतीचे िन.�.१००५ (०३) अb वये सदर कामी न� याने ई – िनिवदा 
र� कBन फेर िनिवदा मागिवणसे माb यता दणेते आली आह.े 

याकामी महारा� � शासनाचे निवन SSR नसुार अदंाजप=क तयार कर7 यात आले. > यानसुार सदर 
कामाची िकंमत B.५३,६७,३८६/- मा= इतl या रकमचे े होत आह.े तथापी मा. � यव	 थापन सिमती व 
जा.�.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पQरप=कानसुार कामाची होणारी अदंाजप=कWय रl कम २०% ते 
३०% कमी कBन िनिवदा <काशीत कर7 याP या सचुना िदलेKया आहते. > यानसुार कामाची  अदंाजप=कWय 
रl कम B. ५३,६७,३८६/- मा= ही २०% कमी केK यास ती रl कम B.४२,९३,९०९/- मा= इतकW आली. 

> यानसुार िवषयांकWत कामाची ई- िनिवदा सचुना वत0मानप=ात तसेच सं	 थानचे संकेत	 थळावर 
जािहरात <िस5 द करणसे तसेच ई- िनिवदा मसcुास इकडील िद.१६/०१/२०१८ रोजीच े िटपणी अb वये माb यता 
घ7े यात येऊन िद.२०/०२/२०१८ ते िद.१२/०३/२०१८ अखेर पय]त ई-िनिवदा मागिवणते आK या 
हो> या. सदर मदुतीत खालील ०७ ठेकेदारांनी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड केलेK या आह.े  

 
अअअअ....नननन....    िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव    
१. दवंगे अ7ॅ ड चौधरी असोिसएट, नािशक 
२. एस.एम. कदम इb »ा	 �l चर <ा. िल., पणु े
३. म.े एस.� ही. चंदन, मुंबई 
४. सौरव डेकोरेटस0, पणु े
५. िडसGb ट डेकोरेटस0, पणु े
६. ओम िवभतुी आट0, नािशक 
७. साई एb टर<ायजेस, औरंगाबाद 

 
उपरोl त अपलोड करणते आलेK या ई-िनिवदा िद.१९/०३/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभते 

उघडणते आलेले आहते. उघडणते आलेK या ई – िनिवदांम5 ये अपलोड केलेK या कागदप=ांची छाननी केली 
असता उपरोl त तl यातील अ.न.ं१ ते ५ च ेठेकेदार पा= झाले असनू, अ.न.ं६ व ७ च ेठेकेदार अपा= झालेले आह.े  

वरील पा=  ई - िनिवदाधारकांच ेवािण� यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी 
मा. खरेदी सिमतीचे सभते उघडणते आले असनू, ठेकेदार यांनी दऊे केलेK या रl कमचेा तपिशल खालील<माण े
आह.े   

अअअअ....नननन.... िनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाविनिवदाधारकाचे नाव रl करl करl करl कमममम    शेराशेराशेराशेरा 
१. सौरव डेकोरेटस0, पणु े ३५,०२,९६५.८८ िनq निनq निनq निनq नतमतमतमतम    

२. िडसGb ट डेकोरेटस0, पणु े   ३९,५२,२५९.४० - 

३. एस.एम. कदम इb »ा	 �l चर <ा.िल. पणु े ४५,०८,०७५.७२ - 

४. म.े एस.� ही. चंदन, मुंबई ४५,२५,३८९.४५ - 
५. दवंगे अ7ॅ ड चौधरी असोिसएट, नािशक ५१,८७,९२२.४२ - 

 
वर नमदू िवषयांकWत इमारत�चे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी सौरव डेकोरेटस0, पणु ेयांचे दर 

िनq नतम असनू, सदरच े रंगकाम > यांचमेाफ0 त कBन घतेा येईल.  
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावःवःवःवः- सं	 थान कम0चारी िनवास	 थान पQरसरातील साईनगर, समप0ण व साई5 यान न.ं०१ व ०२ या 

इमारत�च ेआतील व बाहरेील भागास रंगकाम करणकेामी     सौरव डेकोरेटस0, पणु ेयांचे िनq नतम दरानसुार येणारे 
रl कम B.३५,०२,९६६/- मा=च ेखचा0स व याकामी > यांना काया0दशे दणेसे माb यता िमळणकेामी सदरचा <	 ताव 
मा. � यव	 थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनण0याथ0 सादर. 

<	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    कामीकामीकामीकामी    राबिवणतेराबिवणतेराबिवणतेराबिवणते    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील<ि�येतील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    सौरव डेकोरेटस0, पणु ेहेहहेेह े   
आजचेआजचेआजचेआजचे    	थािनक	थािनक	थािनक	थािनक    उपसिमतीउपसिमतीउपसिमतीउपसिमती    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    चचªसाठीचचªसाठीचचªसाठीचचªसाठी    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    होतेहोतेहोतेहोते. . . . सिमतीनेसिमतीनेसिमतीनेसिमतीने    >यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी>यांचेशी    दरांबाबतदरांबाबतदरांबाबतदरांबाबत    चचा0चचा0चचा0चचा0    केलीकेलीकेलीकेली    असताअसताअसताअसता    
>यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    दरदरदरदर    कमीकमीकमीकमी    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    असमथ0ताअसमथ0ताअसमथ0ताअसमथ0ता    दश0िवलीदश0िवलीदश0िवलीदश0िवली....    

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होउनहोउनहोउनहोउन,  ,  ,  ,  सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    िनवास	थानिनवास	थानिनवास	थानिनवास	थान    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    साईनगरसाईनगरसाईनगरसाईनगर, , , , समप0णसमप0णसमप0णसमप0ण    वववव    साई5यानसाई5यानसाई5यानसाई5यान    
नंननंंनं....०१०१०१०१    वववव    ०२०२०२०२    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    आतीलआतीलआतीलआतील    वववव    बाहरेीलबाहरेीलबाहरेीलबाहरेील    रंगकामरंगकामरंगकामरंगकाम    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    सौरवसौरवसौरवसौरव    डेकोरेटस0डेकोरेटस0डेकोरेटस0डेकोरेटस0, , , , पणुेपणुेपणुेपणुे    यांचेयांचेयांचेयांच े   
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िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    ि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणतेि	वकारणते    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन    >यांना>यांना>यांना>यांना    काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा, , , , अशीअशीअशीअशी    यायायाया    उपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीचीउपसिमतीची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    
आलीआलीआलीआली.                           .                           .                           .                                                                                                                                                                                                           ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०३०३०३०३    �ी�ी�ी�ी    गBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मा    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव----२०१८२०१८२०१८२०१८    म5येम5येम5येम5ये    िदिदिदिद....२६२६२६२६....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद....२८२८२८२८....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    यायायाया    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    

करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया    सां	कृितकसां	कृितकसां	कृितकसां	कृितक    काय0�मांचेकाय0�मांचेकाय0�मांचेकाय0�मांचे    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    वववव    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    मानधनमानधनमानधनमानधन    िनि�तिनि�तिनि�तिनि�त    करणेकरणेकरणेकरणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी �ी �ी �ी साईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� य	 था	 था	 था	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद ::::----    अिधिनयमाचे कलम १७ मधील 

पोट कलम (१) अb वये,रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान 
िव� व	त�यव	 थेP या मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेन े �यव	 था पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार 
धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी यो  य ती �यव	 था 
करण,े भpगणांना आव� यक > या  सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे े आिण या अिधिनयमाbवये 
िव� व	त�यव	 थेचा कारभार � या <योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य कर7 यासाठी 
िव� व	त�यव	 थेचे उ>पb न कामी लावण,े ही सिमतीची कत0�ये असतील. 
१. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजूा-
अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े    

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य ::::----    
१) मा. � यव	 थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.६८२  
२) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.७५० 
३) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.८१ 
४) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.१५१ 
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना::::----    �ी साईबाबा यांP या समाधीस िद.१८ ऑl टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª 

पणू0 होत आहते. �ी साईबाबा सं	 थानP यावतीन े िद.०१ ऑl टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑl टोबर २०१८ हा 
कालावधी �ी साईबाबा समाधी शता� दी वष0 q हणनू साजरा कर7 यात येत आह.े यासाठी शता� दीचे संपणू0 
वष0भरात वेगवेगÕया धािम0क, सां	 कृितक, सामािजक व <बोधनपर काय0�मांचे आयोजन कर7 यात येत आह.े 
जेणकेBन संपणू0 वष0भरात िशड�म5 ये भpWमय वातावरण राह?न �ी साईबाबा समाधी शता� दी सोहळा 
अिव	 मरणीय होईल याÔ� टीन ेकामकाज चाल ूआह.े  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव::::----    �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत करावयाच ेधािम0क, सां	 कृितक व सामािजक 
काय0�मांच े<ाBप वेळाप=कास मा.� यव	 थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभते िनण0य �.७५० अb वये 
माb यता िमळालेली आह.े याम5 ये गBुपौिण0मा उ> सवाच े मOु य िदवशी श�ुवार िद.२७/०७/२०१८ रोजी पंडीत 
हQर<साद चौरिसया, मुंबई यांचा काय0�म िनि�त कर7 यात आला आह.े     

�ीगBुपौिण0मा उ> सव २०१८ या कालावधीत पावसाळा असK यान े कलाकार काय0�म �ी साईबाबा 
समाधी मंिदर शता� दी मंडप येथे नेहमीच े<थे<माण ेआयोिजत करता येतील. �ीगBुपौिण0मा उ> सवात आयोिजत 
करावयाP या सां	 कृितक काय0�मांसाठी खालील तl > यात <> येक िदवसासाठी कलाकारांची नांवे नमदू कर7 यात 
आली आहते.  

 
अअअअ. . . .     
नंनंनंनं....    

वारवारवारवार,,,,    िदनांक विदनांक विदनांक विदनांक व        
वेळवेळवेळवेळ    

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तािवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे 
नांवनांवनांवनांव    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    संपक0संपक0संपक0संपक0     कलाकलाकलाकला    
<कार<कार<कार<कार    

कलाकार कलाकार कलाकार कलाकार 
संO यासंO यासंO यासंO या    

मानधन रl कमानधन रl कमानधन रl कमानधन रl कम म म म 
BBBB....    

शेराशेराशेराशेरा    

०१ 
    

गुBवार, 
२६/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

कलािपिन कोमाकली -  
कुमार गंधव0 संगीत   
    अकॅडमी 

देवास, 
म5 य  
<देश 

९८२६०८००४९  
७०५९५८००४९ 
 

भजन व 
अभंग 

१० <वास 
खचा0सहीत 
५०,०००/- 

पÖिवभषुण कुमार 
गंधव0 यांP या कb या 

साई सावली भजन 
मंडळ – देवGC गावंड 

वडाळा, 
मुंबई 

८८९८९५६८३८ 
८७६७६४५५५३ 

साईभजन २० मोफत  

अनपु कुमार गUिदया ९८२३७०६३८५ साई भजन २० मोफत  
०२ श�ुवार, 

२७/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 
    

पंडीत हQर<साद 
चौरिसया व  
पंडीत िवजय घाटे 

मुंबई ९८२०४४६५८० 
 

बासरी व 
तबला 
वादन 
(Åयजुन) 

२० मोफत मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे 
िद.०८.०९.२०१७ 
रोजीचे सभेतील 
िनण0य �.७५० 
अb वये माb यता 
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िमळाली आह.े    
०३ शिनवार, 

२८/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 
    

िवजय च� हाण मुंबई ९८१९००७०६६ द फोक ºq स 
ऑफ 
महारा� � 

३५ <वास 
खचा0सहीत 
३,५०,०००/- 

 

पंडीत सरेुश तळवलकर पणेु ९८५००४५३०६ 
 

ताल या=ा 
(िविवध 
<कारची 
वाc)े 

२५ २,००,०००/-  

पंडीत राजा काळे पणेु ९३२४६०२२६३ 
 

भावगीत, 
नाट्यगीत 

१२ १,२५,०००/-  

अनंत पांचाळ मुंबई ९९३०१२६३२७ िहदंी 
साईभजन 

१५ <वास 
खचा0सहीत 
३०,०००/- 

 

सधुांश ुसर िशड� ९४२२५५११८७ साईभजन १२ मोफत  
अंचल शमा0 रायपरु ९८२७१८०९५० साईभजन १५ मोफत  
मदन चौहान   रायपरु ९८२६६०८२७७ साई भजन १२ मोफत  

 
तरी �ी गBुपौिण0मा उ> सव २०१८ म5 ये िद.२६/०७/२०१८ ते िद.२८/०७/२०१८ या कालावधीत    

आयोिजत करावयाP या सां	 कृितक काय0�मांसाठी कलाकार व > यांच े मानधन ठरिवणसेाठी सदरचा िवषय 
िनण0याथ0 सादर.        

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२८९२८९२८९२८९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    गBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मा    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव----२०१८२०१८२०१८२०१८    मममम5ये5ये5ये5ये    िदिदिदिद....२६२६२६२६....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद....२८२८२८२८....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    यायायाया    
कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया    सां	कृितकसां	कृितकसां	कृितकसां	कृितक    काय0�मांकरीताकाय0�मांकरीताकाय0�मांकरीताकाय0�मांकरीता    खालीलखालीलखालीलखालील    <माणे<माणे<माणे<माणे    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    वववव    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    मानधनमानधनमानधनमानधन    
िनि�तिनि�तिनि�तिनि�त    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेआलेआलेआले....    

अअअअ....    
नंनंनंनं....    

वारवारवारवार,,,,    िदनांक व  िदनांक व  िदनांक व  िदनांक व  
वेळवेळवेळवेळ    

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तािवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे िवत कलाकाराचे 
नांवनांवनांवनांव    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    संपक0संपक0संपक0संपक0     कलाकलाकलाकला    
<कार<कार<कार<कार    

कलाकार कलाकार कलाकार कलाकार 
संO यासंO यासंO यासंO या    

मानधन रl कमानधन रl कमानधन रl कमानधन रl कमममम    
BBBB....    

शेराशेराशेराशेरा    

०१ 
    

गुBवार, 
२६/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

पया0य-१ 
�ी.िव¿नाथ ओझा, 
�ीरामपरू 

      

पया0य-२ 
अनपु कुमार 

गUिदया ९८२३७०६३८५ साई भजन २० मोफत  

०२ श�ुवार, 
२७/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 
    

पया0य-१ 
पंडीत हQर<साद 
चौरिसया व  
पंडीत िवजय घाटे 

मुंबई ९८२०४४६५८० 
 

बासरी व 
तबला 
वादन 
(Åयजुन) 

२० मोफत मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे 
िद.०८.०९.२०१७ 
रोजीचे सभेतील 
िनण0य �.७५० 
अb वये माb यता 
िमळाली आह.े    

०३ शिनवार, 
२८/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 
    

पया0य-१ 
सधुांश ुसर- 
वेळ ७ ते ८.३० 

िशड� ९४२२५५११८७ साईभजन १२ मोफत  

पया0य-१ 
अंचल शमा0-  
वेळ ८.३० ते १०.०० 

रायपरु ९८२७१८०९५० साईभजन १५ मोफत  

पया0य-२ 
मदन चौहान   
वेळ ८.३० ते १०.०० 

रायपरु ९८२६६०८२७७ साई भजन १२ मोफत  

    
तसेचतसेचतसेचतसेच    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    पकैWपकैWपकैWपकैW    �ी�ी�ी�ी....अचंलअचंलअचंलअचंल    शमा0शमा0शमा0शमा0, , , , रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    वववव    �ी�ी�ी�ी....मदनमदनमदनमदन    चौहानचौहानचौहानचौहान,,,,रायपरुरायपरुरायपरुरायपरु    यांनायांनायांनायांना    िवभागनुिवभागनुिवभागनुिवभागनु    काय0काय0काय0काय0�म�म�म�म    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    

यावेयावेयावेयावे    , , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०४०४०४०४    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवाम5येमहो>सवाम5येमहो>सवाम5येमहो>सवाम5ये    माहेमाहेमाहेमाह े   जलुैजलुैजलुैजलु,ै , , , ऑऑऑऑग	टग	टग	टग	ट    वववव    स¡टGबरस¡टGबरस¡टGबरस¡टGबर    २०१८२०१८२०१८२०१८    म5येम5येम5येम5ये    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया    
सां	कृितकसां	कृितकसां	कृितकसां	कृितक    काय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठी    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    वववव    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    मानधनमानधनमानधनमानधन    ठरिवणेठरिवणेठरिवणेठरिवणे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी �ी �ी �ी साईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद ::::----        
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वये,रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	त�यव	 थेP या मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेन े
�यव	 था पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत कर7 यासाठी 
आिण पार पाड7 यासाठी योग ्य ती �यव	 था करण,े भpगणांना आव� यक > या  सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे े
आिण या अिधिनयमाbवये िव� व	त�यव	 थेचा कारभार � या <योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य 
कर7 यासाठी िव� व	त�यव	 थेचे उ>पb न कामी लावण,े ही सिमतीची कत0�ये असतील. 
२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजूा-
अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े    

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य ::::----    
१) मा. � यव	 थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.६८२  
२) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.७५० 
३) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.८१ 
४) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.१५१ 
<	 तावना:- �ी साईबाबा यांP या समाधीस िद.१८ ऑl टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª 

पणू0 होत आहते. �ी साईबाबा सं	 थानP यावतीन े िद.०१ ऑl टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑl टोबर २०१८ हा 
कालावधी �ी साईबाबा समाधी शता� दी वष0 q हणनू साजरा कर7 यात येत आह.े यासाठी शता� दीचे संपणू0 
वष0भरात वेगवेगÕया धािम0क, सां	 कृितक, सामािजक व <बोधनपर काय0�मांचे आयोजन कर7 यात येत आह.े 
जेणकेBन संपणू0 वष0भरात िशड�म5 ये भpWमय वातावरण राह?न �ी साईबाबा समाधी शता� दी सोहळा 
अिव	 मरणीय होईल याÔ� टीन ेकामकाज चाल ूआह.े  

<	 ताव:- �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत करावयाच ेधािम0क, सां	 कृितक व सामािजक 
काय0�मांच े<ाBप वेळाप=कास मा.� यव	 थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभते िनण0य �.७५० अb वये 
माb यता िमळालेली आह.े  

माह े जलु,ै ऑग	 ट व स¡ टGबर २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाP या सां	 कृितक 
काय0�मांसाठी खालील तl > यात <> येक िदवसासाठी पया0य नमदू केले आहते. याम5 ये मानधन घऊेन सेवा दणेारे 
व मोफत सेवा दणेारे कलाकार यांची यादी नमदू केली आह.े या पया0यांमधनू <> येक िदवसाचे काय0�मासाठी एका 
कलाकाराची िनवड करता येईल.   

 
अअअअ. . . .     
नंनंनंनं....    

वारवारवारवार,,,,    िदनांक व िदनांक व िदनांक व िदनांक व 
वेळवेळवेळवेळ    

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तािवत िवत िवत िवत 
कलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांव    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    संपक0संपक0संपक0संपक0     कला<कारकला<कारकला<कारकला<कार    कलाकार कलाकार कलाकार कलाकार 
संO यासंO यासंO यासंO या    

मानधन मानधन मानधन मानधन 
रl करl करl करl कम Bम Bम Bम B....    

शेराशेराशेराशेरा    

०
१ 
    

शिनवार, 
१४/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

बेला सलुाखे मुंबई ९८२११३००६८ भpWगीत  ०९ ५०,०००/-  
रािगनी ज.े 
कामतीकर 

नािशक ९८२२६५५०४० गायन १५ ३०,०००/- मा. िव� व	 त 
�ी.जयकर 
सो. यांची 
िशफारस 

अमोल पटवध0न सांगली ९८८११०७१५१ भpWतरंग १५ २५,०००/-  
<शांत पेडणेकर मुंबई ८९७६३३१९३६ भpW गीत २१ <वास खच0 

२१,०००/- 
 

मंगेश अमदरुकर नागपरू ८८८८११११८६ साईभजन २० मोफत  
िननाद Nपु – �ीमती 
पÖावती पारेकर 

पणेु ९६०४६१९५८४ 
 

भpWगीत १५ मोफत  

०
२ 

शिनवार, 
११/०८/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 

सिुनल कुलकण� 
(मा.�ी.<काश 
जावडेकर, कG Cीय 
कॅिबनेट मं=ी यांचे 
	 वीय सहा×यक) 

िदK ली ९९१०१८८८५६ भजन १० मोफत मा.अ5 य@
सो. यांची 
िशफारस 
 

मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य �.१५० अb वये िद.२८/०४/२०१८ रोजी �ी.सिुनल 
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कुलकण�, यांचा भजन काय0�म िनि�त कर7 यात आला होता. तथािप, > यांनी िद.२७/०३/२०१८ रोजीचे ई-मेलTारे सदर 
िदवशी काय0�माचे सादरीकरणास असमथ0ता दश0वनू िद.११/०८/२०१८ रोजी काय0�म िमळणेसाठी िवनंती केली आह.े  

०
३ 

शिनवार, 
२५/०८/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

संिदप डांगे मुंबई ९८३३६३६६५७ भpWगीत १५ ५०,०००/-  
डॉ.लD मीकांत 
सहकारी 

गोवा ७७२१०२०३७० भpWसं5 या १० ४५,०००/-  

हQरष   वाला मुंबई ९८६७४९१४९९ िहदंी 
साईभजन 

१० ४५,०००/-  

मदन चौहान   रायपरु ९८२६६०८२७७ साई भजन १२ ११,०००/-  
साई सावली भजन 
मंडळ – देवGC गावंड 

वडाळा, 
मुंबई 

८८९८९५६८३८ 
८७६७६४५५५३ 

साईभजन २० मोफत  

अंचल शमा0 रायपरु ९८२७१८०९५० साईभजन १५ मोफत  
०
४ 

शिनवार, 
०८/०९/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

िदिपका गील िदK ली ९६३८९५१२९७ 
 

साईभजन १० २१,०००/-  

�ावण (बाळा) इंगळे मुंबई ९६६४१९८८५२ 
 

साईभजन २५ <वास खच0 
२१,०००/- 

 

अजय मोरे ठाणे ९८१९८७२३६४ साई 	 वरानंद २० <वास खच0 
१८,०००/- 

 

राजे¿री पोlकुनरुी हCैाबाद, 
तेलंगाना 

९६४२१६७५९४ 
९७०३०४३१९४ 

कुचीपडुी 
न>ृ य 

२० मोफत  

पं. मिनष शमा0 आNा ९२५८०२३८८२ साईभजन ३० मोफत  
०
५ 

शिनवार, 
१३/०९/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 

अनपुमा देशपांडे मुंबई ९८२०१२४७९५ 
 

भजन    १२ <वास 
खचा0सहीत 
१,५०,०००/- 

 

न>ृ यमाला अकॅडेमी 
ऑफ इंिडयन 
डाb सेस अॅ7 ड सGटर 
फॉर हायर लिन]ग, 
Tारा – � ही. रेखा  

हCैाबाद ८००८३३२४४४ कुचीपडुी 
न> य 

१५ <वास खच0 
२५,०००/- 

 

कलाकृती डाb स 
अकॅडेमी,  
Tारा – िसØी देसाई 

ठाणे ९८२०१९७१७५ 
९७६९५०९१८९ 

भl तीपणू0 
शा	 =ीय 
न>ृ य 

२५ २१,०००/-  

िकशोर सासवडे िशड� ९९२२२५७०५९ 
 

साई पोवाडा ६ ११,०००/- सदरचे 
कलाकार हे 
सं	 थानम5 ये 
कं=ाटी 
कम0चारी 
आहते. 
तसेच > यांनी 
झी-मराठी 
वरील “चला 
हवा येऊ 
cा” 
काय0�मात 
सादरीकरण 
केले आह.े  

अनपु कुमार गUिदया ९८२३७०६३८५ साई भजन २० मोफत  
िविनत कुमार शमा0 चंिदगढ ९०२३०७०३८२ 

 
�ीसाईबाबां
P या 
जीवनावर 
लाईट अॅ7 ड 
साऊंड शो 

५० मोफत  

०
६ 

शिनवार, 
२२/०९/२०१८ 

कमलेश हरीपरुी मुंबई ९७५७४०९५२६ साई भजन १२ ३५,०००/-  
िदलीप शडंगी रायपरू, ७३५४४५४४४४ िहदंी २५ ३०,०००/-  
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सायं.७ ते ९.३० छaीसगड ९४३७१८४७६३ साईभजन 
सीमा रायकर  बGगलोर  ९९८६०१०५३३ साई भजन १२ ११,०००/-  
गाय=ी देशपांडे ह®बळी ९७४२८४४९७४ भजन ०९ ६,०००/-  
फकWरा गोडगे कोपरगांव ८६००६७११३२ साईभजन १५ मोफत  
अतुल राखे बडोदा ७५७२९४९९३२ साईभजन २५ मोफत  

 
तरी माह े जलु,ै ऑग	 ट व स¡ टGबर २०१८ म5 ये आयोिजत करावयाP या सां	 कृितक काय0�मांसाठी 

कलाकार पसंतीच ेपया0य �.१ व २ िनवडणसे व > यांचे मानधन ठरिवणसेाठी सदरचा िवषय िनण0याथ0 सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९०२९०२९०२९०    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवाम5येमहो>सवाम5येमहो>सवाम5येमहो>सवाम5ये    माहेमाहेमाहेमाह े   जलुैजलुैजलुैजलु,ै , , , ऑग	टऑग	टऑग	टऑग	ट    वववव    स¡टGबरस¡टGबरस¡टGबरस¡टGबर    २०१८२०१८२०१८२०१८    

म5येम5येम5येम5ये    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया    सां	कृितकसां	कृितकसां	कृितकसां	कृितक    काय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठीकाय0�मासाठी        खालीलखालीलखालीलखालील    <माणे<माणे<माणे<माणे    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    वववव    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    मानधनमानधनमानधनमानधन    ठरिवणतेठरिवणतेठरिवणतेठरिवणते        
आलेआलेआलेआले....    

अअअअ. . . .     
नंनंनंनं....    

वारवारवारवार,,,,    िदनांक व िदनांक व िदनांक व िदनांक व 
वेळवेळवेळवेळ    

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तािवत िवत िवत िवत 
कलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांवकलाकाराचे नांव    

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    संपक0संपक0संपक0संपक0     कला<कारकला<कारकला<कारकला<कार    कलाकाकलाकाकलाकाकलाकार र र र 
संO यासंO यासंO यासंO या    

मानधन मानधन मानधन मानधन 
रl करl करl करl कम Bम Bम Bम B....    

०१ 
    

शिनवार, 
१४/०७/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

पया0य-१ 
 रािगनी ज.े 
कामतीकर 

नािशक ९८२२६५५०४० गायन १५ ३०,०००/- 

पया0य-२ 
मंगेश अमदरुकर 

नागपरू ८८८८११११८६ साईभजन २० मोफत 

०२ शिनवार, 
११/०८/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 

पया0य-१ 
सिुनल कुलकण� 
 

िदK ली ९९१०१८८८५६ भजन १० मोफत 

०३ शिनवार, 
२५/०८/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

पया0य-१ 
डॉ.लD मीकांत 
सहकारी 

गोवा ७७२१०२०३७० भpWसं5 या १० ४५,०००/- 

     

पया0य-२ 
साई सावली भजन 
मंडळ – देवGC गावंड 

वडाळा, 
मुंबई 

८८९८९५६८३८ 
८७६७६४५५५३ 

साईभजन २० मोफत 

०४ 
शिनवार, 
०८/०९/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३०    

पया0य-१ 
राजे¿री पोlकुनरुी 

हCैाबाद, 
तेलंगाना 

९६४२१६७५९४ 
९७०३०४३१९४ 

कुचीपडुी 
न>ृ य 

२० मोफत 

पया0य-२ 
पं. मिनष शमा0 

आNा ९२५८०२३८८२ साईभजन ३० मोफत 

०५ 
 
 

शिनवार, 
१३/०९/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 

पया0य-१ 
 िविनत कुमार शमा0 

चंिदगढ ९०२३०७०३८२ 
 

�ीसाईबाबां
P या 
जीवनावर 
लाईट अॅ7 ड 
साऊंड शो 

५० मोफत 

पया0य-२ 
िकशोर सासवडे 

िशड� ९९२२२५७०५९ 
 

साई पोवाडा ६ ११,०००/- 

०६ 
शिनवार, 
२२/०९/२०१८ 
सायं.७ ते ९.३० 

पया0य-१ 
अतुल राखे 

बडोदा ७५७२९४९९३२ साईभजन २५ मोफत 

  
पया0य-२ 
 गाय=ी देशपांडे 

ह®बळी ९७४२८४४९७४ भजन ०९ ६,०००/- 

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०५०५०५०५    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवीमहो>सवीमहो>सवीमहो>सवी    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    दरवष�दरवष�दरवष�दरवष�    <माणे<माणे<माणे<माणे    माहेमाहेमाहेमाहे    ऑग	टऑग	टऑग	टऑग	ट    मिहbयातमिहbयातमिहbयातमिहbयात    �ी�ी�ी�ी    साईPचQरतसाईPचQरतसाईPचQरतसाईPचQरत    पारायणपारायणपारायणपारायण    

सोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    करणेकरणेकरणेकरणे    वववव    >याबाबतPया>याबाबतPया>याबाबतPया>याबाबतPया    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    उभारणेउभारणेउभारणेउभारणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी �ी �ी �ी साईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थासाईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� य	 था	 था	 था	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू ::::----        

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वये,रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण िकंवा 
िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	त�यव	 थेP या मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेन े �यव	 था 
पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत कर7 यासाठी आिण 
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पार पाड7 यासाठी यो  य ती �यव	 था करण,े भpगणांना आव� यक > या सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे ेआिण 
या अिधिनयमाbवये िव� व	त�यव	 थेचा कारभार � या  <योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य 
कर7 यासाठी िव� व	त�यव	 थेचे उ>पb न कामी लावण,े ही सिमतीची  कत0�ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अb वये, भpांना दवेतेP या दश0नासाठी व मंिदरात 
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7 यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजूा-अचा0, 
समारंभ व उ> सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े    
४) अिधिनयमाच े कलम१७.(२) ठ - �ी साईबाबांच े जीवन, >यांचे काय0, >यांPया लीला व >यांची िशकवण 
याबाबतPयाउपयpु मािहतीचा <चार व <सार करील आिण �ी साई सािह>य Nंथालय चालवील व >याचा 
िव	तार करील. 

शासन िनण0यःशासन िनण0यःशासन िनण0यःशासन िनण0यः----महारा� � शासन, िवधी व b याय िवभाग, शासन िनण0य �. सासंिव २०१३/ <.�.०१/ 
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अb वये मा. मOु यमं=ी महोदय, महारा� � रा� य यांच ेअ5 य@तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीने �ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सवाकरीता B.३,०२३.१७ कोटी इतl या रकमPे या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी माb यता िदली आह.े  

सदर आराखडयात सं	 थानच े<थम व ि�दतीय <ाधाb य गटात असे एकुण B.१,८२८.३१ कोटी इतl या 
रकमचेे <कK प <	 तावीत असनू वरीलपकैW ि�दतीय <ाधाb य गटातील B.१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी 
करणारा <	 ताव कG C शासनास सादर करणते आला आह.े तसेच <थम <ाधाb य गटातील अ.न.ं १२ म5 ये  िविवध 
धािम0कव सां	कृितक काय0�माच ेआयोजनासाठी B.२५ कोटी मा= अदंािजत खचा0स माb यता िमळालेली  असनू, 
पारायण  तसेच िविवध धािम0क व  सां	 कृितक काय0�मांचे आयोजनािनिम> त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून > यात 
अनषंुिगक � यव	 था परुिवण े तसेच �ी साईचQर= महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभl त सामाव ू
शकतील असे िनयोजन करण,े असे नमदु केले आह.े     

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमती सभा िनण0यःपन सिमती सभा िनण0यःपन सिमती सभा िनण0यःपन सिमती सभा िनण0यः----मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीच े सभतेील 
िनण0य �मांक १७१ खालील<माण ेपारीत झालेला आह.े   

“�ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सवािनिमaान े िद.०१ ऑl टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑl टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभl तांसाठी धािम0क, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव 
दश0िवणा-या भ� य 	 वÙपाP या काय0�मांच ेआयोजन करणते यावे”, असे ठरले आह.े    

<	तावः<	तावः<	तावः<	तावः----�ी.आ¡ पासाहबे खंडू कोते, अ5 य@, नाटयरिसक संच ,िशड� यांनी मOु य काय0कारी अिधकारी 
सो. यांना अNेिषत केलेK या िद. २२/०३/२०१८ व ०९/०४/२०१८ रोज�P या प=ांम5 ये �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था, िशड� ह ेनाट्यरिसक संचाच ेसहकाया0न ेगेली २३ वषª �ी साई सP चQरत पारायण सोहळा साजरा 
करीत आलेले आह.े यंदाच े�ी साईचंे प7ु यितथी शता� दी वष0 असK याने हा पारायण सोहळा महापारायण सोहळा 
साजरा कर7 याचा  मानस असनू, �ीसंत सदगBु गंगािगरी महाराज यांचा १७१ वा अखंड हQरनाम स¡ ताह हा िशड� 
येथे िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार असK याने याच कालावधीत �ी साई सP चQरत 
महापारायण सोहळा आयोिजत करावा असे सोमवार िद.१९.०३.२०१८ रोजी िशड� Nाम	 थ व नाट्य रिसकसंच 
िशड� यांच ेचचªम5 ये ठरले आह.े असे नमदू कBन �ं.०१ च ेप=ातः- (आवक �ं. ०२६३८५ /२२ /०३ /२०१८) 
दरवष� �ी साईचरी= पारायण सोहळयासाठी  पBुष व मिहला िमळून  अदंाजे ६००० पारायणाथ� बसतात. यंदाचा 
महापारायण सोहळा असK याने साधारण ११,००० चे आसपास पारायणाथ� बसणार असा अदंाज आह,े यासाठी 
बठैक � यव	 था चहा,ना� टा, पाणी  व महा<साद, कलाकार � यव	 थातसेच बाथBम, हातपाय ध7ु याची जागा तसेच  
पारायणासंबंधी इतर नहेमी<माण े सोई करावयाP या आहते. (सोबत प= �ं.०२ चे प=ातः- (आवक 
�ं.८१५/०९/०४/२०१८) यावष�चे पारायणाच े िनयोजन �ी िशवाजी गUदकर, िशड� यांचे �ी साई 
<सादालयासमोरील स� हª न.ं १६४/०९ मधील जागते करावे. सदर जागचेे एकूण @े=फळ ५५ गुंठे असनू > याची 
लांबी ९०० फुट तर Bंदी ३०० फुट आह.े यािशवाय �ी गUदकर आव� यकता वाटK यास शेजारील जागा –¡ लॉट 
Qरकामा कBन द7े यास तयार आहते.  

तरी यावष�च े�ी साई सतचQर= पारायण सोहळयाचे िनयोजन िद.१६/०८/२०१८ ते २३/०८/२०१८ या 
कालावधीत �ी िशवाजी गUदकर, िशड� यांचे जागेत कBन तेथे मंडप व इतर अनषंुिगक सव0 सिुवधा उपल� ध कBन 
cा� यातिह िवनतंी, असे कळिवले आह.े  
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<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनाःवनाःवनाःवनाः----�ी साईबाबा सं	थान िव� व	त�यव	था,िशड� व नाटय रिसक संच तसेच िशड� Nाम	 थ यांच े
संयlु त िवcमान े सन १९९५ पासनू qहणजेच गेKया २३ वषा0पासनू दरवष� �ावण श.ु१ ते �ावण श.ु८/९ या 
ितथीत सामदुाियक �ी साईसPचQरत पारायण सोहळयाच े१६ गुंठे जागेत (आताचा �ी साईबाबा समाधी शता� दी 
मंडप) आयोजन कर7 यात येते. याम5 ये नाटय रिसक संच, िशड� ह ेपारायणासाठी बसणा-या पारायणाथ�ची नाव 
नUदणी कBन बॅचेस बनिवतात. तसेच संपणू0 पारायण सोहÕयाच े िनयोजन सं	 थान, िशड� Nाम	 थ व नाट्य 
रिसकसंच करत असतात. या िठकाणी पारायणासाठी सकाळ व दपुार अशा ०२ बॅचेस कBन साधारणपण ेपBुष व 
मिहला िमळून ५५०० ते ६००० पारायणाथ� बसतात. 

�ी साईबाबा समािध शता� दी महो> सवी वषा0िनिम> त तयार केलेK या शता� दी महो> सव कृती 
आराखड्यात <थम <ाधाb य  गटातील सं	 थान <	 तािवत <कK पांतील अ.न.ं १२ - िविवध धािम0क व सां	 कृितक 
काय0�माचे आयोजन करण ेकामासाठी B. २५ कोटी मा= इतl या खचा0स शासनाची माb यता िमळालेली आह.े 
याम5 ये पारायण तसेच िविवध धािम0क व सां	 कृितक काय0�मांच ेआयोजनािनिम> त ७० िदवसांकरीता मंडप 
टाकून > यात अनषंुिगक � यव	 था परुिवण ेतसेच �ी साईचQर= महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार साईभl त 
सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण ेअसे नमदू केले आह.े  

नाटय रिसक संच िशड� यांचा �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0िनिम> त यंदाचा �ी साईचरी= पारायण 
सोहळा महापारायण सोहळा साजरा कर7 याचा मानस असनू �ीसंत सदगBु गगंािगरी महाराज यांचा १७१ वा. 
अखंड हQरनाम स¡ ताह हा िशड� येथे िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार असK याने याच 
कालावधीत आयोिजत करणचे े िनि�त केले आह.े या पारायणासाठी िशड� व पचं�ोशीतील तसेच इतर 
बाहरेीलही रा� यांतील साईभl तांचीही मोठ्या <माणात गद� हो7 याची शl यता आह.े 

िवभागाचा अिभ<ायः- �ी साईबाबा सं	थान िव� व	त�यव	था,िशड� वनाटय रिसक संच तसेच िशड� 
गाम	 थ यांचे संयlु त िवcमान ेसन १९९५ पासनू qहणजेच गेKया २३ वषा0पासनू दरवष� �ावण श.ु१ ते �ावण 
श.ु८/९ या ितथीत सामदुाियक �ी साईसPचQरत पारायण सोहळयाचे १६ गुंठे जागेत (आताचा �ी साईबाबा 
समाधी शता� दी मंडप) आयोजन कर7 यात येते. यावष� शता� दी महो> सवी वषा0च ेिनिम> तान ेपारायणाथ�चंी संO या 
समुारे २० हजार पय]त जा7 याची शl यता नाकारता येत नाही. > यामळेु �ी साईचQर= पारायण सोहळा महापारायण 
सोहळा q हणनू भ� य 	 वBपात साजरा कर7 यास काही हरकत नाही.  

�ी साईचQर= पारायण सोहळा आयोिजत करणकेामी खालील बाब�वर चचा0 कBन धोरणा> मक िनण0य 
घणे ेआव� यक आह.े 
१) �ी साईचQर= पारायण सोहळयाची तारीख िनि�त करण.े  

अ) नेहमीचे <थे<माण�ेावण श.ु१ ते �ावण श.ु८/९ या ितथीस (िद. १२/०८/२०१८ ते  
२०/०८/२०१८ या कालावधीत) आयोिजत करण.े 

ब)  िशड� Nाम	 थ व नाटय रिसकसंच यांच े मागणी<माणिेद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ 
(�ीसंत सदगBु गगंािगरी महाराज अखंड हQरनाम स¡ ताह)  या कालावधीत आयोिजत करण.े 

क) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेमाb यतेन ेशता� दी वषा0त आयोिजत काय0�मांचे वेळाप=कात नमदू 
केले<माण े िद.२७.०८.२०१८ ते ०३.०९.२०१८ या कालावधीत �ी साईचरी= पारायण 
सोहळयाचे आयोजन करण.े(िद.०३/०९/२०१८ रोजी गोपाळकाला असK याने गावात 
िठकिठकाणी दहीहडंीचे काय0�म असतात > यामळेु सदर िदवशी पारायण सांगतेची िमरवणकु 
काढण ेगरैसोईचे होईल.)     

२) �ी साईचQर= पारायण सोहळयाची जागा िनि�त करण.े  
अ)  नेहमीचे <थे<माण े�ी साईबाबा समाधी मंिदर शता� दी मंडपात आयोिजत करण.े (शता� दी  

वष0 चाल ूअसK यान ेपारायणाथ�चंी संO या २० हजार पय]त जा7 याची शl यता नाकारता येत 
नाही > यामळेु या जागेत पारायण आयोिजत केK यास पारायणाथ� ंमोठ्या संO येने बस ूशकणार 
नाही तसेच साईभl तांना गटे न.ं३ मधनू ये-जा करण ेिजकWरीचे ठरेल.)  

ब)     �ी साईचQर= पारायण सोहळयाच ेआयोजन सं	 थान मालकWच े जागेत साईनगर मदैानावर 
करणबेाबत.  

क)   तथािप पारायणाÚ या]ची संO या ल@ात घतेा �ी साईचQर= पारायण सोहळयाच े आयोजन 
साईनगर  पाठीमागील न � याने अित�मण काढलेK या जागेवर करण.े  
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ड)    नाटय रिसक संच यांचे मागणी<माण े �ी िशवाजी गUदकर, िशड� यांच े �ी 
साई<सादालयासमोरील स� हª न.ं १६४/०९ मधील जागते करावे.  

तथािप पारायण सोहळा हा पावसाळयाच े कालावधीत येत असK यान े उपरोl त क क क क व डडडड म5 ये नमदू 
केलेK या दोb ही जागGवर मोठया <माणावर मBुमीकरणासह सपाटीकरण करावे लागले. > यामळेु पया0यी साईनगर 
पाठीमागील न � याने अित�मण काढलेली सं	 थानचीच जागा िवकसीत करण ेिहतावह ठरेल.      
३) अ. न.ं०२ मधील कोणतीही एक जागा िनि�त झालेनंतर सदर जागवेर प=ाशेड मंडप व इतर अनषंुिगक 

सिुवधा उभारणबेाबत.   
४) पारायणाथ�साठी चहा,पाणी, ना� टा, महा<साद, मािहतीफलक व बॅनर, िनम=ंण पि=का, फुल सजावट व 

िवcतु रोषणाई, आिद बाब�ची पतु0ता करणबेाबत. 
५) पारायण कालावधीत आयोिजत काय0�मांसाठी िनमं=ीत कलाकार, िकत0नकार, <वचनकार  मानधन व 

िनवास� यव	 था  व दश0न आिद � यव	 थेबाबत. 
६) सन २०१७ मधील साईचQर= पारायण सोहळयासाठी समुारे ६००० पारायणाथ� पारायणासाठी बसले 

होते व या सोहळयाचे आयोजन �ी साईबाबा समाधी शता� दी मडंपात आयोिजत केले होते आिण 
यासाठी समुारे B.१२,७२,२९८.०० मा= इतका <> य@ खच0 झालेला आह.े तथािप या वष� समाधी 
शता� दी वष0 असK यान े पारायणाथ�चंी संO या वाढ7 याची शl यता असK याने पारायण सोहळयाची 
िदनांक व जागा िनि�त झालेनंतर उभारावयाP या अनषंुिगक सिुवधांसाठी सं	 थानच े संबंधीत 
िवभांगाकडून खचा0चे अदंाजप=क मागवनू वेगळा <	 ताव सादर करणबेाबत. 
तरी �ी साई चQर= पारायण सोहळयाच ेआयोजनासाठी उपरोl त बाब�वर िनण0य होणसेाठी सिवनय 

सादर.  
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९१२९१२९१२९१    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवीमहो>सवीमहो>सवीमहो>सवी    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    दरवष�दरवष�दरवष�दरवष�    <माणे<माणे<माणे<माणे    माहेमाहेमाहेमाह े   ऑग	टऑग	टऑग	टऑग	ट    म5येम5येम5येम5ये    �ी�ी�ी�ी    

साईPचQरतसाईPचQरतसाईPचQरतसाईPचQरत    पारायणपारायणपारायणपारायण    सोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचेसोहळयाचे    आयोजनआयोजनआयोजनआयोजन    करणेकरणेकरणेकरण े   वववव    >याबाबतPया>याबाबतPया>याबाबतPया>याबाबतPया    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    उभारणेउभारणेउभारणेउभारणेकामीकामीकामीकामी    
मामामामा....�ी�ी�ी�ी....चंCशेखरचंCशेखरचंCशेखरचंCशेखर    कदमकदमकदमकदम, , , , उपा5य@उपा5य@उपा5य@उपा5य@, , , , मामामामा....�ी�ी�ी�ी....भाऊसाहबेभाऊसाहबेभाऊसाहबेभाऊसाहबे    वाकचौरेवाकचौरेवाकचौरेवाकचौरे, , , , सद	यसद	यसद	यसद	य    वववव    मामामामा....�ी�ी�ी�ी....िबपीनदादािबपीनदादािबपीनदादािबपीनदादा    कोKहेकोKहेकोKहेकोKह,े , , , सदसदसदसद	य	य	य	य    यांनीयांनीयांनीयांनी    
Nाम	थांशीNाम	थांशीNाम	थांशीNाम	थांशी    चचा0चचा0चचा0चचा0    कBनकBनकBनकBन    पारायणाPयापारायणाPयापारायणाPयापारायणाPया    तारखातारखातारखातारखा    वववव    	थळ	थळ	थळ	थळ    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    अतंीमअतंीमअतंीमअतंीम    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    _यावा_यावा_यावा_यावा, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                    

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०६०६०६०६    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    मंिदरमंिदरमंिदरमंिदर, , , , TारकामाईTारकामाईTारकामाईTारकामाई, , , , चावडीचावडीचावडीचावडी    आिणआिणआिणआिण    िदि@तवाडािदि@तवाडािदि@तवाडािदि@तवाडा    यायायाया    परुातनपरुातनपरुातनपरुातन    वा	तुंचेवा	तुंचेवा	तुंचेवा	तुंचे    	�lचरल	�lचरल	�lचरल	�lचरल    ऑडीटबाबतऑडीटबाबतऑडीटबाबतऑडीटबाबत    

सKलागारसKलागारसKलागारसKलागार    Supreme EngSupreme EngSupreme EngSupreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai icons (India) Pvt. Ltd., Mumbai icons (India) Pvt. Ltd., Mumbai icons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांचेयांचेयांचेयांचे    सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण    पाह?नपाह?नपाह?नपाह?न    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घेणेघेणेघेणेघेणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदू:- वरील िवषयासंदभा0त उपरोp 

अिधिनयमात खािलल तरतूद आह.े“२१.(१) िव¿	त�यव	थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ Pया 
तरतुद�ना अिधन राह?न, सिमतीकडून पढुीलपकैW सव0 िकंवा कोण>याही <योजनांसाठी वापर7यात अथवा खच0 
कर7यात येईल:- (क)मंिदराची व िव¿	त�यव	थेPया मालमaांची दखेभाल, �यव	थापन व <शासन;…….” 

मा.� यव	 थापन सिमती सभेतील िनण0य:- िद.०६/०५/२०१६ रोजी झालेKया मा.ि=सद	य सिमती 
सभेतील िनण0य �.२९०: “उपरोp <	तावावर सिव	तर चचा0 होऊन, समाधी मिंदर, Tारकामाई, चावडी, िदि@त 
वाडा या परुातन वा	तुंच े जतन व सÔुढीकरण करणकेामी आिक0 टेlटची नमेणकू करणसेाठी वत0मानप=ात 
Request for proposal (RFP) मागणी करणारी सचूना <िस5दकBन >या�दारे या @े=ातील तn 
आिक0 टेlटसकडून <	ताव मागिवणसे त>वत: माbयता द7ेयात आली.” 

<	तावना:- समाधी मंिदर, Tारकामाई, चावडी व िदि@तवाडा या इमारत�ना पिव= परुातन वा	 तुंचे जतन 
व सÔुढीकरण कर7 याचे Ô� टीने माग0दश0न करणबेाबत Archaeological Survey of India (ASI), New 
Delhi यांना िवनतंी कर7 यात आली होती. > यास अनसुBन ASI यांचेकडील खालील अिधका-यांनी 
िद.२४/०१/२०१५ रोजी िशड� येथे भेट दऊेन समाधी मिंदर, Tारकामाई, चावडी व िदि@त वाडा या पिव= परुातन 
वा	 तुंची पहाणी केली. 
१) �ी. आर.एस. जमवाल,Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi. 
२) �ी. मॅनेजर िसंग,Superintending Archaeological Engineer, ASI, Aurangabad. 
३) �ी. डी.एस. दानवे,Ajanta Caves World Heritage Site Incharge. 

�ी.आर.एस.जमवाल, Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi यांच े
िद.१३/०३/२०१५ रोजीच ेप=ाTारे पाहणी अहवाल सादर केला होता.  
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> यानसूार समाधी मिंदर, � दारकामाई, चावडी आिण िदि@तवाडा या परुातन वा	 तुंचे सÔुढीकरणाचे काम 
हाती घणेसेाठी > याची आव� यकता व 	 वBप या बाबी िनि�त करणकेरीता 	 �l चरल ऑडीट करणसेाठी 
सK लागारांची नमेणकू कBन > यांचेकडून 	 �l चरल ऑडीट करण,े 	 �l चरल ऑडीटमिधल िनQर@णानसुार 
आव� यक सÔुढीकरणाच े	 वBप ठरिवण,े अदंाजप=क व िनिवदा तयार करण,े <> य@ काम चाल ूअसतांना > यावर 
दखेरेख ठेवण,े ठेकेदारांची िबले तपासनू <मािणत करण े इ> यादी अनषंुिगक सेवा घणेसेाठी e-RFP <	 ताव 
मागिव7 यात आले होते.  

सदरह? <ा¡ त <	 ताव उघडून िनq नतम दराच ेसK लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., 
Mumbai यांचा <	 ताव ि	वकाBन > यांना उपरोl त कामासाठी जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/३२३९/२०१७, 
िद.१९/०९/२०१७ अb वये नेमणकूप= द7े यात आले  होते.. 

   सK लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी समाधी मंिदर, 
� दारकामाई, चावडी आिण िद@ीतवाडा या परुातन पिव= इमारत�चे 	 �l चरल ऑडीट कBन अहवाल सादर केला 
आह.े तसेच > यांचे िद.२४/०२/२०१८ रोजीचे ई-मेल नसुार याकामी खालील<माण ेअदंाजप=क सादर केले आह.े 

  

IT. NoIT. NoIT. NoIT. No    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    QTYQTYQTYQTY    UNITUNITUNITUNIT    RATERATERATERATE    
AMOUNTAMOUNTAMOUNTAMOUNT    
(IN Rs)(IN Rs)(IN Rs)(IN Rs)    

01 Erecting Scaffolding H-Frame Steel Scaffolding  2700 SQMT 239 6,45,300.00  
02 PMM (Structural Repair to columns/beams& ceiling) 100 SQMT 1283.5 1,28,350.00 
03 External Plaster  200 SQMT 623 1,24,600.00 
04 Chemical coating of entire external surface 2700 SQMT 700 18,90,000.00 
05 C.I. PIPE PAINTING  250 RMT 31.5 7,875.00 
06 Injection grouting (Wherever required) 250 Kgs 813 2,03,250.00 
07 Terrace waterproofing chemical coating & china mosaic 

waterproofing  
800 SQMT 1350 10,80,000.00 

08 Chajja water proofing  30 SQMT 1700 51,000.00 
09 Stone Work Joint Filling  27000 RMT 80 21,60,000.00 
 10 Anti-Corrosive Coating of MS Structure (Wherever 

required) 
100 SQMT 700 70,000.00 

11 Fire retardant passive fire protection for wooden & 
metal  

700 SQMT 300 2,10,000.00 

12 Polymer modified mortar wattas at ground level  300 RMT 700 2,10,000.00 

13 Miscellaneous works  LUMPSUM 2,00,000.00 
TOTAL    69,80,375.00    

    
सK लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी सादर केलेK या उपरोl त 

<	 तावात Archaeological Survey of India (ASI) Archaeological Survey of India (ASI) Archaeological Survey of India (ASI) Archaeological Survey of India (ASI) यांनी िदलेK या अहवालातील मcुांबाबत सK लागार 
यांचा अिभ<ाय नमदू करणते आलेला आह.े    

सK लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी सादर केलेK या रl कम 
B.६९,,,,८०,,,,३७५/- मा=च े उपरोl त <	 तावाबाबत मा. मOु यकाय0कारी अिधकारी महोदया यांच े समोर 
िद.१०/०४/२०१८ रोजी सादरीकरण व चचा0 करणते आली > यावेळी > यांनी खालील <माण ेिशफारसी <मOु यान े
सचुिवK या आहते.     
SURFACE PROTECTION COATINGSURFACE PROTECTION COATINGSURFACE PROTECTION COATINGSURFACE PROTECTION COATING    

 Af ter  complet ion  of  a l l  Repa ir s ,  The  S truc ture  should  be  t r ea ted  wi th  
Surface  Pro tect ion  Transparent  coa t ing  to  the  en t ir e  ex terna l  wal l  and  o ther  weaker  
zones  to  f i l l  the  micro  cracks  and vo ids  a t  ex terna l  surface  of  the bui ld ings .  Ready 
to  use  Co lour less  Hydrophobic Impregnat ing  coa t ing  with  deep  pene tra t ing  
proper t ies  on  S i l icone /  S i loxane  bas is  can  be  used .  

 F IRE RESISTANCE COATINGFIRE RESISTANCE COATINGFIRE RESISTANCE COATINGFIRE RESISTANCE COATING 
   Ent ir e  wooden  s truc ture  & metal  s t ruc ture  sha l l  be  t rea ted  wi th  F ir e  

re tardan t  pass ive  f i r e  p ro tec t ion  coa t ing  po lyes te r ,  r ayon,  and  acry l ic  based  coa t ing  
on wood  & meta l  s t ructu re for  p rotec t ion   
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            C)  C)  C)  C)  Repai r  r equ ired  by  the bu i ld ingRepai r  r equ ired  by  the bu i ld ingRepai r  r equ ired  by  the bu i ld ingRepai r  r equ ired  by  the bu i ld ing     ––––     
1 .1 .1 .1 . Repair  of  externa l / in terna l  co lumns /  Beams  wi th  po lymer  t r ea tmen t .  
2 .2 .2 .2 . Replacemen t  of  damaged  plas ter  on  ex te rna l  wall s  & in ternal  wal l .   
3 .3 .3 .3 . Join t  F i l l ing .   
4 .4 .4 .4 . Ter race Waterproof ing  work.  

        D)  D)  D)  D)  CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION     ––––     
1 .1 .1 .1 . In  mos t  o f  the  cases  the  major i ty  o f  const ruc t ion  mater ia l  u sed  are unconvent ional  
l ike  na tura l  s tones ,  wood ,  l ime  mor tar s  and  plas te rs  as  compared  to  new mater ia ls ,  
In  genera l  the  de ter iora t ion  of  na tural  mater ia l s  is  a  process  assoc ia ted  wi th  
env ironmen ta l  inf luences ,  en try  of  water  in to  na tu ra l  s tones  lead ing to  dampness .  
Eff lorescence deposi t s ,  b io log ica l  growths  l ike growth  of  p lan ts  e tc .  Fur ther  the  
a t tack  of  acid  ra ins  due  to  po l lu ted  env ironmen t  has  acce lerated  the  process  of  
de ter iora t ion .  However ,  a l l  the four  S tructures  are main ly  af fec ted  wi th  Non 
s truc tura l  cracks  a t  cer ta in  locat ion .  No s tructu ra l  defects  are  seen  at  any  of  the 
s truc tures  excep t  loca l  cracks  a t  some p laces .  
2 .2 .2 .2 .Apar t  f rom Struc tural  Stab i l i ty ,  The  four  s truc tures  are  need  to  be  res to red  for  
fu ture  f rom the  af fect  of  env ironmen t  and  o ther  c l imat ic  ef f ec t  so  tha t  we  can r e ta in  
the or ig ina l  aes thet ics  o f  the  sa id  S truc tures  wh ich  is  very  very  impor tant  as  a  
Her i tage  S truc ture .  The  Repair  programme is  prepared /  recommended  to  r educe  the  
long  term Deter iora t ion  o f  the  S truc ture /  bu i ld ing  fabr ic  by  r emedy ing  the  cause  of  
the defects .  
3 .3 .3 .3 .A wel l-def ined  and  proper  des igned rehab i l i ta t ion  & Res tora t ion  p lan  is  essen t ia l .  
I t  is  our  op in ion  tha t  r epa irs  are  essent ia l  & should  be carr ied  out  to  the  iden ti f ied  
areas  in  the supervis ion  o f  well  Qual if ied  & Exper ienced  S truc tura l  Eng ineer .   

सK लागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी �ी साईबाबा समाधी 
मंिदर, , , , � दारकामाई, , , , चावडी, , , , आिण िद@ीतवाडा यावा	 तूंचे 	 �l चरल ऑडीट कBन > याचा अहवाल सादर केला 
आह.े  तसेच > यानसुार दBु	 ती व सÔुढीकरण कामासाठी अदंाजे B.६९,,,,८०,,,,३७५/- मा= इतl या अप@ेीत खचा0च े
अदंाजप=क सादर केले आह.े  याबाबत सK लागार यांचे सादरीकरण पाह?न > यावर िनण0य होणसे िवनंती. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२२९२२९२२९२    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    मंिदरमंिदरमंिदरमंिदर, , , , TारकामाईTारकामाईTारकामाईTारकामाई, , , , चावडीचावडीचावडीचावडी    आिणआिणआिणआिण    िदि@तवाडािदि@तवाडािदि@तवाडािदि@तवाडा    यायायाया    परुातनपरुातनपरुातनपरुातन    वा	तुंचेवा	तुंचेवा	तुंचेवा	तुंचे    	�lचरल	�lचरल	�lचरल	�lचरल    ऑडीटबाबतऑडीटबाबतऑडीटबाबतऑडीटबाबत    
सKलागारसKलागारसKलागारसKलागार    Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., MumbaiSupreme Engicons (India) Pvt. Ltd., MumbaiSupreme Engicons (India) Pvt. Ltd., MumbaiSupreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai    यांनीयांनीयांनीयांनी    आजचेआजचेआजचेआजचे    सभेसमोसभेसमोसभेसमोसभेसमोरररर    सदरह®सदरह®सदरह®सदरह®    
कामकाजाबाबतचेकामकाजाबाबतचेकामकाजाबाबतचेकामकाजाबाबतचे    सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण    केलेकेलेकेलेकेले    वववव    मामामामा....सद	यसद	यसद	यसद	य    यांनीयांनीयांनीयांनी    िवचारलेKयािवचारलेKयािवचारलेKयािवचारलेKया    <Ýांना<Ýांना<Ýांना<Ýांना    समप0कसमप0कसमप0कसमप0क    उaरेउaरेउaरेउaरे    िदलीिदलीिदलीिदली. . . .     

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    Supreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., MumbaiSupreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी यांनी यांनी यांनी 
याबाबत सादर केलेKया अहवाला<माण ेदBु	ती व सदुढ्ीकरण िवहीत काय0प5दतीचा अवलंब याबाबत सादर केलेKया अहवाला<माण ेदBु	ती व सदुढ्ीकरण िवहीत काय0प5दतीचा अवलंब याबाबत सादर केलेKया अहवाला<माण ेदBु	ती व सदुढ्ीकरण िवहीत काय0प5दतीचा अवलंब याबाबत सादर केलेKया अहवाला<माण ेदBु	ती व सदुढ्ीकरण िवहीत काय0प5दतीचा अवलंब कBन पणु0 कर7यास कBन पणु0 कर7यास कBन पणु0 कर7यास कBन पणु0 कर7यास 
माbयता द7ेयात आलीमाbयता द7ेयात आलीमाbयता द7ेयात आलीमाbयता द7ेयात आली....    �ी साईबाबा समाधी मंिदर�ी साईबाबा समाधी मंिदर�ी साईबाबा समाधी मंिदर�ी साईबाबा समाधी मंिदर, , , , � दा� दा� दा� दारकामाईरकामाईरकामाईरकामाई, , , , चावडीचावडीचावडीचावडी, , , , आिण िद@ीतवाडा यावा	 तूंआिण िद@ीतवाडा यावा	 तूंआिण िद@ीतवाडा यावा	 तूंआिण िद@ीतवाडा यावा	 तूंचे दBु	 तीचे दBु	 तीचे दBु	 तीचे दBु	 ती व  व  व  व 
सÔुढीकरण सÔुढीकरण सÔुढीकरण सÔुढीकरण कBन घणेसेकBन घणेसेकBन घणेसेकBन घणेसे    व >यासाठी येणाXया अदंाजे Bव >यासाठी येणाXया अदंाजे Bव >यासाठी येणाXया अदंाजे Bव >यासाठी येणाXया अदंाजे B....६९६९६९६९,,,,८०८०८०८०,,,,३७५३७५३७५३७५////----    मा=च े  खचा0स माbयता द7ेयात यावीमा=च े  खचा0स माbयता द7ेयात यावीमा=च े  खचा0स माbयता द7ेयात यावीमा=च े  खचा0स माbयता द7ेयात यावी, , , , 
असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                     ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०७०७०७०७    मौजेमौजेमौजेमौजे    िनमगांिनमगांिनमगांिनमगांवववव    कोXहाळेकोXहाळेकोXहाळेकोXहाळे    गटगटगटगट    नंननंंनं....१८६१८६१८६१८६    मधीलमधीलमधीलमधील    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    मालकWचेमालकWचेमालकWचेमालकWचे    जागेपकैWजागेपकैWजागेपकैWजागेपकैW    १०१०१०१०    आरआरआरआर    @े=ात@े=ात@े=ात@े=ात    अलोकअलोकअलोकअलोक    इंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीज    िलिलिलिल., ., ., ., 

मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांचेतफªयांचेतफªयांचेतफªयांचेतफª     िनयोजीतिनयोजीतिनयोजीतिनयोजीत    गे	टगे	टगे	टगे	ट    हाऊसहाऊसहाऊसहाऊस    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत    मामामामा....�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    िदिदिदिद....१७१७१७१७....०२०२०२०२....२०१७२०१७२०१७२०१७    
रोजीरोजीरोजीरोजी    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    सभेतीलसभेतीलसभेतीलसभेतील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....१३२१३२१३२१३२    िनर	तिनर	तिनर	तिनर	त    करणेकरणेकरणेकरण े   वववव    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    अलोकअलोकअलोकअलोक    इंड	�ीइंड	�ीइंड	�ीइंड	�ीजजजज    िलिलिलिल.,.,.,.,मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    वववव    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    
सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	था    यांचेयांचेयांचेयांचे    दरqयानदरqयानदरqयानदरqयान    िदिदिदिद....१८१८१८१८....०६०६०६०६....२००७२००७२००७२००७    रोजीरोजीरोजीरोजी    झालेलाझालेलाझालेलाझालेला    सामंज	यसामंज	यसामंज	यसामंज	य    करारकरारकरारकरार    र�र�र�र�    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था, , , , िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूदःमधील तरतूदःमधील तरतूदःमधील तरतूदः----    
१) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोटकलम (१) P या खंड (क) अb वये “मंिदराP या व िव� व	 त� यव	 थेP या  
मालम> तांची दखेभाल, � यव	 थापन व <शासन करण”े या <योजनासाठी सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 थेP या  
िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतदू आह.े 
२) अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोटकलम (३) अb वये “ िव� व	 त� यव	 थेम5 ये िनिहत झालेली कोणतीही 
	 थावर मालम> ता, रा� य शासनाP या लेखी पवु0मंजरुीन े असेल > याखेरीज सिमतीकडून,एका वषा0प@ेा अिधक 
मदुतीकरीता, भाडेपÓयाने द7े यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक7 यात येणार नाही, िवक7 यात येणार नाही िकंवा 
अb यथा अb यसं� ािमत कर7 यात येणार नाही ” अशी तरतदू आह.े  
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मामामामा....� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमती सभेतील िनण0यपन सिमती सभेतील िनण0यपन सिमती सभेतील िनण0यपन सिमती सभेतील िनण0य::::----    मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.१७/०२/२००७ मिधल िनण0य 
�.१३२ पढुील<माण ेिनण0य संमत झालेला आह.े 

“अलोक इंड	 �ीज िल., मुंबई या सं	 थेस मौजे िनमगाव-को-हाळे गट न.ं१८६ मधील सं	 थान मालकWच े
@े=ापकैW आव� यकतेनसुार जा	 तीत जा	 त १० आर @े= साईभl तांसाठी िनवासी खोK या बांधकामाकरीता 
उपल� ध कBन द7े यात यावे. या @े=ाम5 ये अलोक इंड	 �ीज िल. यांनी 	 वखचा0न े िनवासी खोK यांच े बांधकाम 
कBन सं	 थानकडे ह	 तांतरीत करावे. िनयोजीत बांधकामाची मालकW सं	 थानचीच राहील परंत ू> यापकैW २५ टl के 
खोK या वाटपाचा हl क अलोक इंड	 �ीज यांना राहील, याबाबत अलोक इंड	 �ीज यांचेबरोबर सिव	 तर अटी व 
शत�चा समावेश असलेला सामंजस करार करणते यावा, असे ठरले होते. ” 

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना––––    अलोक इंड	 �ीज िल., मुंबई यांनी िद.२६/१२/२००६ रोजीचे प=ा� दारे िशड� येथे > यांच े
कंपनीमाफ0 त गे	 ट हाऊस बांध7 याचा मानस असनू > यासाठी सं	 थानतफª  भाडेत> वावर जागा उपल� ध कBन cावी 
अशी िवनतंी केली होती. सदर गे	 ट हाऊसच े बांधकाम सं	 थानतफª  कर7 यात यावे. सदर बांधकामासाठी 
िनवड7 यात येणा-या ठेकेदारास व आिक0 टेl ट यांना > यांचे कंपनीमाफ0 त मानधन र�कर7 यात येईल. तसेच सं	 थानन े
ठरिवलेK या अटी व शत�स आq ही अिधन राह?. सदर <कK प बांधकामाकरीता येणारा खच0 कंपनी द7े यास तयार 
आह.े यािशवाय सदर बांधकामाची दBु	 ती व दखेभाल ही साईबाबा सं	 थानने करावयाची असनू साईभl तांना 
िनवासासाठी खोK या द7े याची � यव	 थाही सं	 थानने करावयाची आह.े तसेच िनवास	 थाना म5 ये > यांच े
कंपनीकरीता एक सटू हा > यांचे कंपनीP या पदािधकारी व कम0चा-यांकरीता सं	 थानने राखीव ठेवायचा आह,े असा 
सदर कंपनीचा <	 ताव होता.  

> यास अनसुBन उपरोl त मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभतेील िनण0यानसुार अलोक इंड	 �ीज िल., मुंबई 
यांना मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं१८६ मधील सं	 थान मालकWचे जागेत साईभl तांकरीता िनवास	 थान 
इमारतीच ेबांधकामासाठी १० आर @े= जागा उपल� ध कBन दणेकेामी अलोक इंड	 �ीज िल. व �ी साईबाबा 
सं	 थान िव� व	 त� यव	 था यांचे दरq यान िद.१८/०६/२००७ रोजी सामंज	 य करार कर7 यात आला होता.  अलोक 
इंड	 �ीज िल., मुंबई यांचेसमवेत या<माण ेकर7 यात आलेला सामंज	 य करार होऊन आता १० वषा0पे@ाही जा	 त 
कालावधी झालेला आह.े अcाप सदर कराराच े अमंलबजावणीसाठी कुठलीही काय0वाही झालेली नाही. �ी 
साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था अिधिनयम २००४ चे कलम १७ मधील पोटकलम (३) अb वये वर नमदु 
मा.� यव	 थापन सिमती िनण0य व सामंज	 य कराराच े अमंलबजावणीपवु� रा� य शासनाची पवू0माb यता घणे े
आव� यक आह.े आता महारा� � शासन, नगर िवकास िवभाग शासन िनण0य �. िटपीएस-१६१७/ <.�.१४३/ 
२०१७/ निव-९, म=ंालय को.गट न.ं१८६ मिधल सदरह? जिमन शेती िवभागातून वगळून रिहवास िवभागात 
समािव� ट कर7 यात आली आह.े > यामळेु सदर जिमनीचा वापर सं	 थानच ेअb य मह> वाचे <कK पासाठी करता 
येईल. 

<	 ताव– तरी वरील बाब�चा िवचार करता मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं१८६ मधील सं	 थान 
मालकWचे जागते अलोक इं ड	 �ीज िल., मुंबई यांचतेफª  िनयोजीत गे	 ट हाऊस इमारतीचे बांधकाम करणबेाबत 
मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजी झालेK या सभतेील िनण0य �. १३२ िनर	 त करण ेव याकामी 
अलोक इंड	 �ीज िल., मुंबई व �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था यांचे दरq यान िद.१८/०६/२००७ रोजी 
झालेला सामंज	 य करार र� करणबेाबत िनण0य होणसे िवनतंी.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९३२९३२९३२९३    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    िदिदिदिद....१७१७१७१७....०२०२०२०२....२००७२००७२००७२००७    रोजीरोजीरोजीरोजी    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    सभेतीलसभेतीलसभेतीलसभेतील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....१३२१३२१३२१३२    
िनर	तिनर	तिनर	तिनर	त    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    वववव    >या>या>या>या    अनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगाने    अलोकअलोकअलोकअलोक    इंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीज    िलिलिलिल.,.,.,.,मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई        वववव    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	थािव¿	त�यव	था, , , , िशड�िशड�िशड�िशड�    
यांचेयांचेयांचेयांचे    दरqयानदरqयानदरqयानदरqयान    िदिदिदिद....१८१८१८१८....०६०६०६०६....२००७२००७२००७२००७    रोजीरोजीरोजीरोजी    झालेलाझालेलाझालेलाझालेला    सामंज	यसामंज	यसामंज	यसामंज	य    करारकरारकरारकरार    र�र�र�र�    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०८०८०८०८    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    २०१८२०१८२०१८२०१८    िनिमaिनिमaिनिमaिनिमa    िशड�िशड�िशड�िशड�    वाहतूकवाहतूकवाहतूकवाहतूक    आराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातील    ०४०४०४०४    र>यांचेर>यांचेर>यांचेर>यांचे    डांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरण/ / / / 

कॉि�टीकरणकॉि�टीकरणकॉि�टीकरणकॉि�टीकरण    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    BBBB....२२२२,,,,०१०१०१०१,,,,१९१९१९१९,,,,५५०५५०५५०५५०////----    इतlयाइतlयाइतlयाइतlया    सधुारीतसधुारीतसधुारीतसधुारीत    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था�ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था�ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था�ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था, , , , िशड� अिधिनयमिशड� अिधिनयमिशड� अिधिनयमिशड� अिधिनयम२००४२००४२००४२००४मधील तरतुदमधील तरतुदमधील तरतुदमधील तरतुद    : : : : अिधिनयम कलम२१(२) अbवये 

खालील<माण ेतरतुद आह.े 
  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म5ये िनिद0Ë केलेKया <योजनासाठी परेुशा तरतदुी केKयानंतर 

िव¿	त�यव	थेPया िनधीत िशKलक राहीली असKयास अशा िशKलक रकमेचा िव¿	त�यव	थेPया िवतरणयो य 
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उ>पbनाPया तीस टl l याप@ेा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव0 िकंवा कोण>याही 
<योजनांसाठी वापरता व खच0 करता येईल :- 

(दोन) 	थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यांPयाम5ये सधुारणा व वाढ हो7यासाठी व पQरणामी सं	थानPया 
सोयीम5ये वाढ हो7यासाठी िशड�नगरपंचायतीस सहा×य कर7यासाठी.” 

मामामामा....    � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन पन पन पन सिमती िनण0य सिमती िनण0य सिमती िनण0य सिमती िनण0य ::::िनण0य �मांक ७८० िदनांक ०८/०९/२०१७. 
मामामामा. . . . छाननी सिमतीच ेसभेतील िनण0य छाननी सिमतीच ेसभेतील िनण0य छाननी सिमतीच ेसभेतील िनण0य छाननी सिमतीच ेसभेतील िनण0य : : : : १.िनण0य �मांक १४ िदनांक ०३/१०/२०१७  

                                                            २२२२....िनण0य �मांक १७ िदनांक २८/१२/२०१७  
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना::::    �ी साईबाबा समाधी शता�दी सन २०१८ िनिम> त िशड� वाहतूक आराखड्यातील ०५ 

र	>याच ेडांबरीकरण/काँि�टीकरण करण ेतसेच नगर मनमाड र	 > यापासनू पवुªकडे जाणारा चारी �.११ सन-एन-
सॅb ड हॉटेलपय]त बंदी	 त कÙन र	 ता िवकसीत करणसेाठी <ाथिमक अदंाजप=कानसुार B.२,२४,१४,७७५/- मा= 
खचा0स माb यता दणेबेाबत िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभतेील  िनण0य �.७८० 
खालील<माण ेआह.े 

“… <	 तावातील ‘अ’ व ‘ब’ म5 ये नमदू केलेK या र	 > यांचे िवकसन सं	 थानमाफ0 त करण ेव > यासाठी 
येणा-या एकूण B. २,२४,१४,७७५/- मा= खचा0स सं	 थान अिधिनयम २००४ मिधल तरतदुीनसुार िवधी व b याय 
िवभाग, महारा� � शासन यांच े माb यतेसाठी <	 ताव सादर करणसे तसेच चारी न.ं ११ चे उज� या 
बाजनूे र	 ता िवकसीत करणसेाठी जलसंपदा िवभाग, नािशक यांचे परवानगीसाठी <	 ताव सादर करणसे माb यता 
द7े यात आली.” 

सदरह® <	 तावातील खालील ०४ र	 ते िवकसीत करणसे मा.छाननी सिमतीच ेिद.२८/१२/२०१७ रोजीच े
सभेतील िनण0य �.१७ अb वये माb यता द7े यात आली.  

अ.�. कामाच ेनाव कामाची अदंाजीत 
िकंमत B. 

०१ जनुा िपंपळवाडी र	ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नंद ुलोढा यांच ेघरासमोÙन िवकास 
योजनेतील १८.० मी. र	>यापय]त ३५०मी. लांब व ६.०० मी. Bंद र	ता काँि�टीकरण 
कर7यात यावा.( स.न.ं६ मधील लेआऊट मधील र	ता) 

३५,०६,१९०/- 

०२ िशड� ह�ीमधील स.न.ं९८ मधील प=कार कॉलणीमधील दि@णोaर र	ता.( िशड� बनर	ता 
ते ५०० Bम भpिनवास र	ता पाणी टाकW लगत) असनु लांबी- ४००मी. व Bंदी ५.५० मी. 
काँि�टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०३ गावठाण ह�ीतील पालखी र	>याPयाकडेच ेलगतचे पे�हीग�लॉकच ेनतुनीकरण व पथिदवे 
नतुनीकरण करण.े 

३२,७१,०३१/- 

 एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कम  Bम  Bम  Bम  B....    ९९९९९९९९,,,,४२४२४२४२,,,,०४५०४५०४५०४५////----    
०४ अहमदनगर मनमाड र	 > याच े पवुªकडील िवतरीका �. ११ चे बाजनुे  िनमगाव िशव 

र	 > यापय]त र	 > याचे डांबरीकरण करण.े 
८८८८८८८८,,,,७५७५७५७५,,,,३५०३५०३५०३५०////----    

 <कK पा<कK पा<कK पा<कK पाचीचीचीची    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    ((((BBBB....९९९९९९९९,,,,४२४२४२४२,,,,०४५०४५०४५०४५++++BBBB....८८८८८८८८,,,,७५७५७५७५,,,,३५०३५०३५०३५०))))    BBBB.... ११११,,,,८८८८८८८८,,,,१७१७१७१७,,,,३९५३९५३९५३९५////----    
 

> यानसुार अहमदनगर मनमाड र	 > याचे पवुªकडील िवतरीका �. ११ च े बाजनु े  िनमगाव िशव 
र	 > यापय]त र	 > याच े डांबरीकरण करण े कामी परवानगीसाठी काय0कारी अिभयंता, नािशक पाटबधंारे िवभाग, 
\यंबक रोड, नािशक यांना िद.०७/०३/२०१८ प= दणेते आले आह.ेतसेच वरील ०४ र	 > यांच े िवकसनासाठी 
इकडील िद.२४/०१/२०१८ अb वये एकूण B.१,८८,१७,३९५/-खचा0चा <	 ताव िवधी व b याय िवभाग, महारा� � 
शासन यांचे माb यतेसाठी सादर करणते आला आह.े  

याबाबत िवधी व b याय िवभागाचे िद.१४/०२/२०१८ रोजीच े प=ाb वये कळिव7 यात आK यानसुार 
िवहीत नमbु यात अदंाजप=के तयार कÙन घणे,े सव0 अदंाजप=के काय0कारी अिभयंता �ी साईबाबा सं	 थान व 
सा.बां. िवभागाP या @=ेीय काया0लयाकडून तपासनू <मािणत करण ेतसेच सदर अदंाजप=के तांि=क माb यता <दान 
करणा-या @े=ीय काया0लयाकडून <मािणत करण,े अदंाजप=काम5 ये १२% जी.एस.टी., आकि	मक िनधीकरीता 
४%चा अतंभा0व करण ेव दरसचूीम5 ये कामगार िवq याकरीता तरतदु असK याने 	 वतं=पण ेिवq याची तरतूद न करण े
इ> यादी बाब�ची पतु0ता कÙन अदंाजप=के नगरपचंायतीकडून तयार  कÙन घ7े यात आलेली आहते. 
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  > यानसुार अ.�.०१  ते ०३ च ेर	 ते िवकिसत करणसेाठी B.९९,४२,०४५/- ऐवजी B.१,१२,४४,२००/- 
खच0 अपेि@त आह.े > यानसुार सदर <कK पाच ेखचा0त B.१३,०२,१५५/-इतकW वाढ होत आह.ेसधुारीत खचा0चा 
तपिशल खालील<माण ेआह.े  

 
अ.�. कामाच ेनाव कामाची मळु 

अदंाजीत 
िकंमत B. 

कामाची तांि=क 
माb यतेनंतर  

सधुारीत िकंमत B. 
०१ जनुा िपपंळवाडी र	ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नंद ुलोढा यांच ेघरासमोÙन 

िवकास योजनेतील १८.० मी. र	>यापय]त ३५० मी. लांब व ६.०० मी. Bंद र	ता 
काँि�टीकरण कर7यात यावा.( स.न.ं६ मधील ले आऊट मधील र	ता ) 

३५,०६,१९०/- ३८,११,८००/- 

०२ िशड� ह�ी मधील स.न.ं९८ मधील प=कार कॉलणी मधील दि@णोaर र	ता.  
(िशड� बन र	ता ते ५०० Bम भpिनवास र	ता पाणी टाकW लगत) असनु लांबी- 
४०० मी. व Bंदी ५.५० मी. काँि�टीकरणकरण.े 

३१,६४,८२४/- ३२,०९,२००/- 

०३ गावठाण ह�ीतील पालखी र	>याPयाकडेच ेलगतच ेपे�हीग �लॉकच ेनतुनीकरण व 
पथिदवे नतुनीकरण करण.े 

३२,७१,०३१/- ४२,२३,२००/- 

 एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कम  Bम  Bम  Bम  B....    ९९९९९९९९,,,,४२४२४२४२,,,,०४५०४५०४५०४५////----    ११११,,,,१२१२१२१२,,,,४४४४४४४४,,,,२००२००२००२००////----    
०४ अहमदनगर मनमाड र	 > याचे पवुªकडील िवतरीका �. ११ चे बाजनुे  िनमगाव िशव 

र	 > यापय]त र	 > याचे डांबरीकरण करण.े 
८८८८८८८८,,,,७५७५७५७५,,,,३५०३५०३५०३५०////----    ८८८८८८८८,,,,७५७५७५७५,,,,३५०३५०३५०३५०////----    

 <कK पा<कK पा<कK पा<कK पाचीचीचीची    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    BBBB.... ११११,,,,८८८८८८८८,,,,१७१७१७१७,,,,३९५३९५३९५३९५////----    २२२२,,,,०१०१०१०१,,,,१९१९१९१९,,,,५५०५५०५५०५५०////----    
 वाढीव खच0 Bवाढीव खच0 Bवाढीव खच0 Bवाढीव खच0 B. . . .     १३१३१३१३,,,,०२०२०२०२,,,,१५५१५५१५५१५५////----    

    
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव:- तरी वरील<माण े ४ र	 > यांचे िवकसनासाठी सं	 थानचे अिथ0क िनधीतून B.१३,,,,०२,,,,१५५/- 

वाढीव रकमेसह एकूण B.२,०१,१९,५५०/- इतl या खचा0स माb यतेसाठी तसेच मा. छाननी  सिमतीची माb यता 
घवेनू सधुारीत <	 ताव शासनाचे िवधी व b याय िवभागाच ेमाb यतेसाठी सादर करणबेाबत िनण0याथ0  सादर.   

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२९२९२९४४४४    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    वाढीववाढीववाढीववाढीव    रlकमरlकमरlकमरlकम    BBBB....१३१३१३१३,,,,०२०२०२०२,,,,१५५१५५१५५१५५////----मा=मा=मा=मा=    हीहीहीही    फारफारफारफार    मोठीमोठीमोठीमोठी    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत, , , , 
िशड�िशड�िशड�िशड�    सदरसदरसदरसदर    रlकमरlकमरlकमरlकम    	वत	वत	वत	वत::::PयाPयाPयाPया    िनधीतूनिनधीतूनिनधीतूनिनधीतून    भBभBभBभB    शकेलशकेलशकेलशकेल. . . . सदरसदरसदरसदर    रlकमरlकमरlकमरlकम    सं	थाननेसं	थाननेसं	थाननेसं	थानने    cावयाचीcावयाचीcावयाचीcावयाची    झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    छाननीछाननीछाननीछाननी    
सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    वववव    शासनशासनशासनशासन    यांचीयांचीयांचीयांची    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    घ7ेयासाठीघ7ेयासाठीघ7ेयासाठीघ7ेयासाठी    मोठामोठामोठामोठा    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    लागेललागेललागेललागेल. . . . याबाबीयाबाबीयाबाबीयाबाबी    िवचारातिवचारातिवचारातिवचारात    घतेाघतेाघतेाघतेा    सदरसदरसदरसदर    रlकमरlकमरlकमरlकम    
नगरपंचायतनगरपंचायतनगरपंचायतनगरपंचायत, , , , िशड�िशड�िशड�िशड�    यांनीयांनीयांनीयांनी    	वत	वत	वत	वत::::PयाPयाPयाPया    िनधीतूनिनधीतूनिनधीतूनिनधीतून    खच0खच0खच0खच0    करणेकरणेकरणेकरणे    यो ययो ययो ययो य    राहीलराहीलराहीलराहील, , , , असेअसेअसेअसे    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    मतमतमतमत    झाKयानेझाKयानेझाKयानेझाKयाने    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    अमाbयअमाbयअमाbयअमाbय    
कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला....                                                                                                                                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०९०९०९०९    साईनगरसाईनगरसाईनगरसाईनगर    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    वसाहतवसाहतवसाहतवसाहत    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    ५६५५६५५६५५६५    मीमीमीमी....लांबीचेलांबीचेलांबीचेलांबीचे    र	तेर	तेर	तेर	ते    डांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरण    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    

BBBB....१६१६१६१६,,,,०४०४०४०४,,,,१००१००१००१००////----    मा=चेमा=चेमा=चेमा=चे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    वववव    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    राबिवणकेामीराबिवणकेामीराबिवणकेामीराबिवणकेामी    मंजरूीमंजरूीमंजरूीमंजरूी....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतुदःमधील तरतुदःमधील तरतुदःमधील तरतुदः----    अिधिनयम कलम २१ (१) 

अb वये, “िस मतीकडून िव� व	 त� यव	 था िनधीचा िविनयोग पढुील सव0 िकंवा > यापकैW कोण> याही <योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतुद आह.े > यातील पोट कलम(क) अb वये मंिदराची व िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> तांची 
 दखेभाल, � यव	 थापन व <शासन या <योजनांसाठी कर7 यात येईल,” अशी तरतुद आह.े 

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनाःवनाःवनाःवनाः----    सं	 थानच ेअिधकारी व कम0चारी यांच े िनवासासाठी साईनगर, समप0ण, साई5 यान -०१ व 
०२, साई िचंतन, साई	 मरण इ. कम0चारी वसाहतीचे इमारती आह.े सदर िठकाणी वसाहतीचे अतंग0त बाजनूे र	 ते 
असनू, तसेच उ> तरेस पवु0- पि�म असा मOु य र	 ता आह.े सदरील र	 > याचा वापर िनवास	 थानी असलेले 
कम0चारी, अिधकारी, B  णवाहीका  मोठया <माणात करतात. 

  सदर िठकाणी सन -२०१३ म5 ये डांबरीकरण करणते आले होते. सततचे वापराने सदर िठकाणचा डांबरी 
प�ृ ठथर खराब झालेला आह.े याकरीता साईनगर कम0चारी वसाहतील अतंग0त र	 ते व सदर पQरसराचे उ> तरेस 
असलेला पवु0 – पि�म असलेला मOु य र	 ता खराब झालेK या िठकाणी खड्डे भरण,े > यानंतर डांबरीकरण 
िलl वीड िसलकोटसह करण ेअ> याव� यक आह.े > याचा तपिशल खालील<माण ेआह.े 
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अअअअ....नंननंंनं....    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    पQरमाण पQरमाण पQरमाण पQरमाण / / / / एककएककएककएकक    
०१ पवु0 – पि�म मOु य र	 ता – १६३ मीटर लांबी. १०५९.५० चौ.मी. 
०२ अतंग0त र	 ते – ४०२ मीटर लांबी १६९०.०० चौ. मी. 

एकूण एकूण एकूण एकूण ----        २७४९२७४९२७४९२७४९....५० ५० ५० ५० चौचौचौचौ....मीमीमीमी....    
   

वरील<माण े र	 > यांचे एकूण २७४९.५० चौ. मी. भागात खड्डे भरण,े डांबरीकरण करण े व इतर 
अनषंुगीक कामे करणसेाठी सन २०१७-१८ च ेरा� य दरसचुीनसार तयार करणते आलेले आह.े अदंाजप=कानसुार 
B.१६,०४,१००/- मा= इतका खच0 अपिे@त आह.े मा= सं	 थानच े पQरप=क जा.न.ं३६२१/२०१७ 
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पQरप=कानसुार येणा-या अदंाजप=कWय रl कम २० टl के ते ३० टl के कमी करणते 
यावी असे नमदू केले आह.े तसेच मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभतेील िनण0य �.१२९ 
अb वये अदंाजप=कWय रl कमेत २०% कपात कBन B- 2 q हणजेच Item Rate प5 दतीने ई-िनिवदा मागिवणते 
या� यात असे ठरले आह.े > यानसुार याकामी २०% कपात कBन B.१२,८३,२८०/- मा= इतकW येते. 

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावःवःवःवः----    तरी िवषयांकWत कामासाठी येणारे अदंाजे B.१२,८३,२८०/- मा=च ेखचा0स व सदरच ेकाम 
िवहीत प5 दतीन ेई- िनिवदा मागवनू कBन घणेसे मा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभेत िनण0याथ0 सादर करणसे माb यता 
िमळणसे िवनंती. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२९२९२९५५५५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    साईनगरसाईनगरसाईनगरसाईनगर    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    वसाहतवसाहतवसाहतवसाहत    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    ५६५५६५५६५५६५    मीमीमीमी....लांबीचेलांबीचेलांबीचेलांबीचे    र	तेर	तेर	तेर	ते    
डांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरणडांबरीकरण    करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    िवहीतिवहीतिवहीतिवहीत    प5दतीनेप5दतीनेप5दतीनेप5दतीने    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    मागिवणसेमागिवणसेमागिवणसेमागिवणसे    वववव    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    रlकमरlकमरlकमरlकम    B....१२१२१२१२,,,,८३८३८३८३,,,,२८०२८०२८०२८०////---- 
मा=चेमा=चेमा=चेमा=चे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....                                                                                                                            

        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१०१०१०१०    िशड�िशड�िशड�िशड�    तेतेतेते    िशंगणापरूिशंगणापरूिशंगणापरूिशंगणापरू    ((((वाकडीवाकडीवाकडीवाकडी    मागªमागªमागªमागª) ) ) ) जाणाXयाजाणाXयाजाणाXयाजाणाXया    र	>यासर	>यासर	>यासर	>यास    सं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 त    जा	तीतजा	तीतजा	तीतजा	तीत    जा	तजा	तजा	तजा	त    िनधीिनधीिनधीिनधी    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत    

मामामामा....नानानाना....राधाकृष्राधाकृष्राधाकृष्राधाकृषण्णणण    िवखेिवखेिवखेिवखे    पाटीलपाटीलपाटीलपाटील,,,,िवरोधीिवरोधीिवरोधीिवरोधी    प@नतेाप@नतेाप@नतेाप@नतेा    यांचेयांचेयांचेयांचे    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    ०१०१०१०१    एि<लएि<लएि<लएि<ल,,,,२०१८२०१८२०१८२०१८    चेचचेेचे    पपपप====....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था, , , , िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मिधल तरतुद मिधल तरतुद मिधल तरतुद मिधल तरतुद : : : : अिधिनयम २१ (क) 

पोट कलम (१) नंतर खालील<माण ेतरतुद आह.े 
  “ (१क) पोट कलम (१) P या तरतद�ुना अधीन राह?न, िव� व	 त� यव	 थेस, रा� य शासनाP या पवु0 मंजरुीन,े 

आिण रा� य शासनाकडून राजप=ात <िस5 द केलेK या आदशेाTारे िविनिद0� ट कर7 यात येईल अशा कमाल 
मया0दPे या आिण अशा अटी व शत�Pं या अधीन राह?न, भl तांP या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रेK वे 	 थानक व 
िवमानतळ आिण त> सम पायाभतू सिुवधा यांसारO या पायाभतू सिुवधा परुिव7 यासाठी िकंवा > या वाढिव7 यासाठी 
शासिकय महामंडळांना शासिकय कंपb यांना िकंवा शासिकय उप�मांना सहायक अनदुान दतेा येईल.”  

 मामामामा....� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन पन पन पन सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    सभेतीलसभेतीलसभेतीलसभेतील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    : : : : १.    िन.�.७७९ िदनांक ०८/०९/२०१७ 
       २.    िन.�.९४९ िदनांक १४/११/२०१७ 

<	 तावना:- िशड� ते िशंगणापरू या रा� य �.६० हा एकुण ७७ कWलो िमटर लांबीचा र	 ता असनू, सदर 
र	 ता हा िशड�- िपंपळवाडी-एकBख-ेगणशेनगर-वाकडी-�ीरामपरू-बेलापरू–पढेगांव-मालुंजे-भेडा0परू-पाथरे-मांजरी-
पानगेांव-करजगांव-गणशेवाडी- िवáलवाडी-हनमुानवाडी मागª िशगंणापरू येथे जात आह.े सदर र	 > यापकैW 
िपंपळवाडी ते मालुंजे एकुण २१.५० िकलो िमटर र	 > याच ेकामासाठी िद.३१ ऑग	 ट, २००७ ते िद.०३ जलु,ै 
२००९ या कालावधीत सं	 थानमाफ0 त B.१०.४३ कोटी इतके अनदुान काय0कारी अिभयंता, जागितक बॅकं <कK प 
(सा. बा.) िवभाग, अहमदनगर यांना उपल� ध कBन दणेते आलेले आह.े 

मा.ना.�ी.राधाकृ� ण िवखे पाटील, िवरोधी प@नतेा यांनी �ी साईबाबा समाधी शता� दी 
महो> सवाचे पवू0तयारीकरीता सं	 थान, िशड� नगरपंचायत व सव0 शासकWय िवभागांचे संबंिधत अिधकारी यांच े
समवेत घतेलेK या बठैकWतील सचुनांच े अनषंुगान े साव0जिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांनी जा.�.<शा/ 
५२५९/ २०१७ िद.०१/०९/२०१७ प=ाb वये खालील र	 > यांचे कामासाठी साव0जिनक बांधकाम िवभागाकडे 
िनधी उपल� ध नसK याने सं	 थान माफ0 त याकामी रl कम B.२४ कोटी मा= िनधी उपल� ध कBन िमळावा जेणकेBन 
सदरची कामे वेळत पणू0 करता येतील असे कळिवले होते.  
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अअअअ....नंननंंनं....    कामाचे नांवकामाचे नांवकामाचे नांवकामाचे नांव    अदंािजत अदंािजत अदंािजत अदंािजत 

िकंमतिकंमतिकंमतिकंमत((((BBBB. . . . ल@ल@ल@ल@))))    
१ िशड� कनकुरी डो-हाळे र	 ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/००म5 ये मजबतुीकरण 

व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 
३००.०० 

२ नांदखु� ते <रामा–८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5 ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१५०.०० 

३ गोदावरी वसाहत ते Bई (<िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म5 ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१७५.०० 

४ Bई ते िपपंळवाडी र	 ता (<िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म5 ये मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१००.०० 

५ िपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रा....मामामामा....५० ५० ५० ५० पय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 ता िक िक िक िक....मीमीमीमी. . . . ००००////०० ०० ०० ०० ते ते ते ते 
२५२५२५२५////०० ०० ०० ०० म5 येम5 येम5 येम5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे. . . . ताताताता. . . . राहाताराहाताराहाताराहाता    

१०००१०००१०००१०००....००००००००    

६ रांजणगांव ख ु ते खडकेवाके र	 ता (<िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० म5 ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३५०.०० 

७ नांदखु� साकुरी र	 ता (<िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व २४/०० ते 
२८/०० म5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३२५.०० 

एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कम Bपये ल@ म Bपये ल@ म Bपये ल@ म Bपये ल@ ----    २४००२४००२४००२४००....००००००००    
 
उपरोl त<माण े साव0जिनक बांधकाम िवभाग, संगमनरे यांनी सादर केलेला वरील र	 > यांचे दBु	 तीच े

कामासाठी सं	 थानकडून िनधी िमळणसेबाबतचा <	 ताव िद.०८/०९/२०१७ रोजी मा.� यव	 थापन सिमतीचे 
सभेपढुे िनण0याथ0 सादर कर7 यात आला होता. > यानसुार सदरह? <	 ताव तुत0 	 थगीत ठेवणते यावा असे ठरले. 

> यानंतर    मा.�ी.राधाकृ� ण िवख े पाटील, मा.िवरोधी प@ नेता यांनी मा. मOु यमं=ी महोदय व <धान 
सिचव, िवधी व b याय िवभाग यांना अNेिषत केलेK या िद.२९/०९/२०१७ रोजीP या प=ा� दारे �ी साईबाबा समाधी 
शता� दी वषा0त आप> कालीन पQरि	थतीम5 ये  खालील पया0यी र	 > यांची सधुारणा होणबेाबत िवनतंी केली.  

 
अअअअ....नंननंंनं....    कामाचे नांवकामाचे नांवकामाचे नांवकामाचे नांव    अदंािजत िकंमतअदंािजत िकंमतअदंािजत िकंमतअदंािजत िकंमत((((BBBB....ल@ल@ल@ल@))))    
१ िशड� कनकुरी डो-हाळे र	 ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5 ये 

मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 
३००.०० 

२ नांदखु� ते <रामा–८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5 ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१५०.०० 

३ गोदावरी वसाहत ते Bई ( <िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म5 ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१७५.०० 

४ Bई ते िपपंळवाडी र	 ता ( <िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म5 ये 
मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

१००.०० 

५ िपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रािपंपळवाडी एकBखे गणशेनगर वाकडी ते रा....मामामामा....५० ५० ५० ५० पय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 ता िक िक िक िक....मीमीमीमी. . . . 
००००////०० ०० ०० ०० ते ते ते ते २५२५२५२५////०० ०० ०० ०० म5 येम5 येम5 येम5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे. . . . ताताताता. . . . राहाताराहाताराहाताराहाता    

१३००१३००१३००१३००....००००००००    

६ रांजणगांव ख ुते खडकेवाके र	 ता ( <िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० 
म5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३५०.०० 

७ नांदखु� साकुरी र	 ता ( <िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व 
२४/०० ते २८/०० म5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करण.े ता. राहाता 

३२५.०० 

एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कम Bपये ल@ म Bपये ल@ म Bपये ल@ म Bपये ल@ ----        २७००२७००२७००२७००....००००००००    
 
याबाबत काया0सन अिधकारी, िवधी व b याय िवभाग, मं=ालय मुंबई यांनी �.सासंिव-१०१७/ १६४०/ 

<.�.१८२/ का.१६ िद.०९ ऑl टोबर, २०१७ रोजीचे प=ाb वये खालील<माण ेकळिवले. 
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1. �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0म5 ये िशरडीत होणारी �ी साईभl तांची वद0ळ व संभा� य गद� 
िवचारात घऊेन, <मखु िजK हा माग0 q हणनू दजा0 उb नत झालेK या र	 > यांची सधुारणा कर7 यासाठी 
साव0जिनक बांधकाम िवभागान े�ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था यांP याकडे सादर केलेK या र	 ता 
सधुारणा <	 तावाला िवशेष बाब q हणनू ता> काळ मंजरूी दऊेन िनधीची तरतुद कर7 याची िवनंती केली 
आह े. 

2. <	 तुत <करणी मला आपणास असे कळिव7 याच ेिनदªश आहते कW, मा. �ी. राधाकृ� ण िवख ेपाटील, 
मा.िवरोधी प@ नेता यांनी > यांP या िद.२९/०९/२०१७ रोजीP या प=ा� दारे िवनंती केK या<माण े
साव0जिनक बांधकाम िवभागाने �ी साईबाबा सं	 थानकडे सादर केलेK या <	 तावाम5 ये वरील ७ 
र	 > यांP या दBु	 तीP या आव� यl ता आिण सदर र	 > यांची शता� दी कालावधी मधील उपयlु तता 
याबाब�चा साकK याने िवचार कBन �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�) अिधिनयम, २००४ 
मधील तरतदुीनषंुगाने उचीत काय0वाही कर7 यात यावी ही िवनंती.  
याबाबतचा <	 ताव िद.१४/११/२०१७ रोजी मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभपेढुे िनण0याथ0 सादर कर7 यात 

आला होता. > यावर िनण0य �. ९४९ खालील<माण ेझाला आह.े 
  “..यावर सिव	तर चचा0 होऊन, <	तािवत र	>यांपकैW िशड�-कनकुरी-डोXहाळे या र	>यावर साईभpांची 

ये-जा राहते, याकरीता िशड�-कनकुरी-डोXहाळे या र	ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करणसेाठी साव0जिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांना B.३ कोटी मा= िनधी िवधी व bयाय िवभाग, 
महारा�� शासन यांच ेमाbयतेन े सं	थानमाफ0 त उपल�ध कBन द7ेयात यावा, असे ठरले व उव0Qरत र	>यांबाबतचा 
<	ताव अमाbय करणते आला.”. 

आता, मा. ना. �ी. राधाकृ� ण ए. िवखे पाटील, िवरोधी प@नेता, महारा� � िवधानसभा यांनी 
> यांचेकडील िदनांक ०१ एि<ल, २०१८ रोजीचे प=ाb वये “ िशड� ते िशंगणापरू (वाकडी मागª) जाणारा र	 ता 
दळणवळणाP या Ô� टीन ेअ> यंत खराब झालेला आह.े स5 या �ी साईबाबा समाधी शता� दी वष0 सBु आह.े या 
र	 > याP या कामासाठी सं	 थानमाफ0 त िनधी उपल� ध कBन िदK यास वाहतुकWP याÔ� टीने भािवकांची सोय हो7 यास 
मदत होईल. कृपया, वरील र	 > याP या कामासाठी सं	 थानमाफ0 त जा	 तीत जा	 त िनधी उपल� ध कBन cावा, ही 
िवनंती ” केली आह.े  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव::::----    वरील<माण ेमा. ना. �ी. राधाकृ� ण ए. िवख ेपाटील, िवरोधी प@नतेा, महारा� � िवधानसभा 
यांनी िशड� ते िशंगणापरू र	 > याच ेकामासाठी सं	 थानमाफ0 त जा	 तीत जा	 त िनधी उपल� ध कBन दणेबेाबत केलेले 
मागणीचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीचे िनण0याथ0 सादर.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२९२९२९६६६६    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    उपरोp्उपरोp्उपरोp्उपरोp्    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केले<माणेकेले<माणेकेले<माणेकेले<माण े   िपंपळवाडीिपंपळवाडीिपंपळवाडीिपंपळवाडी----    एकBखेएकBखेएकBखेएकBखे----    गणशेनगरगणशेनगरगणशेनगरगणशेनगर----    वाकडी ते वाकडी ते वाकडी ते वाकडी ते 
रारारारा....मामामामा....५० ५० ५० ५० पय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 तापय]त र	 ता िक िक िक िक....मीमीमीमी. . . . ००००////०० ०० ०० ०० ते ते ते ते २५२५२५२५////०० ०० ०० ०० म5 येम5 येम5 येम5 ये मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणे मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणेस व >याकामी येणाXया स व >याकामी येणाXया स व >याकामी येणाXया स व >याकामी येणाXया 
खचा0स माbयता द7ेयात आलीखचा0स माbयता द7ेयात आलीखचा0स माbयता द7ेयात आलीखचा0स माbयता द7ेयात आली. . . .     

यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    अशीहीअशीहीअशीहीअशीही    चचा0चचा0चचा0चचा0    झालीझालीझालीझाली    कWकWकWकW, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर––––मनमाडमनमाडमनमाडमनमाड    यायायाया    महामागा0वरीलमहामागा0वरीलमहामागा0वरीलमहामागा0वरील    िचंचोलीिचंचोलीिचंचोलीिचंचोली    फाटाफाटाफाटाफाटा----दवेळालीदवेळालीदवेळालीदवेळाली----
टाकळीिमयाटाकळीिमयाटाकळीिमयाटाकळीिमया----आरडगावआरडगावआरडगावआरडगाव----कG दळकG दळकG दळकG दळ----ÃाqहणीÃाqहणीÃाqहणीÃाqहणी    हाहाहाहा    र	तार	तार	तार	ता    शिनशिनशिनशिन    िशंगणापरुिशंगणापरुिशंगणापरुिशंगणापरु    येथेयेथेयेथेयेथे    दश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठी    जाणाXयाजाणाXयाजाणाXयाजाणाXया    भािवकांचेभािवकांचेभािवकांचेभािवकांचे    सोईचासोईचासोईचासोईचा    वववव    
नजीकचानजीकचानजीकचानजीकचा    आहेआहेआहेआहे. . . . तरीतरीतरीतरी    सदरसदरसदरसदर        र	>यार	>यार	>यार	>याचहेीचहेीचहेीचहेी    मजबतुीकरण व डांबरीकरणमजबतुीकरण व डांबरीकरणमजबतुीकरण व डांबरीकरणमजबतुीकरण व डांबरीकरण    करणबेाबतचा सिव	तर <करणबेाबतचा सिव	तर <करणबेाबतचा सिव	तर <करणबेाबतचा सिव	तर <	ताव 	ताव 	ताव 	ताव सादर कर7यात सादर कर7यात सादर कर7यात सादर कर7यात 
यावायावायावायावा, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले.                                                        .                                                        .                                                        .                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११११११    जलसंपदाजलसंपदाजलसंपदाजलसंपदा    िवभागाचीिवभागाचीिवभागाचीिवभागाची    मौजेमौजेमौजेमौजे    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    सससस....नंननंंनं....११४११४११४११४////९९९९    वववव    १२५१२५१२५१२५////३३३३    मधीलमधीलमधीलमधील    ३२३२३२३२    आरआरआरआर    जागाजागाजागाजागा    सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    ह	तांतरीतह	तांतरीतह	तांतरीतह	तांतरीत    

कBनकBनकBनकBन    >या>या>या>या    बदKयातबदKयातबदKयातबदKयात    मौजेमौजेमौजेमौजे    िनमगाविनमगाविनमगाविनमगाव----कोXहाळेकोXहाळेकोXहाळेकोXहाळे    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    गटगटगटगट    नंननंंनं....८७८७८७८७    पैपैपैप.ै . . . वववव    ८८८८८८८८    पैपैपैप.ै...मधीलमधीलमधीलमधील    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    मालकWचीमालकWचीमालकWचीमालकWची    ४०४०४०४०    आरआरआरआर    
जागाजागाजागाजागा    >यावर>यावर>यावर>यावर    काया0लयकाया0लयकाया0लयकाया0लय, , , , गोडावनूगोडावनूगोडावनूगोडावनू, , , , अितथीगहृअितथीगहृअितथीगहृअितथीगहृ    वववव    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    िनवास	थानिनवास	थानिनवास	थानिनवास	थान    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    कBनकBनकBनकBन    >यासह>यासह>यासह>यासह    
जलसंपदाजलसंपदाजलसंपदाजलसंपदा    िवभागासिवभागासिवभागासिवभागास    ह	तांतरीतह	तांतरीतह	तांतरीतह	तांतरीत    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत    मामामामा....�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    सभेतसभेतसभेतसभेत    झालेलेझालेलेझालेलेझालेले    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    िनर	तिनर	तिनर	तिनर	त    करणेकरणेकरणेकरणे    वववव    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    
िवधीिवधीिवधीिवधी    वववव    bयायbयायbयायbयाय    िवभागिवभागिवभागिवभाग    यांचेयांचेयांचेयांचे    माbयतेकरीतामाbयतेकरीतामाbयतेकरीतामाbयतेकरीता    सादरसादरसादरसादर    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    आलेलाआलेलाआलेलाआलेला    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    र�र�र�र�    करणेकरणेकरणेकरणे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था, , , , िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूदःमधील तरतूदःमधील तरतूदःमधील तरतूदः----    
१)  अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोटकलम (१) P या खंड (क) अb वये “मिंदराP या व 

िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> तांची दखेभाल, � यव	 थापन व <शासन करण”े या <योजनासाठी 
सिमतीकडून िव� व	 त� यव	 थेP या िनधीचा िवनीयोग कर7 याची तरतूद आह.े 

२)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (३) अb वये “ िव� व	 त� यव	 थेम5 ये िनिहत झालेली 
कोणतीही 	 थावर मालम> ता, रा� य शासनाP या लेखी पवु0मंजरुीने असेल > याखरेीज सिमतीकडून,एका 
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वषा0पे@ा अिधका मदुतीकरीता, भाडेपÓयान ेद7े यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक7 यात येणार नाही, 
िवक7 यात येणार नाही िकंवा अb यथा अb यसं� ािमत कर7 यात येणार नाही ” अशी तरतदू आह.े  
मा.� यव	 थापन सिमती सभते संमत करणते आलेले िनण0य:- मा.� यव	 थापन सिमती सभा 

िद.०८/०२/२००९ मिधल िनण0य �.९१ पढुील<माण े िनण0य संमत झालेला आह.े “पाटबंधारे खा> यान े
सचुिवलेK या दोन पया0यानसुार वा	 तुिवशारदांकडून <ाथिमक 	 वBपाच े  ले-आऊट व बांधकाम खचा0च े
अदंाजप=क तयार कBन पाटबंधारे खा> याकडे पाठिवणसेाठी वा	 तुिवशारदाची नमेणकू होणसे व > याकामी येणा-
या सव0समावेशक खचा0स तसेच �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार 
सदरह? <	 ताव माb यते	 तव मा.िवधी व b याय िवभागाकडे पाठिवणसे माb यता दणेबेाबतचा <	 ताव मा.काय0कारी 
अिधकारी यांनी सादर केला होता. > यास माb यता द7े यात आली. ”  

तसेच िद.२२/०५/२०१० मिधल िनण0य �. ५१५ पढुील<माण े िनण0य संमत झालेला आह.े “ यावर 
सिव	 तर चचा0 होऊन, जलसंपदा िवभागास > यांचे िशड� येथील ३२ आर जागGP या मोबदK यात सं	 थान मालकWची 
मौजे िनमगांव कोहा0ळे िशवारातील गट नंबर ८७ प.ै व ८८ प.ै मधील ४० आर जागा काया0लय, कम0चारी 
िनवास	 थाने आिद आव� यक बांधकाम कBन दऊेन ह	 तांतरीत कर7 यात यावी. याकामी कर7 यात आलेK या 
<ाथिमक काय0वाहीस माb यता द7े यात आली. तसेच शासनाP या माb यतेसाठी जलसंपदा िवभागाच े माb यतेसह 
िव हीत प5 दतीन े<	 ताव सादर कर7 यात यावा, असे ठरले. ” 

<	 तावना- मौजे िशड� येथे अहमदनगर–मनमाड  महामागा0लगत स� हª न.ं११४/९ व १२५/३ म5 ये 
जलसंपदा िवभागाची एकूण ३२ आर जागा आह.े  सदर जागते सcि	थतीत शाखा अिभयंता, िसंचन शाखा, 
िशड� यांच े  काया0लय व कम0चारी वसाहत या इमारती आहते. सदर जागा सं	 थानला <ा¡ त कBन घऊेन, > या 
िठकाणी साई भl तांसाठी म5 यवत� खोली वाटप व मािहती कG Cासाठी इमारतीच े बांधकाम तसेच  भिव�यात 
सं	 थानP या गरजेनसुार/आव� यकतेनसुार बांधकाम कर7 याच े <	 तावीत होते. > यासाठी वा	 तुिवशारदांकडून 
<ाथिमक 	 वBपाच ेले–आऊट व बांधकाम खचा0चे अदंाजप=क तयार कBन पाटबंधारे खा> याकडे पाठिवणसेाठी 
वा	 त ु िवशारदाची नेमणकू होणसे व > याकामी येणा-या सव0 समावेशक खचा0स तसेच �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था अिधिनयम – २००४ मधील तरतुदीनसुार सदरह? <	 ताव माb यते	 तव मा. िवधी व b याय 
िवभागाकडे पाठिवणसे माb यता दणेबेाबतचा <	 ताव िद.०८/०२/२००९ रोजी झालेK या 
मा. � यव	 थापन सिमती सभपेढू ेसादर करणते आला होता. > यास सदरह? सभतेील िनण0य �.९१ अb वये माb यता 
दणेते आली. 

सदर <	 तावाबाबत मा. म=ंी, जलसंपदा, महारा� � रा� य तथा मा. अ5 य@, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे िवकास महामंडळ यांच े अ5 य@तेखाली िनयामक मंडळाच ेिद.२२/०६/२०१० रोजी झालेK या बठैकWत 
आय> या वेळेचा ठराव �. ४३/१ खालली<माण ेझालेला आह.े  

“...जलसंपदा िवभागाP या मालकWP या िशड� येथील स� हª न.ं ११४/९ @े= २० आर व स� हª न.ं १२५/३ 
@े= १२ आर असे एकूण ३२ आर @े= > यावरील बांधकामास ह �ी साईबाबा सं	 थान, िशड� यांना सदर @े=ाP या 
बदली सं	 थान मालकWP या मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील स� हª न.ं ८७ व ८८ मधील ४० आर जागा शाखा 
काया0लय, िव�ामगहृ, अिधकारी व कम0चारी िनवास	 थाने ( र	 ते, वीज, पाणी इ.  सोयीयlु त ) तसेच उcान व 
खेळाP या मदैानासह �ी साईबाबा सं	 थान, िशड�P या खचा0ने तयार कBन द7े याP या अटीवर ह	 तांतर कर7 याP या 
<	 तावास िनयामक मंडळाची माb यता द7े यात येत आह.े   

तथापी सदर ह	 तांतरण संबंधी िजK हािधकारी यांP यासहमतीने � हावे व सं	 थानने <थम > यांचे जागेवर 
बांधावयाचे शाखा काया0लय,िव�ामगहृ, अिधकारी व कम0चारी िनवास	 थाने  ( र	 ते, वीज, पाणी इ सोयीयlु त) 
बांधनू पणू0 कBन ते जलसंपदा िवभागाP याअिधका-यांना ह	 तांतर करावे व नंतरच अ	 ती> वातील शाखा 
काया0लय, > यातील इमारती व जागचेा ताबा _ यावा असे िनयामक मंडळाने सिुचत केले.” 

मा. � यव	 थापन सिमतीच े व जलसंपदा िवभागाच े उपरोl त िनण0यानसुार मा. <धान सिचव, िवधी व 
b याय िवभाग, महारा� �शासन यांचेकडेस िदनांक ०६ नो� हGबर, २०१० रोजीचे प=ाTारे िवषयांकWत <कK पास 
माb यता िमळणसेाठी <	 ताव सादर करणते आला होता. तसेच आिक0 टेl ट सरेुश बाब ुअ7ॅ ड पाट0नस0 यांचेकडून 
जलसंपदा िवभागासाठी करावयाP या अदंाजे रl कम Bपये ६.०१ कोटी इतl या खचा0चे अदंाजप=कांसह बांधकाम 
आराखडे तयार कBन जलसंपदा िवभागाकडे माb यतेसाठी पाठिवणते आले होते. 

जलसंपदा िवभागान े माb यता िदलेK या बांधकाम आराखडयानसुार, िवहीत प5 दतीने बांधकामांच े
िवदयतु िवषयक भाग व लॅ7 ड 	 केप�ग वगळता B.४,०४,००,४५८/- रकमेP या कामासाठी िनिवदा मागिवणते 
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येवनू <ा¡ त झालेK या िसलबंद िनिवदा मा. � यव	 थापन सिमतीचे िद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभते उघडणते 
आK या. िनिवदा सादरक> या0शी चचा0 / वाटाघाटी कBन िनq मतम दराचे  ( ५.४७ % कमी) ठेकेदार म.े के 
आर.आर इb »ा. <ोजेl ट (<ा.) िल. हCैाबाद यांची िनिवदा िनण0य �.४९८ अb वये ि	वकारणते येवनू > यांना 
काया0दशे दणेते यावा असे ठरले. > यानसुार B.४,००,८६,९७७/- मा= इतl या मंजरू रकमेचा काया0दशे          
(िवcतु व लॅ7 ड 	 केप�ग वगळून) बांधकाम ठेकेदार के. आर. आर. इb »ा <ोजेl टस ् (<ा.) िल.,हCैाबाद यांना 
जा.न.ं२१७९/२०११ िद.०१/०८/२०१२ अb वये दणेते आला होता.  

ठेकेदार यांचेशी झालेK या करारनाq यानसुार सदरह? कामाची मदूत िद.१५/०८/२०१५ ते 
िद.१४/११/२०१२ अखेर ( १५ मिहने ) होती. िवहीत कालावधीत ठेकेदार यांनी साईटवर 	 टाफ l वाट0र, गोडावनू, 
काया0लय, व िव�ामगहृ इमारतीच ेआर.सी.सी. फुट�ग करीता खोदाई तसेच िव�ामगहृ इमारती � यितQरl त इतर 
इमारत�चे फाऊंडेशनपी.सी.सी. चे काम केले होते व  िद.१२/०१/२०१२ पासनू काम बंद ठेवले होते. ठेकेदार यांना 
काम सBु करणबेाबत वेळोवेळी सम@ तसेच प=ाTारे पाठपरुावा कBनही ठेकेदार यांनी काम सBु केले नाही. करीता 
आिक0 टेl ट सरेुश बाब ुअ7ॅ ड पाट0नस0, मुंबई यांनी िद.१४/०६/२०१२ अb वये ठेकेदार यांना Final Notice of 
Termination दणेते आली. ठेकेदार यांना सदर कामापोटी कुठलेही पमेGट कर7 यात आलेले नाही.  

मा.� यव	 थापन सिमतीचे िविवध िनण0यांनसुार मा. िवधी व b याय िवभागाकडे िवषयांकWत जागा 
ह	 तांतरणासाठी  माb यता िमळणकेरीता सं	 थानकडील प= िद.२८/१०/२०१० अb वये <	 ताव सादर करणते 
आला होता. मा. िवधी व b याय िवभागान े िद.०५/०२/२०११ चे प=ाb वये सदर कामाबाबतची जलसंपदा 
िवभागाP या माb यतेसह आव� यक ती अदंाजप=के चाल ू िड.एस.आर. <माण ेतयार कBन आव� यक नकाशासह 
शासनास <	ताव सादर करणबेाबत कळिवले होते. > यानसुार मा.काय0कारी अिभयंता, नािशक पाटबधंारे िवभाग, 
नािशक यांचेकडे इकडील िद.३०/०९/२०११ अb वये ¡ लॅन व ए	 टीमटे सादर कर7 यात आले. अcाप > यांचेकडून 
सदर ¡ लॅन व ए	 टीमेटला माb यता <ा¡ त झालेली नाही.  

सदरह? <कK पाबाबत मा. ि=सद	 य सिमतीचे िद.२१/०६/२०१३ रोजीचे सभते िनण0य �. ४५६ खालील 
<माण ेसंमत झालेला आह.े  

“सदरह? <कK पाच ेठेकेदार K R R Infra Project Pvt. Ltd., Hyderabad यांची  सं	 थानकडे जमा 
असलेली  B.१०,०२,१८०/- मा= िसl यQुरटी िडपॉिझट रl कम ज¡ त कर7 यास माb यता द7े यात आली.  

तसेच जलसंपदा िवभागाचे संबंधीत सधुारीत ए	 टीमेट िवधी व b याय िवभागाकडे माb यतेसाठी 
पाठिवणते आलेले आह.े > यास िवधी व b याय िवभागाची माb यता येईपय]त सदरह? िवषय 	 थिगत ठेव7 यात यावा, 
असे ठरले.” 

िवधी व b याय िवभाग, महारा� � शासन यांनी प= �. सांसिव./२०१०/सं.�.८७९/का.१६ 
िद.२०/०३/२०१५ अb वये शासन माb यतेसाठी सादर कर7 यात आलेK या <	 तावाच े अनषंुगान े काही बाब�चा 
खलुासा करणबेाबत कळिवले आह.े > यातील म�ुा �.७ अb वये <कK पाचे ठेकेदार यांचे सं	 थानकडे जमा 
असलेली (EMD Rs.4,04,005/- + Initial S.D. Rs. 5,98,175/-) असे एकुण B. 10,02,180/- इतके 
िसl यQुरटी िडपॉझीट ज¡ त करणते आलेले आह.े सदर प=ातील अ.�.४ नसुार िवषयांकWत <कK पाच े
बांधकामासाठी या <कK पाच ेआिक0 टेl ट, सरेुश बाब ु अ7ॅ ड पाट0नस0, मुंबई यांनी डी.एस.आर. (२०१४ -१५)  
<माण ेतयार केलेK या अदंाजप=कानसुारसदर कामासाठी एकुण B. ७,७०,६३,६०१/-इतका खच0 अपेि@त आह.े  

िद.१९/०९/२०१६ रोजी मा. अ5 य@ महोदय यांनी घतेलेK या बठैकWत �ी साई <सादालयाच ेलगत 
असलेK या मौजे िनमगांव -  को-हाळे येथील गट न.ं८७ , ८८ पकैW मधील जागेत 	 वतं= <साद लाडू यिुनट 
<	 तावीत करावे अशी सचुना िदली हाेती. > यानसुार िद.२३/११/२०१६ रोजी झालेK या मा. � यव	 थापन सिमतीच े
सभेत <	 ताव सादर करणते आला असता > यावर खालील<माण ेिनण0य �.७७१ खालील <माण ेसमतं झालेला 
आह.े  

“यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, <साद लाडू िनिम0ती कामी 	 वतं= फुड <ोसेिसंग यिुनटच े बांधकाम 
करणसेाठी आिक0 टेl ट नेमणकूWकरीता वत0मान प=ातील जािहर सचुनेTारे आिक0 टेl चरल सK लागारांकडून ई – 
िनिवदा मागिवणसे व > याकामी येणा-या खचा0स माb यता द7े यात आली.” 

उपरोl त िनण0यानसुार आिक0 टेl चरल सK लागार नमेणकूWसाठी वत0मानप=ात तसेच सं	 थानच े संकेत 
	 थळावर Request for Proposal <िस5 द कBन <	 ताव मागिवणते आले होते. > यानसुार E- RFP <ि�या पणू0 
कBन आिक0 टेl ट सिुशल दशेमखु अ7ॅ ड असोिसएटस, औरंगाबाद यांना काया0दशे द7े यात आलेला आह.े सदरह? 
<साद लाडू िनिम0तीसाठी 	 वतं= फुड <ोसेिसंग यिुनट उभारणकेामी आिक0 टेl ट यांना लाडू <साद िवभागाच े
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गरजेनसुार बांधकाम @=े िन� चीत कBन आराखडा तयार कर7 यास सांग7 यात आले होते. > या<माण ेआिक0 टेl ट 
यांनी आराखडा सादर केला आह.े आिक0 टेl ट यांनी सादर केलेK या आराखडयाम5 ये जलसंपदा िवभागास ह	 तांतर 
करणसेाठी <	 तावीत असलेK या ४० आर जागेचा समावेश करणते आलेला आह.े सदर जिमनीचे रेखांकनास 
मंजरुी िमळणकेामी उपिवभागीय अिधकारी, िशड� यांचकेडे <	 ताव सादर करणते आला होता. > याबाबत 
सहा×यक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी िद.०६/०२/२०१८ रोजीच े प=ाb वये उपिवभागीय अिधकारी, 
िशड� यांचेकडे काही अट�वर ता> परु> या 	 वBपात मंजरुीची िशफारस केली आह.े    

  मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं८७, ८८ प.ै म5 ये सं	 थानच ेएकूण ३ हlे टर @=े आह.े > यापकैW 
सिैनक िव�ामगहृासाठी ६० आर @े= उपल� ध करणते आले आह.े तसेच महािवतरणचे सब	 टेशनसाठी ५२ आर 
@े= उपल� ध करणते आले आह.े सिैनक िव�ामगहृासाठीच े६० आर @=ेाकरीता संबंिधत सं	 थेन े	 वतं= रेखांकन 
मंजरू कBन घतेलेले आह.े > यामळेु उव0Qरत २ हlे टर ४० आर @े=ासाठी रेखांकन मंजरुी <	 तािवत आह.े अशा 
<कारे सदर भखूंडातनू जलसंपदा िवभागास ह	 तांरीत करावयाच े <	 तािवत ४० आर @े= ह े िनयोिजत लाडू 
िनिम0ती यिुनट <कK पासाठी वापरात येणार आह.े > यामळेु सदर भखुडंातील ४० आर <	 तािवत @े= जलसंपदा 
िवभागास उपल� ध करता येणार नाही.  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव----    तरी जलसंपदा िवभागाची मौजे िशड� येथील स. न.ं ११४/९ व १२५/३ मधील ३२ आर जागा 
सं	 थानला ह	 तांतरीत कBन > या बदK यात मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील गट न.ं८७ प.ैव ८८ प.ै मधील सं	 थान  
मालकWची ४० आर जागा > यावर काया0लय, गोडावनू, अितथीगहृ व कम0चारी िनवास	 थान इमारत�च ेबांधकाम 
कBन > यासह जलसंपदा िवभागास ह	 तांतरीत करणबेाबत िद.०८/०२/२००९ व िद.२२/०५/२०१० रोजी 
झालेK या मा.� यव	 थापन सिमती सभेतील अन�ुमे िनण0य �. ९१ व िनण0य �.५१५ िनर	 त करण े व सदर 
ह	 तांतरणाचे माb यतेसाठी िवधी व b याय िवभाग यांचेकडे सादर करणते आलेला <	 ताव र� करणबेाबत िनण0य 
होणसे िवनतंी.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२९२९२९७७७७    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    जलसंपदा िवभागाची मौजे जलसंपदा िवभागाची मौजे जलसंपदा िवभागाची मौजे जलसंपदा िवभागाची मौजे िशड� येथील सिशड� येथील सिशड� येथील सिशड� येथील स. . . . नंननंंनं. . . . ११४११४११४११४////९ ९ ९ ९ व व व व १२५१२५१२५१२५////३ ३ ३ ३ मधील मधील मधील मधील ३२ ३२ ३२ ३२ आर आर आर आर 
जागाजागाजागाजागा    ही ही ही ही मोlयाPयामोlयाPयामोlयाPयामोlयाPया    िठकाणी असKयाने िठकाणी असKयाने िठकाणी असKयाने िठकाणी असKयाने सं	 थासं	 थासं	 थासं	 थानला ह	 तांनला ह	 तांनला ह	 तांनला ह	 तांतरीत कBन घ7ेयात यावीतरीत कBन घ7ेयात यावीतरीत कBन घ7ेयात यावीतरीत कBन घ7ेयात यावी. . . . तसेच सं	थानचे मौजे िनमगाव तसेच सं	थानचे मौजे िनमगाव तसेच सं	थानचे मौजे िनमगाव तसेच सं	थानचे मौजे िनमगाव 
कोकोकोको----हाळे येथील गट नंहाळे येथील गट नंहाळे येथील गट नंहाळे येथील गट नं....८७८७८७८७, , , , ८८ ८८ ८८ ८८ पैपैपैप.ै . . . मधील जलसंपदा िवभागाकडे ह	तांतरीत करावयाच ेमधील जलसंपदा िवभागाकडे ह	तांतरीत करावयाच ेमधील जलसंपदा िवभागाकडे ह	तांतरीत करावयाच ेमधील जलसंपदा िवभागाकडे ह	तांतरीत करावयाच े४० ४० ४० ४० आर @=ेआर @=ेआर @=ेआर @=े    वगळून वगळून वगळून वगळून 
उव0रीतउव0रीतउव0रीतउव0रीत    @े=ा@े=ा@े=ा@े=ातततत    लाडूलाडूलाडूलाडू    िनिम0िनिम0िनिम0िनिम0तीतीतीती    यिुनट <कK पयिुनट <कK पयिुनट <कK पयिुनट <कK प    उभारणते यावाउभारणते यावाउभारणते यावाउभारणते यावा, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले....        

                                                                                                                                                                        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१२१२१२१२    मौजेमौजेमौजेमौजे    िनमगांविनमगांविनमगांविनमगांव    कोXहाळेकोXहाळेकोXहाळेकोXहाळे    गटगटगटगट    नंननंंनं....८७८७८७८७,,,,८८८८८८८८    मधीलमधीलमधीलमधील    जागेतजागेतजागेतजागेत    <साद<साद<साद<साद    लाडूलाडूलाडूलाडू    िनिम0तीिनिम0तीिनिम0तीिनिम0ती    यिुनटकरीतायिुनटकरीतायिुनटकरीतायिुनटकरीता    इमारतीचेइमारतीचेइमारतीचेइमारतीचे    िनयोजीतिनयोजीतिनयोजीतिनयोजीत    

बांधकामासाठीबांधकामासाठीबांधकामासाठीबांधकामासाठी    आिक0 टेlटआिक0 टेlटआिक0 टेlटआिक0 टेlट    सुससुुसुिशलिशलिशलिशल    दशेमखुदशेमखुदशेमखुदशेमखु    यांनीयांनीयांनीयांनी    सादरसादरसादरसादर    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    नकाशांनानकाशांनानकाशांनानकाशांना    वववव    अदंाजप=कWयअदंाजप=कWयअदंाजप=कWयअदंाजप=कWय    खच0खच0खच0खच0    
BBBB....१५१५१५१५,,,,९९९९९९९९,,,,३६३६३६३६,,,,७१३७१३७१३७१३////----    वववव    शासनाचेशासनाचेशासनाचेशासनाचे    <शासकWय<शासकWय<शासकWय<शासकWय    परवानगीसपरवानगीसपरवानगीसपरवानगीस    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद– अिधिनयमाच े
कलम २१ मधील पोटकलम (१) P या खंड (क) अb वये “ मिंदराP या व िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> तांची 
दखेभाल, � यव	 थापन व <शासन करण े” व खंड (घ) अb वये “भl तांना जेवण दणे ेआिण अb नछ= चालिवण”े 
अशी तरतुद आह.े  

मामामामा....� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमती सभतेीलपन सिमती सभतेीलपन सिमती सभतेीलपन सिमती सभतेील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य––––    मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभते 
खालील<माण ेिनण0य �.३२२(३०) संमत झालेला आह.े  

“ मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं८७,८८ मधील जागेत <साद लाडू िनिम0तीसाठी 	 वतं= फुड <ोसेिसंग 
यिुनट उभारणकेरीता आिक0 टेl चरल सK लागार नेमणकूWसाठी मागिव7 यात आलेK या ई-िनिवदांपकैW िनq नतम 
दरधारक म.ेसिुशल दशेमखु अ7ॅ ड असोिसएटस, औरंगाबाद ह ेआजचे 	 थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी 
उपि	थत होते.  

यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८७,८८ मधील जागेत <साद लाडू 
िनिम0तीसाठी 	 वतं= <सादलाडू िनिम0तीकामी 	 वतं= फुड <ोसेिसंग यिुनट उभारणकेरीता आिक0 टेl चरल सK लागार 
नेमणकूWसाठी उपरोl त तलुना> मक तl > यामधील िनq नतम दरधारक यांचे दर ि	वकारणते येऊन, > यांना नमेणकू प= 
द7े यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस माb य कर7 यात आली. ” 

मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीच े सभेत खालील<माण े िनण0य �.७०१ संमत 
झालेला आह.े  
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“ आिक0 टेl ट सिुशल दशेमखु अ7ॅ ड असो., औरंगाबाद यांनी लाडु िनिम0तीसाठी 	 वतं= यिुनट उभारणीचे 
सादरीकरण आजचे सभते सादर केले. िवचारलेK या <� नांचे उ> तरे िदली. 

..यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, लाडु िनिम0तीसाठी 	 वतं= यिुनट उपरोl त <	 तावातील पया0य ०१ <माण े
उभारणते यावे, असे ठरले. > यासाठी िवहीत प5 दतीने ई-िनिवदाची मागणी करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे B. 
१४.४१ करोड मा=चे खचा0स माb यता द7े यात आली.” 

<	 तावना– मा. � यव	 थापन सिमतीच े वर नमदू िनण0य �.३२२(३०) अb वये वरील िवषयांकWत 
<कK पासाठी सिुशल दशेमखु अ7ॅ ड असोिसएटस ् , औरंगाबाद यांची िद.०२/०६/२०१७ रोजीच े प=ाb वये 
आिक0 टेl ट q हणनू िनयlु ती करणते आलेली आह.े  

यापवु� आिक0 टेl ट यांनी सदर <कK पासाठी खालील<माण ेदोन पया0यांनसुार अदंाजप=क सादर केलेले 
होते.  

Sr.No. Option Type Discription 
Built up area in 
Sqm. 

Cost of Block 
Estimate in Cr. 

01 Option – I R.C.C. Building (Only GF) 3275.075 Rs.14.41 Cr. 

02 Option- II 
Compositee- PEB + RCC 
Building (Only GF) 

4102.91 Rs.12.15 Cr. 

 
याबाबत वर नमदू � यव	 थापन सिमती िनण0य �.७०१ अb वये पया0य �.१ नसुार येणारे अदंाजे 

B.१४.४१ कोटी खचा0स माb यता दणेते आली आह.े  
मौजे िनमगांव को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट न.ं८७ प.ै व ८८ प.ै २४००० चौ.मी. @=ेावर <	 तािवत 

लाडू िनिम0ती यिुनट इमारत बांधण ेया <योजनासाठी रेखांकन मंजरुीकरीता उपिवभागीय अिधकारी, िशड� भाग, 
िशड� यांचेकडे अज0 करणते आला आह.े > यावर सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर यांनी 
िद.०६/०२/२०१८ रोजीच ेप=ाb वये काही अट�वर ता> परु> या 	 वBपात परवानगीची िशफारस केली आह.े तथापी 
उपिवभागीय अिधकारी यांचेकडील परवानगीच ेप= अcाप <ित@ते आह.े  

आिक0 टेl ट यांनी यापवु� सादर केलेले अदंाजप=क ह े सन २०१६-२०१७ चे िजK हा दरसचूीवर 
आधारीत व ढोबळ 	 वBपाच ेहोते.आ ता आिक0 टेl ट यांनी अिधक अâ यासांती नकाशाम5 ये काही सधुारणा केK या 
आहते. सदर सधुारीत नकाशे सभपेढुे सादर कर7 यात येत आहते.  

पवु�च ेनकाशाम5 ये बुंदी सकुिवण ेव पॅक�ग करणसेाठी तळमजK यावर <सादलाडु करीता १६० चौ.मी. 
व बुंदी <साद करीता १६५ चौ.मी. असे एकूण ३२५ चौ.मी.@े= दश0िवलेले होते. आता सधुारीत नकाशाम5 ये 
याकरीता पहीK या मजK यावर <> येकW ४५० चौ.मी.<माण े एकूण ९०० चौ.मी. @=े दश0िव7 यात आले आह.े 
िदवसGिदवस वाढ> या मागणीचा िवचार करता या<माण े वाढीव बांधकाम @=े आव� यक आह.े तथापी बुंदी 
पिहK या मजK यावर नेण ेव पॅक�ग केलेले लाडू / बुंदी <साद पािकटे तळमजK यावर आणण ेयासाठी िलÅट अथवा 
कb � हअेर बेK टचे 	 वBपात � यव	 था करावी लागले. तळमजला व पिहK या मजK याची उंची <> येकW ६.३० मीटर 
इतकW दश0िवलेली आह.े तळमजK यावरील बेसन, चl कW व थिम0क ÅK यईूड िहट�ग िसि	टम यांना मेटल शीट 
Bफ�ग असनू > यांची उंची ९ मीटर दश0िवलेली आह.े  

िबK ट-अप एQरया व यिुनट वाईज एQरया यांचा तपिशल खालील<माण ेआह.े  
I) GROUND  FLOOR :-  
 NET B/UP AREA       = 2512.19 SQM 
 EXTRA HEIGHT AREA  = 1256.09 SQM 
     ---------------- 
 TOTAL AREA (GF)       =   3768.28 SQM 
II) FIRST  FLOOR :- 
NET B/UP AREA       = 1268.88 SQM 
 EXTRA HEIGHT AREA  =   634.44 SQM 
     ---------------- 
 TOTAL AREA (FF)       =   1903.32 SQM 
 TOTAL B/UP AREA (I+II) =TOTAL B/UP AREA (I+II) =TOTAL B/UP AREA (I+II) =TOTAL B/UP AREA (I+II) =    5671.60 SQM5671.60 SQM5671.60 SQM5671.60 SQM    
 
UNITS WISE AREAUNITS WISE AREAUNITS WISE AREAUNITS WISE AREA    
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SR.SR.SR.SR.    
NO.NO.NO.NO.    

UNITUNITUNITUNIT    
CARPET AREACARPET AREACARPET AREACARPET AREA    
IN SQM.IN SQM.IN SQM.IN SQM.    

BUILT UP AREABUILT UP AREABUILT UP AREABUILT UP AREA    
IN SQM.IN SQM.IN SQM.IN SQM.    

1 COLD STORE 93.25 103.19 
2 SUB STORE 93.25 103.19 
3 ONLINE BESAN CHAKKI UNIT 221.00 238.32 
4 FLOOR STORAGE 62.00 70.23 
5 PLATFORM FOR THERMO FLUID HEATIN SYSTEM 182.00 200.00 
6 BESAN MIXING AND CLEANING 92.35 101.43 
7 LADDU KITCHEN 390.00 430.00 
8 FREE BUNDI KITCHEN 390.00 430.00 
9 DISTRIBUTION COUNTER 60.00 65.84 
10 ADMIN. OFFICE 54.00 63.52 
11 DRYING AND PACKING (LADDU) 450.00 490.00 
12 DRYING AND PACKING (FREE BUNDI) 450.00 490.00 
13 TIME OFFICE 20.00 24.73 
14 CHANGING ROOM (MALE) 20.00 24.73 
15 CHANGING ROOM (FEMALE) 20.00 24.73 

 
आता आिक0 टेl ट यांनी वर नमदू तपिशला<माण ेसधुारीत नकाशानसूार बांधकामासाठी सन २०१७-

२०१८ चे िवcमान ईएसएसआर दरांनसुार सिव	 तर अदंाजप=क तयार केले असनू > याचा तपिशल खालील<माण े
आह.े 
 

A) CIVIL WORK, WATER SUPPLY, SANITARY, COMPOUND WALL, 
ROAD, PARKING ETC. 

- RS.10,85,13,614.00 

B) INTERNAL AND EXTERNAL ELECTRIFICATION, FIRE FIGHTING - RS.1,13,24,165.00 
C) HVAC EVAPORATIVE COOLING SYSTEM - RS.1,07,00,000.00 
D) COST OF FURNITURE - RS.15,00,000.00 
E) COST OF ETP PLANT  - RS.15,00,000.00 

NET TOTAL 
ADD 12% FOR GST ON (A+B) 

ADD 4% CONTINGENCIES ON NET TOTAL 
ADD 5% CENTAGE CHARGES ON NET TOTAL 

- RS.13,35,37,779.00 
- RS.1,43,80,534.00 
- RS.53,41,511.00 
- RS.66,76,889.00 

TOTAL ESTIMATED COSTTOTAL ESTIMATED COSTTOTAL ESTIMATED COSTTOTAL ESTIMATED COST    ----    RS.15,99,36,713.00RS.15,99,36,713.00RS.15,99,36,713.00RS.15,99,36,713.00    

 
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव::::----तरी वरील िवषयांकWत <कK पासाठी आिक0 टेl ट सिुशल दशेमखु अ7ॅ ड असो., औरंगाबाद 

यांनी तयार केलेK या नकाशांच ेअवलोकन होऊन > यास माb यता िमळणसे िवनंती. तसेच आिक0 टेl ट यांनी सादर 
केलेK या सिव	 तर अदंाजप=कानसुार येणारे अदंाजे Bअदंाजे Bअदंाजे Bअदंाजे B....१५१५१५१५,,,,९९९९९९९९,,,,३६३६३६३६,,,,७१३७१३७१३७१३////---- इतl या अपेि@त खचा0स माb यता 
िमळणसे िवनंती. तसेच सदरह? <कK प हा मोठया 	 वBपाचा पायाभतू <कK प असK याने मा.<धान सिचव, िवधी व 
b याय िवभाग यांचे माb यतेकरीता <	 ताव सादर करणबेाबत िनण0य होणसे िवनंती.      

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२९२९२९२९८८८८    यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    सद	यांसद	यांसद	यांसद	यांनीनीनीनी    सभेससभेससभेससभेस    अशीअशीअशीअशी    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    िदलीिदलीिदलीिदली    कWकWकWकW, , , , ितBपतीितBपतीितBपतीितBपती    बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    <साद<साद<साद<साद    लाडूलाडूलाडूलाडू    जादाजादाजादाजादा    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    
िटकूनिटकूनिटकूनिटकून    राहातातराहातातराहातातराहातात, , , , सदरसदरसदरसदर    लाडूलाडूलाडूलाडू    िनम�तीPयािनम�तीPयािनम�तीPयािनम�तीPया    काय0प5दतीकाय0प5दतीकाय0प5दतीकाय0प5दतीचीचीचीची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    _यावा_यावा_यावा_यावा....    

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    सदरचासदरचासदरचासदरचा    िवषयिवषयिवषयिवषय    	थिगत	थिगत	थिगत	थिगत    ठेवणतेठेवणतेठेवणतेठेवणते    आलाआलाआलाआला. . . .     
((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता,,,,बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग////<<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क, , , , लाडुलाडुलाडुलाडु    <साद<साद<साद<साद    िनम�तीिनम�तीिनम�तीिनम�ती    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१३१३१३१३    सं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 तसं	थानमाफ0 त    साजरेसाजरेसाजरेसाजरे    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    ०३०३०३०३    मOुयमOुयमOुयमOुय    उ>सवांचीउ>सवांचीउ>सवांचीउ>सवांची    िनम=ंणिनम=ंणिनम=ंणिनम=ंण    पि=कापि=कापि=कापि=का    वववव    >यासोबत>यासोबत>यासोबत>यासोबत    पाठिवणतेपाठिवणतेपाठिवणतेपाठिवणते    येणारेयेणारेयेणारेयेणारे    उदीउदीउदीउदी----

<सादबाबत<सादबाबत<सादबाबत<सादबाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था िशड�, अिधिनयम २००४ चा (महारा� � अिधिनयम �ं.१४)  

कलम १९ (भl तमंडळ) अिधिनयमातील तरतुद अिधिनयमातील तरतुद अिधिनयमातील तरतुद अिधिनयमातील तरतुद ––––    
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१९. (१)  समारंभ, उ> सव, पजुा, इ> याद�ची िशफारस कर7 यासाठी, आ�यदाते, आजीव सद	 य, सव0सामाb य 
सद	 य, सामाb य सद	 य, सहयोगी सद	 य आिण सं	 थान सद	 य (सल  न) यांचा समावेश असलेले एक भl तमंडळ 
असेल. सद	 य> वाP या <> येक <कारासाठी वग0णीचा दर िविनयमां� दारे िनधा0Qरत कBन िदK या<माण ेअसेल.  

           (२) कोण> याही � यl तीस, मग ितची जात, धम0 अथवा िलंग कोणतेही असले तरी, भl त मंडळाचे सद	 य> व 
द7े यात येईल. पंरत,ु अशा �यl तीने वयाची अठरा वषª पणु0 केली असली पािहजेत व ती �ी साईबाबांचा भl त 
असली  पािहजे. 

      (३) भl त मंडळाP या सद	 यांच े अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत0� ये िविनयमांTारे िनधा0Qरत कÙन  
िदK या<माण ेअसतील. सिमती, भl त मंडळाP या  सद	 य> वासाठी अज0 करणा-या अज0दारने पणू0 करावयाP या इतर 
अटी व शत� दखेील िविनयमांTारे िनधा0Qरत कÙन दईेल. 

उपरोl त अिधिनयमातील तरतदुीस अनसुBन  मा. � यव	 थापन सिमतीने याकामी िविनयम तयार कBन ते 
महारा� � शासनाP या िवधी व b याय िवभागाकडे माb यतेसाठी पाठिवले > यास शासन पञ �. सासंिव-२०१२/ 
<.�.१९/ पनुबा0धणी-७/का.सोळा िवधी व b याय िवभाग, मंञालय, मुंबई-३२ िद.२८ ऑl टोबर, २०१३ अb वये 
माb यता िदलेली आह े

भl तमंडळाच ेसभासदांबाबत  िविनयम िविनयम, २०१३ (कलम ०४ ) खालील<माण े–  
१. संि@¡ त नांव:- या िविनयमांना �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, (िशड�) भl त मंडळ िविनयम २०१३, 
असे  संबोधले जाऊ शकते. 
२. � याO या :- या िविनयमात, जर > याम5 ये िवषयास आिण संदभा0स काहीही <ितकुल नसेल तर . 
(अ) “अिधिनयम” q हणजे �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, (िशड�) अिधिनयम २००४ ( सन २००४ चा  
महारा� �  अिधिनयम �मांक १४)  
(ब) “काय0कारी अिधकारी”  q हणजे अिधिनयामातील कलम १३ अb वये िनयlु त कर7 यात आलेले � यव	 थापन 
सिमतीचे काय0कारी अिधकारी . 
(क) “� यव	 थापन सिमती” – q हणजे अिधिनयमातील कलम ५ अb वये <	 थािपतकर7 यात आलेली �ी साईबाबा 
सं	 थान � यव	 थापन सिमती. 
३. सभासदा> वाचे    <कार आिण िविहत वग0णी<कार आिण िविहत वग0णी<कार आिण िविहत वग0णी<कार आिण िविहत वग0णी::::----    <> येक <कारP या सद	 य> वाP या वग0णीचे दर पढुील<माण े
असतील::::----        

(अ) आ�यदाते सभासद  : ५,००,०००/- Ùपये एक रकमी (२० वषा]P या कालावधीसाठी) 
(ब) आिजव सभासद       :    ५०,०००/- Ùपये एक रकमी (१५ वषा0P या कालावधीसाठी) 
(क) सामाb य सभासद      :      ३,०००/- Ùपये        (१ वषा0P या कालावधीसाठी) 

� या � यl तीचे भl त मंडळाचा सभासद हो7 याची इP छा असेल > याने या िविनयमासोबत जोडलेK या िवहीत 
नमbु यात काय0कारी अिधका-यांकडे अज0 सादर करण ेआव� यक आह.े 
४. भl तमंडळाP या सभासदांच ेहl क आिण िवशेषािधकार :- 

   (१) भl त मंडळाP या सभासदांना सं	  थानP या ितन उ> सावाच,े q हणजेच राम नवमी, गÙु पौिणमा आिण 
साईबाबांची प7ु यितथी या उ> सवाचे िनमंञण पाठव7 यात येईल, असे िनमञंण, डाकेन,े एl स<ेस कुरीयरन,े फॅl स, 
ई-मेल Tारे िकंवा इलेl �ॉिनक संपका0P या इतर कोण> याही प5 दतीन ेपाठव7 यात येईल. 
(२) वर उK लेख केलेK या तीन अिध कृत उ> सवानंतर <> येक सभासद डाकेन े “उदी <साद” <ा¡ त हो7 यास पा= 
असेल. 
(3) ह े िविनयम लाग ूहो7 यापवू�च ेआ�यदाते व आिजव सभासदांचे सव0 हl क आिण िवशेषािधकार पढुे चाल ु
रहातील. 
५५५५) ) ) ) काय0कारी अिधकारी उ> सव समारंभ िकंवा पजुा या संबधी भl त मंडळाP या कोण> याही सभासदाकडुन <ा¡ त 
झालेK या सचुना, िशफारसी िकंवा <	 ताव यांची छाननी करतील आिण ते आपK या यासंबंधीP या मतासमावेत 
� यव	 थापन सिमतीपढुे िवचाराथ0 सादर करतील....    

भl त मंडळ सभासदांसाठी पवु�चे िनयम व आताचे िवनीयमानसुार <ितवष� �ीरामनवमी, �ी 
गBुपािण0मा व �ी प7ु यितथी उ> सवात खालील सभासदांना उ> सवाच ेपि=केबरोबर उदी <साद पाठिव7 यात येतो.  

 
अ.न.ं सभासदाचा <कार फेÃवुारी  २०१८ अखेर सभासदांची संO या 

०१ आ�यदाता सभासद  ३७३५७ 
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०२ आिजव सभासद १७१७७६ 
०३ सामाb य सभासद ५२६ 
 एकूण संO या  २०९६५९ 

 
वरील एकूण सभासद संO या २०९६५९ इतकW आह.े > यातील ३३०७४ सभासदांचे प> ते � यवि	थत 

नसK याने सदरP या पि=का परत येत असK यामळेु मा. वरी� ठांP या िनदªशानसुार सदरच े सभासदांना ता> परु> या 
	 वBपात पि=का पाठिवण ेह े बंद  कर7 यात आले आह.े सदरP या पि=का वगळून १७६६८५ सभासदांना िनमं=ण 
पि=केबरोबरच उदी<साद एकि=तQर> या पो� टा� दारे  पाठिव7 यात येतो. मा. म=ंी महोदय, िशड� व पQरसरातील 
<ित� ठीत नागरीक यांनाही उदी<साद व िनम=ंण पि=का पाठिव7 यात येतो. अशा एकूण १८०,००० सभासदांना 
िनम=ंण पि=केबरोबरच उदी<साद एकि=त Qर> या पो� टा� दारे  पाठिवणते येतो. 

     सन २०१८ ह ेशता� दी  वष0 चाल ू असK याने सभासदांना उ> कृ� ट दजा0ची पि=का िमळावी Íा हतेनुे मा. 
� यव	 थापन सिमतीन ेउ> कृ� ट दजा0ची पि=का छपाईबाबत िनण0य घतेला आह.े > यामळेू <> येक उ> सवाP या िनम=ंण 
पि=का छपाई व पो	 टेज खच0 द¡ु पट झाK याचा िदसनू येतो.  शता� दी वष0 संपK यानंतर नहेमीP या पØतीने उ> सवाची 
िनम=ंण पि=का छोट्या आकारात  छपाई करता येईल व > यामळेु  पो� टेज व छपाई खच0 पवु�<माणचे राहील. 

        तथापी आता मा.� य.स.चे िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभतेील िनण0य �ं ७९, नसुार खालील<माण े
िनण0य घणेते आलेला आह.े 

  <> येक उ> सवांP या िनमंञण पिञका छपाई व पो	 टे ज खच0 कमी कर7 यासाठी वषा0मधील सव0 उ> सवांचा 
उदी-<साद एकदाच सव0 भl तमंडळांना पाठिवणते यावा व � या भl तमंडळ सभासदांचे ई-मेल <ा¡ त आहते, अशा 
भl तमंडळ सभासदांना > या-> या उ> सवाP या वेळेस िनमञंण पिञका ई-मेलTारे पाठिव7 यात या� यात, असे ठरले.  

  तथािप सं	 थानP या अिधनीयमात भl तमंडळ सभासदांना सं	 थानमाफ0 त साजरे करणते येणारे ०३ मOु य 
उ> सवांचे  (�ी रामनवमी, �ी गÙुपोिण0मा व �ी पणु ्यितथी उ> सव) िनमं=ण पाठिवण ेतसेच या ०३ ही उ> सवांचा 
उदी-<साद सभासदास पाठिव7 याची तरतदु आह.े या तरतदुीनसुार स5 या उ> सवांची िनम=ंण पि=केबरोबरच 
उदी<साद एकि=त Qर> या पो� टा� दारे  पाठिवणते येत आह.े  

   मा.� यव	 थापन सिमतीन े िनण0यानसुार काय0वाही करणचे े ठरिवK यास  िविनयम २०१३ तरतुदीनसुार  
भl तमंडळ सभासदांना <> येक उ> सवानंतर  उदी <साद िमळणार नाही. 

  > यामळेु मा. � यव	 थापन सिमतीन ेघतेलेला िनण0य हा अिधिनयमातील तरतुदीशी िवसंगत आह ेअसे नÇ 
मत आह.े   

  सबब, मा. � यव	 थापन सिमतीच े  िद.०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनण0य �. ७९ नसुार फेर 
िनण0याथ0 सादर . 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....२२२२९९९९९९९९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचे  िदपन सिमतीचे  िदपन सिमतीचे  िदपन सिमतीचे  िद....०२०२०२०२....०२०२०२०२....२०१८ २०१८ २०१८ २०१८ रोजीच े सभेतील िनण0य �रोजीच े सभेतील िनण0य �रोजीच े सभेतील िनण0य �रोजीच े सभेतील िनण0य �. . . . ७९ ७९ ७९ ७९ र� र� र� र� 
कर7यात येऊनकर7यात येऊनकर7यात येऊनकर7यात येऊन, , , , भpमंडळाचेभpमंडळाचेभpमंडळाचेभpमंडळाचे    सद	यांनासद	यांनासद	यांनासद	यांना    पवु�<माणचेपवु�<माणचेपवु�<माणचेपवु�<माणचे    िनम=ंणिनम=ंणिनम=ंणिनम=ंण    पि=कापि=कापि=कापि=का    वववव    उदीउदीउदीउदी    <साद<साद<साद<साद    पाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यात    यावायावायावायावा, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,सामाbयसामाbयसामाbयसामाbय    <शासन<शासन<शासन<शासन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१४१४१४१४    <वरा<वरा<वरा<वरा    ऑफसेटऑफसेटऑफसेटऑफसेट, , , , लोणीलोणीलोणीलोणी    यांचेकडूनयांचेकडूनयांचेकडूनयांचेकडून    �ी�ी�ी�ी    रामनवमीरामनवमीरामनवमीरामनवमी    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव    २०१७२०१७२०१७२०१७    PयाPयाPयाPया    पनुमु0Cणपनुमु0Cणपनुमु0Cणपनुमु0Cण    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    िनम=ंणिनम=ंणिनम=ंणिनम=ंण    पि=कापि=कापि=कापि=का    

छपाईचेछपाईचेछपाईचेछपाईचे    BBBB....२२२२,,,,०९०९०९०९,,,,६००६००६००६००////----    मा=मा=मा=मा=    आदाआदाआदाआदा    करणेकरणेकरणेकरणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    १) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वय,े रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण िकंवा िवशेष 

आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	 त� यव	 थPे या मालम> तेची व कामकाजाची काय0@मतेने � यव	 था 
पाहण,े मंिदराम5 य ेBढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत कर7 यासाठी आिण पार 
पाड7 यासाठी यो  य ती � यव	 था करण.े भl तगणांना आव� यक > या सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणेे आिण या 
अिधिनयमाb वय े िव� व	 त� यव	 Ú ेाचा कारभार � या <योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य 
कर7 यासाठी िव� व	 त� यव	 थचेे उ> पb न कामी लावण,े ही सिमतीची कत0� य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अb वय,े भl तानंा दवेतेP या दश0नासाठी व मंिदरात <ाथ0नेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7 यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

<ा	 तािवक:- <वरा ऑफसेट,लोणी, यांनी िद.२५.०३.२०१८ चे प=ाb वये कळिवल ेआह ेकW, �ी रामनवमी 
उ> सव २०१७ P या काय0�म पि=का व पािकट छपाई केली होती.परंत ुपि=केतील व पाकWटावरील नावाम5 य ेबदल 
झाK यामळेु वQर� ठाPं या सचुनेवBन नवीन पि=का व पाकWटे छपाई कर7 यास सचुना कर7 यात आली. > यानसुार न� याने 
पि=का व पाकWटे छपाई केK या जbु या ४९,००० पि=का व पाकWटे वापर7 यात आK या व १,३१,००० पि=का व पाकWटे 
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पbु हा न� याने छपाई केK या तरी १,३१,००० पि=का व पाकWटे आq ही छपाई केली असनू, सदर िबल �.५७५ रl कम 
B.२,०९,६००/- होत असनू सदर िबलाची रl कम आcाप पय]त आq हाला िमळाली नाही. तरी िबलाची रl कम 
िमळावी ही नÇ िवनंती.  

मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य–१. मा. � यव	 थापन सिमतीच े िद.२७.०३.२०१७ चे सभते  
िनण0य �.२२४ नसुार िद.०६.०३.२०१७ च े	 थािनक उपसिमतीच ेसभतेचे इितव>ृ तातील िशफारिशंना  खालील<माण े
प�ु टी द7े यात आली. 

  सिव	 तर चचा0 होऊन सन २०१७ या वषा0मधील  सं	 थान माफ0 त साजरे होणा-या सव0 उ> सवांP या 
िनमं=ण पि=का व पािकटे छपाई करणेकामी <वरा ऑफसेट,लोणी याचंे <ती नग B.१.६० मा= अिंतम िनq नतम दर 
	 वीकारणेत यऊेन , > यांना छपाईचा काया0दशे द7े यात यावा. तसचे अतंीम दर > याचंेकडून लखेी	 वBपात घे7 यात याव,े 
अशी उपसिमतीची िशफारस माb य कर7 यात आली.    

  <	 तावना:- उपसिमतीच े सभेत <वरा ऑफसेट, लोणी यांनी छपाई आदशेाची वाट न पहाता, तातडीने 
िनमं=ण पि=का छपाईच ेकाम  चाल ूकBन ८ िदवसात परुवठा पणू0 करणेबाबत � यव	 थापन सिमतीचे सद	 य मा. �ी. 
भोसल ेसाहबे यांनी सािंगतल.े > यानसुार <वरा ऑफसेट, लोणी यांनी  �ी रामनवमी उ> सव २०१७ च े१,८०,००० नग 
िनमं=ण पि=काचंी  छपाई केली व पाकWटे तयार  कBन ट¡ ¡ याट¡ याने  परुवठा सBु कर7 याच ेकाम चाल ूकरतो अस े
सांिगतल.े  <थम > यांनी ४९,००० नग िनमं=ण पि=का छपाईचा परुवठा केला व सदर पि=का पो� टा� दारे सभासदांना 
पाठिव7 यात आK या. उव0रीत १,३१,००० नग िनमं=ण पि=काचंा परुवठा करणे बाकW होते. �ी.बाजीराव,िशंद े , 
काय0कारी अिधकारी याचंी िद.२८.०२.२०१७ रोजी बदली होऊन नवीन मOु य काय0कारी अिधकारी याचंी नेमणकू 
झाK याने मा. मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांनी िद.१५.०३.२०१७ रोजी ५.०० वाजता पि=केवरील नावात 
बदल कBन फेर िनमं=ण पि=का छपाई करणेबाबत िनदªश िदल ेहोते. > यानसुार > याच िदवशी पि=केवरील नावात बदल 
कBन मजकुर मा.मOु य काय0कारी अिधकारी याचंेकडून माb य कBन, <वरा ऑफसेट, लोणी  यांना १,३१,००० नग फेर 
िनमं=ण पि=का छपाईचे काम सBु करणेबाबत दरु5 वनीवBन कळिव7 यात आल.े तसचे िद.१६.०३.२०१७ रोजी मा. 
उपा5 य@ �ी. कदम साहबे यांचशेी िनमं=ण पि=केवरील नावाबाबद बदल करणेबाबत चचा0 कर7 यात आली असता. 
मा.मOु य  काय0कारी अिधकारी यांनी सिुचत केल<ेमाणे पि=का छपाई करणेबाबत > यांनी  सांिगतल.े  

िवभागाचा अिभ<ाय- सन २०१७ मधील �ीरामनवमी उ> सवाP या १,३१,००० िनमं=ण पि=केP या 
नावात  बदल कBन पbु हा िनमं=ण पि=का छपाई करणेबाबत मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी िनदªश िदK याने 
उ> सवाP या १,३१,००० नवीन पि=का आदशेा � यितQरl त छपाई कर7 यात आK या.  > यामळेु <सेधारकाकडे छपाई 
झालKे या १,३१,००० िनम=ंण पि=का <सेम5 य ेपडून आहते. सदरP या पि=काचं ेिबल <सेधारकाकडे पडून असलKे या 
पि=काचंी संO या मोजनू आदा करता येईल.  

तरी <वरा ऑफसेट, लोणी याचंेकडे आदशेा � यितQरl त जादा छपाई होऊन पडून असलKे या 
१,३१,००० िनम=ंण  पि=काचंे १.६० पसैे <माणे होणा-या िबलाची  रl कम B.२,०९,६००/-  मा= आदा करणेकामी 
िनण0याथ0 सादर .    

        याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    चचªPयाचचªPयाचचªPयाचचªPया    वेळीवेळीवेळीवेळी    संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    <से<से<से<से    धारकालाधारकालाधारकालाधारकाला    काया0रंभकाया0रंभकाया0रंभकाया0रंभ    आदशेआदशेआदशेआदशे    नसतांनाहीनसतांनाहीनसतांनाहीनसतांनाही    त>कालीनत>कालीनत>कालीनत>कालीन    उपसिमतीPयाउपसिमतीPयाउपसिमतीPयाउपसिमतीPया    
बठैकWतबठैकWतबठैकWतबठैकWत    िदलKेयािदलKेयािदलKेयािदलKेया    तUडीतUडीतUडीतUडी    िनदªशानसुारिनदªशानसुारिनदªशानसुारिनदªशानसुार    >याने>याने>याने>याने    िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    पि=कांचीपि=कांचीपि=कांचीपि=कांची    छपाईछपाईछपाईछपाई    केलीकेलीकेलीकेली    होहोहोहोतीतीतीती. . . . >याने>याने>याने>याने    छपाईछपाईछपाईछपाई    केलKेयाकेलKेयाकेलKेयाकेलKेया    सव0सव0सव0सव0    िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    
पि=कापि=कापि=कापि=का    सं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडे    द7ेयाबाबतद7ेयाबाबतद7ेयाबाबतद7ेयाबाबत    >याचवेळी>याचवेळी>याचवेळी>याचवेळी    सांगीतलेसांगीतलेसांगीतलेसांगीतल े   होतेहोतेहोतेहोते. . . . >या<माणे>या<माणे>या<माणे>या<माणे    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    छपाईछपाईछपाईछपाई    केलKेयाकेलKेयाकेलKेयाकेलKेया    सव0सव0सव0सव0    qहणजेqहणजेqहणजेqहणज े   ४९४९४९४९,,,,००००००००००००    
िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    पि=कापि=कापि=कापि=का    सं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडे    जमाजमाजमाजमा    केKयाकेKयाकेKयाकेKया. . . . >या>या>या>या    िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    पि=कापि=कापि=कापि=का    भािवकांनाभािवकांनाभािवकांनाभािवकांना    पाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यातपाठिव7यात    आKयाआKयाआKयाआKया. . . . >यानंतर>यानंतर>यानंतर>यानंतर    <सेधारका<सेधारका<सेधारका<सेधारकालालालाला    
सधुारीतसधुारीतसधुारीतसधुारीत    िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    पि=कापि=कापि=कापि=का    छापणेबाबतछापणेबाबतछापणेबाबतछापणेबाबत    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलाआलाआलाआला. . . . >यामळेु>यामळेु>यामळेु>यामळेु    <से<से<से<से    धारकानेधारकानेधारकानेधारकाने    छपाईछपाईछपाईछपाई    केलKेयाकेलKेयाकेलKेयाकेलKेया    सव0सव0सव0सव0    
िनमं=णिनमं=णिनमं=णिनमं=ण    पि=काचंेपि=काचंेपि=काचंेपि=काचंे    दयेकदयेकदयेकदयेक    यापवुीचयापवुीचयापवुीचयापवुीच    आदाआदाआदाआदा    करणेतकरणेतकरणेतकरणेत    आलेआलेआलेआले    आहेआहेआहेआह.े . . . हीहीहीही    व	तिु	थतीव	तिु	थतीव	तिु	थतीव	तिु	थती    मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनीयांनीयांनीयांनी    
सिमतीPयासिमतीPयासिमतीPयासिमतीPया    िनदश0नासिनदश0नासिनदश0नासिनदश0नास    आणलीआणलीआणलीआणली. . . .     

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३००३००३००३००    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    वववव    मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनीयांनीयांनीयांनी    नमदुनमदुनमदुनमदु    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    वसतिु	थतीवसतिु	थतीवसतिु	थतीवसतिु	थती    िवचारातिवचारातिवचारातिवचारात    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    
अमाbयअमाbयअमाbयअमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला.                                                   .                                                   .                                                   .                                                   ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,सामाbयसामाbयसामाbयसामाbय    <शासन<शासन<शासन<शासन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१५१५१५१५    आयकरआयकरआयकरआयकर    िडमांडिडमांडिडमांडिडमांड    नोटीसनोटीसनोटीसनोटीस    िदिदिदिद....३१३१३१३१....१२१२१२१२....२०१७२०१७२०१७२०१७    BBBB....१८३१८३१८३१८३....८६८६८६८६    कोटीकोटीकोटीकोटी    संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत    सcि	थतीसcि	थतीसcि	थतीसcि	थती    अवलोकनाथ0अवलोकनाथ0अवलोकनाथ0अवलोकनाथ0    सादरसादरसादरसादर....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        उप आयlु त आयकर काया0लय, िपरामल चGबर, मुंबई यांच ेमाफ0 त कर िनधा0रण वष0 सन २०१५-१६ च े

कर िनधा0रण कBन B.१८३,८६,१४,३३०/- इतका कर दये असलेबाबत िद.३१.१२.२०१७ रोजीची आयकर 
काया0लयाची नोटीस <ा¡ त झाली होती. िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे � यव	 थापन सिमतीचे सभते सव0 सद	 यांना 
सदर नोिटसP या <ित वाट7 यात आK या हो> या िनण0य �. १६/िद.०८.०१.२०१८ अb वये सदर बाबत मा.उP च 
b यायालय मुबंई येथे Qरट यािचका दाखल करण,े आयकर लवादाकडे अिपल दाखल करण,े सदर <ि�येसाठी 
अनशुंिगक <वास, इतर त> सम खचा0स माb यता द7े यात आली व मा.िव� व	 त अडॅ.मोहन जयकर यांनी समb वय 
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करण े असा िनण0य संमत झाला होता. िद.७.०३.२०१८ रोजीच े मा.� य.स.सभमे5 ये सcि	थतीच े अवलोकन 
कर7 यात येऊन िनण0य �. २०३/िद.७.०३.२०१८ अb वये केलेK या काय0वाहीस माb यता द7े यात आली आह.े 
तदनतंर आज अखरे झालेली काय0वाही व सcि	थती खालील<माण ेआह.े  
१. आयकर काया0लय, िपरामल चGबर, लालबाग, यांचेकडून िद.३१.१२.२०१७ रोजी सं	 थानला B.१८३ 

कोटी कर भर7 याची Assessment order झालेली आह.े  
२. सदर बाबत 	 थिगती िमळणकेामी व आयकर काया0लयाकडून आयकर कायcातील तरतूद�च े पालन 

कBन कर िनधा0रण करणसंेबंिधत मा.उP च b यायालय, मुंबई येथे िद.३१.१.२०१७ रोजी Writ 
petitionNo.395/2018  दाखल कर7 यात आले होते. 

३. एकूण ३० िदवसांची मदुत पणु0 झाK यावर सं	 थानच ेबॅकं खाती गोठवनू कर वसलूीबाबतची काय0वाही 
होऊ नये करीता तातडीने मा.� य.स.िनण0यानसुार िदK ली येथील वरी� ठ वकWल अडॅ.एस.गणशे यांच े
माफ0 त िद.९.२.२०१८ रोजी मा.उP च b यायालय, मुंबई येथे सनुावणी होऊन मा.उP च b यायालयाचा 
फेरकर िनधा0रण कर7 यात येऊन आयकर लवादाकडे अिपल दाखल कर7 याचा व 	 टे कQरता आयकर 
िवभागाकडे <	 ताव द7े याचा आदशे <ा¡ त झाला आह.े   

४. ऑड0रच े तारखपेासनू २ आठवडयांचे आत अिपल फाईल करण े आव� यक होते. > यास अनसुBन 
आयकर आयlु त (अिपल) यांचकेडे िद.१८.०२.२०१८  रोजी ऑनलाईन व िद.२०.२.२०१८ रोजी 
अिपल दाखल कर7 यात आले आह.े   

५. उप आयlु त आयकर यांचे  िद.७.२.२०१८ रोजीचे प=ास अनसुBन िद.१३.२.२०१८ रोजी फेर कर 
िनधा0रण सनुावणीकामी आयकर सK लागार सीए �ी.राह?ल केळकर, सीए �ी.िदपक िटकेकर, 
लेखािधकारी �ी.एस.पी.लंके हजर होते. आव� यक कागदप=े सादर कर7 यात आK यानंतर उपआयlु त 
यांनी िद.१६.२.२०१८ रोजी फेर सनुावणीकरीता बोलिवले होते. िद.१६.२.२०१८ > यास अनसुBन 
उपरोl त <माण ेसनुावणीकरीता हजर रािहलेे होते.   

६. उप आयlु त आयकर यांनी िद.२०.२.२०१८ रोजी फेर कर िनधा0रण कBन B.१२२ कोटी दये कर 
असलेबाबत सधुाQरत कर िनधा0रण नोिटस िदली आह.े 

७. दये कर भर7 यास 	 टे िमळणकेQरता मा.उP च b यायालयाच ेQरट ऑड0र नसुार िद.२७.२.२०१८ रोजी उप 
आयक्ु  त आयकर, आयlु त आयकर व आयकर आयlु त अिपल यांचेकडे Stay of Demand 
application  कर7 यात आला होता. 

८. > यास अनसुBन > यांनी िद.५.३.२०१८ रोजी उपआयlु त आयकर िवभाग, िपरामल चGबर येथे 
सनुावणीकरीता बोलावीले होते. > यास अनसुBन आयकर सK लागार सीए �ी.राह?ल केळकर, सीए 
�ी.िदपक िटकेकर, लेखािधकारी �ी.एस.पी.लंके हजर होते. तसेच उप आयlु त आयकर यांनी 
िद.१६.२.२०१८ रोजी फेर सनुावणीकरीता बोलिवले होते > यासही हजर होते.   

९. उप आयlु त आयकर यांनी िद.२८.२.२०१८ रोजीचे प=ाने  Stay of Demand application 
सनुावणीकरीता िद. ५.३.२०१८ रोजी बोलावले होते.  > यास कर सK लागार िसए व लेखािधकारी हजर 
होते.  

१०. आयlु त आयकर िवभाग यांनी िद.७/३/२०१८ रोजीचे प=ाने Stay petition कQरता िद.१३.३.२०१८ 
रोजी बोलावले होते.  सं	 थान सीए व लेखािधकारी > यास हजर होते. यावेळी > यांनी एकूण दये करापकैW 
अखिच0त उ> पb न करावर १०%व उव0रीत वर २०% असे एकूण साधारणता B.२० कोटी अिपल 
काय0वाही करीता भर7 याबाबत चचा0 केली. बाबत मा.िव� व	 त व काय0कारी अिधकारी यांना > याबाबत 
कळव ूअसे सांगीतले होते. > यांनी िद.१९.३.२०१८ रोजी पbु हा बोलावले होते.   

११. िद.१९.३.२०१८ रोजी मा.िव� व	 त �ी.जयकर व वरी� ठ वकWल एस गणशे यांचे माग0दश0नाने Qरट 
िपटीशन करणारे अडॅ.�ी.जbु नरकर यांचेकडून उप आयlु त आयकर, आयlु त आयकर यांना अिपल 
काय0वाही सनुावणी तारीख िद.२०.३.२०१८ असK याच े व > या<माण े अिपल पणु0 होईपय]त 	 टे 
दणेबेाबत प= िदले होते. 

१२. िद.१४.३.२०१८ रोजीचे आयकर आयlु त अिपल यांच े प=ाTारे िद.२०.३.२०१८ रोजी अिपल 
सनुावणी करीता बोलावले होते.  > यास अनसुBन  आयकर सK लागार सीए �ी.राह?ल केळकर, सीए 
�ी.िदपक िटकेकर, लेखािधकारी �ी.एस.पी.लंके सनुावणीकरीता हजर होते.  
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१३. िद.२०.३.२०१८ रोजी दपुारी ४.३० वा. आयकर आयlु त अिपल यांनी दरू5 वनीवBन 	 टे ऑफ िडमांड 
<	 ताव िनकाली काढणेबाबत सनुाव णीकरीता िद.२१.३.२०१८ रोजी बोलावल े होते. > यास अनसुBन 
आयकर सK लागार सीए �ी.राह?ल केळकर, सीए �ी.िदपक िटकेकर, लखेािधकारी �ी.एस.पी.लकें, 
�ी.सितश खरात, िलपीक हजर होते. > यांनी िद.२१.०३.२०१८ रोजी सनुावणी कBन ऑड0र िशट 
िद.२०.०३.२०१८ चे तयार कBन > यावर 	 वा@-या घतेK या सदर बाबत याचंे िनदश0नास आणनु िदली. दये 
करापोटी काही रl कम भर7 यास > यानंी सचुिवल ेसदर बाब मा.� यव	 थापन सिमतीP या व सं	 थान अिधका-
यांP या अख> यारीत असK याने > या<माण ेकाय0वाही कर7 यात यईेल असे > यांना सांग7 यात आल.े 

१४. िद.२२.३.२०१८ रोजी आयकर आयlु त �ी.सितश शमा0 याचंा लखेािधकारी यांना दरू5 वनीवर फोन आला 
> यांनी “सं	 थान ने कर भरणेबाबत काय ठरिवल ेआह,े आपल ेअडॅ� होकेट व कर सK लागार फl त प= 
� यवहार कBन रl कम भर7 याचे टाळत आहते. िद.३१ माच0 पवु� आयकर भर7 यात आला नाही तर बॅकं 
अटॅॅचमGटसह दोन कर िनधा0रण वषª स5ु दा गिृहत धBन आयकर जबाबदारी ठरिव7 यात यईेल.  > यामळेु 
िद.२७.३.२०१८ पय]त कर भरणेबाबत � यव	 थापन सिमती, सं	 थान अिधकारी यांना सदर बाबत मािहती 
cावी” असे सांगीतल ेहोते. 

१५. सदर काय0वाही मा.िव� व	 त जयकर, वQर� ठ विकल एस.गणशे यांच े िनदश0नास आणनु िदली. यावर 
सं	 थानP या बॅकंा अटॅचमGट होऊन � यवहार बदं होऊ नय ेकQरता त ्यानंी तातडीने मा.उP च b यायालयात 
अडॅ. जbु नरकर यांच े माफ0 त Qरट िपटीशन दाखल केल े > याची सनुावणी  िद.२७.३.२०१८ रोजी वQर� ठ 
विकल एस.गणशे याचंेमाफ0 त होऊन िद.०५.०४.२०१८ रोजी वेबसाईटवर उपल� ध झाली. मा.उP च 
b यायालयाची ऑड0र झाली आह.े  

१६. >याम5ये <मखुतः आयकर लवादाकडे अिपल सनुावणी झाली आह.े > याचंी ऑड0र िमळेपय]त व > यानंतर 
दोन आठवडे 	 टे िमळाला आह.े  

१७. सदर <ि�येसाठी आज अखेर अनशुंिगक <वास/इतर त> सम बाब�कQरता साधारणतः B.२,८७,०९७/- 
इतका खच0 झाला असनु >याचा तपिशल खालील <माणे  
 

अ.�. तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    रl करl करl करl कमममम    
१ Qरट िपटीशन नोटरी, झेरॉl स इ. अनशुंिगक खच0  ०३.०२.२०१८ १७,४४९/- 
२ िदK ली िवमान <वास खच0  खच0 (मा. िव¿	त व अड�होकेट) ०५.०२.२०१८ २४,१५६/- 
३ मुंबई -िदK ली िवमान <वास व हॉटेल इ. ( सीए व लेखािधकारी)  ०५.०२.२०१८ ७०,०७३/- 
४ अडॅ.एस.गणशे यांच ेिशड� येथे हॉटेल खच0   १८.०२.२०१८ २७,३४३/- 
५ अडॅ.एस.गणशे यांच ेिदK ली ते मुंबई –िदK ली िवमान <वास खच0  २५.०३.२०१८ ६७,७६१/- 
६ अडॅ.एस.गणशे यांच ेिदK ली ते मुंबई –िदK ली िवमान <वास  ०४.०४.२०१८ ८०,३१५/- 
 एकुणःएकुणःएकुणःएकुणः---- २२२२,,,,८७८७८७८७,,,,०९७०९७०९७०९७////----    

> याम5 ये <वासखच0, हॉटेल, उP च b यायालयात Qरट िपटीशन दाखल करण ेइ. खचा0चा समावेश आह.े 
काय0वाही चाल ूअसK याने अcाप एकुण खच0 िनि�त झालेला नाही. 

मा.� यव	 थापन सिमती िनण0य �. १६/िद.०८.०१.२०१८ अb वये सिमती सद	 य अडॅ.�ी.मोहन जयकर 
यांचे समb वयान े आयकर नोटीस संबधीत अिपल, Qरट िपटीशन इ. संपणु0 कामकाज चाल ू आह.े याबाबत 
सcि	थती मा.� यव	 थापन सिमतीचे अवलोकनाथ0 व पढुील यो  य > या काया0वाही	 तव माb यता िमळणकेामी 
मा.� य.स.P या सभपेढुे सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०१३०१३०१३०१    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    सदरह®सदरह®सदरह®सदरह®    <करणी<करणी<करणी<करणी    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    काय0वाहीचीकाय0वाहीचीकाय0वाहीचीकाय0वाहीची    नUदनUदनUदनUद    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    येऊनयेऊनयेऊनयेऊन    याकामीयाकामीयाकामीयाकामी    
आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    आयकरआयकरआयकरआयकर        िडमांडिडमांडिडमांडिडमांड    नोटीसनोटीसनोटीसनोटीस    बाबतबाबतबाबतबाबत    मामामामा....डॉडॉडॉडॉ....राजाबालीराजाबालीराजाबालीराजाबाली    िसंगिसंगिसंगिसंग, , , , सद	यसद	यसद	यसद	य    
यांनीयांनीयांनीयांनी    दखेीलदखेीलदखेीलदखेील    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    	तरावर	तरावर	तरावर	तरावर    <य>न<य>न<य>न<य>न    करावेतकरावेतकरावेतकरावेत,,,,    असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                                                            ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मुममुुमुOयलेखािधकारीOयलेखािधकारीOयलेखािधकारीOयलेखािधकारी))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१६१६१६१६    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    वष0वष0वष0वष0    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    म5येम5येम5येम5ये    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    गतुवणकूWचागतुवणकूWचागतुवणकूWचागतुवणकूWचा    अहवालअहवालअहवालअहवाल    वववव    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    वष0वष0वष0वष0    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    म5येम5येम5येम5ये    कमालकमालकमालकमाल    �याजदर�याजदर�याजदर�याजदर    

दणेाXयादणेाXयादणेाXयादणेाXया    रा��ीयकृतरा��ीयकृतरा��ीयकृतरा��ीयकृत    बँकाम5येबँकाम5येबँकाम5येबँकाम5ये    ११११    वषा0Pयावषा0Pयावषा0Pयावषा0Pया    मदुतठेवीPयामदुतठेवीPयामदुतठेवीPयामदुतठेवीPया    	वBपात	वBपात	वBपात	वBपात    गुंतवणकूWसगुंतवणकूWसगुंतवणकूWसगुंतवणकूWस    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अb वये िव� व	 त� यव	 था 

िनधीP या मालकWचा सव0 पसैा व इतर मौK यवान व	 त ु केवळ रा� �ीयकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंाम5 ये ठेव q हणनु 
ठेव7 यात येतील िकंवा जमा कर7 यात येतील िकंवा मुंबई साव0जिनक िव� व	 त� यव	 था अिधिनयम १९५० P या 
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कलम २ P या खंड(१२) म5 ये � याO या केK या<माण े साव0जिनक रोO यांम5 ये गुंतिव7 यात येतील, अशी तरतुद 
आह.े 

        मा.� यव	 थापन सिमती िनण0य �.९५२, िद.०६.११.२०१४ अb वये बचत खाते असलेK या रा� �ीयकृत 
बॅकंाची आिथ0क ि	थती िवचारात घऊेन, > यांचेकडुन � याजदर मागवनु, जा	 तीत जा	 त � याजदर दणेा-या बॅकंांकडे 
ट¡ याट¡ याने गुंतवणकु कर7 यास मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांची माb यता घऊेन गुतंवणकु करावी व > याचा 
वािष0क अहवाल आिथ0क वषा0P या शेवटी मा.� यव	 थापन सिमतीP या सभेसमोर सादर कर7 यात यावा असा िनण0य 
संमत झाला आह.े  

         > यास अनसुÙन रा� �ीयीकृत बॅकंाची आिथ0क्  ि	थती पाह?न केलेK या गुतंवणकुांची मदुतपतू� 
झाK यानंतर, उपल� ध ् होणारा िनधी व बचत खा> याम5 ये दनैिदन खच0 वजा जाता उपल� ध ् होणारा िनधी, याची 
िविहत प5 दतीने सं	 थानचे बचत खाते असलेK या रा� �ीयीकृत बॅकंांम5 ये मा.काय0कारी अिधकारी यांचे माb यतेन े
गुंतवणकु कर7 यात आली आह.े  

                    िद.३१ माच0 २०१८ अखेर आिथ0क वषा0त केलेK या गुंतवणकुWचा अहवाल खालील<माण:े-   
                                             (आकडे Ùपयांम5 ये ) 

अअअअ....����....    बॅकेंचे नावबॅकेंचे नावबॅकेंचे नावबॅकेंचे नाव    िदिदिदिद. . . . ३१ ३१ ३१ ३१ माच0 माच0 माच0 माच0 २०१८ २०१८ २०१८ २०१८ अखेर अखेर अखेर अखेर 
असलेली गुंतवणकुअसलेली गुंतवणकुअसलेली गुंतवणकुअसलेली गुंतवणकु    

१ आंå बॅकं, िशड�  २,२९,७५,३६,६२४/- 
२ बॅकं ऑफ बरोडा, नािशक  १,०१,०१,००,०००/- 
३ कॅनरा बॅकं, िशड�  ९४,००,००,०००/- 
४ सG�ल बॅकं ऑफ इंिडया, िशड� १७,२५,५०३/- 
५ दनेा बॅकं, िशड� ७२,००,००,०००/- 
६ इंिडयन बॅकं, िशड� १,०३,५०,००,०००/- 
७ ओQरएंटल बॅकं ऑफ कॉमस0, िशड� २,४८,००,००,०००/- 
८ पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड� ७८,००,००,०००/- 
९ िसंडीकेट बॅकं, िशड� २,६०,००,००,०००/- 
१० यकुो बॅकं, िशड� १७,००,००,०००/- 
११ यिुनयन बॅकं ऑफ इंिडया, िशड�  ५१,०७,००,०००/- 
१२ िवजया बॅकं, िशड�  ८,३६,००,००,०००/- 

 एकूण एकूण एकूण एकूण रl करl करl करl कमममम २०२०२०२०,,,,९०९०९०९०,,,,५०५०५०५०,,,,६२६२६२६२,,,,१२७१२७१२७१२७////----    
 

उपरोl त तl > यात दश0िवK या<माण े आिथ0क वष0 २०१७-१८ म5 ये रा� �ीयकृत बॅकंाकडुन � याजदर 
मागवनु उP चतम दरान े िद.३१ माच0 २०१८ अखेर Ù....२०२०२०२०,,,,९०९०९०९०,,,,५०५०५०५०,,,,६२६२६२६२,,,,१२७१२७१२७१२७////---- मा= ची गुंतवणकु कर7 यात 
आलेली आह.े 

आिथ0क वष0 २०१७-१८ म5 ये केलेK या गुंतवणकुWचा वािष0क अहवाल मा.� यव	 थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर कर7 यास व आिथ0क वष0 २०१८-१९ म5 ये मदुतपतू� होणा-या व बचत खा> यात दनैिदन खच0 वजा 
जाता गुतंवणकुWसाठी उपल� ध होणा-या रकमेची िविहत प5 दतीने मा.काय0कारी अिधकारी यांच े माb यतेन े
रा� �ीयीकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तुलना> मक � याजदर मागवनु जा	 तीत जा	 त � याजदराने गुतंवणकु कर7 यास 
माb यता िमळणकेामी सदरचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीP या सभपेढुे िनण0याथ0 सादर.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०२३०२३०२३०२    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    सदरसदरसदरसदर    <करणी<करणी<करणी<करणी    बँकांचेबँकांचेबँकांचेबँकांचे    CRISIL CRISIL CRISIL CRISIL िकंवािकंवािकंवािकंवा    MOODYS MOODYS MOODYS MOODYS यायायाया    सारOयासारOयासारOयासारOया    मानांकनमानांकनमानांकनमानांकन    
सं	थांकडूनसं	थांकडूनसं	थांकडूनसं	थांकडून    Rating Rating Rating Rating घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    यावेयावेयावेयावे,,,,    यासहयासहयासहयासह    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    फेर<	तावफेर<	तावफेर<	तावफेर<	ताव    सादरसादरसादरसादर    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    यावायावायावायावा, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१७१७१७१७    दगेणीदारदगेणीदारदगेणीदारदगेणीदार    साईभpांनासाईभpांनासाईभpांनासाईभpांना    <सादBपाने<सादBपाने<सादBपाने<सादBपाने    भेटभेटभेटभेट    दणेकेामीदणेकेामीदणेकेामीदणेकेामी    पादकुांचीपादकुांचीपादकुांचीपादकुांची    <ितमा<ितमा<ितमा<ितमा    असलेलीअसलेलीअसलेलीअसलेली    १००००१००००१००००१००००    चांदीचीचांदीचीचांदीचीचांदीची    नाणीनाणीनाणीनाणी    बनिवणसेबनिवणसेबनिवणसेबनिवणसे    वववव    

>यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        िवषयाची पवू0पीठीका -  

०१. मा. �यव	थापन सिमतीच े िदनांक ३० नो�हGबर, २०१६ रोजीच ेसभतेील िनण0य �मांक ८७२ व मा. 
िवधी व bयाय िवभाग, महारा� � शासन यांचेकडील िदनांक १८ एि<ल, २०१७ रोजीचे शासन माbयतेनसुार, जे 
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साईभp Bपये २५,०००/- मा= वा >याप@ेा जा	त रlकम रोख अथवा व	त ू– सािह>य Bपात दणेगी दतेील >यांना 
सं	थान �यव	थापनामाफ0 त पादकुांची <ितमा असलेली २० Nॅम वजनाची चांदी <ितमा (नाणी), ०१ साईचQर= व 
�ी साईचंा ०१ Äीडी फोटो <सादBपान ेदणेसे माbयता िमळालेली आह.े   

तसेच सदर िनण0याची काय0वाही �ी गBुपौिण0मा उ>सव-२०१७ पासनू करणबेाबत मा. �यव	थापन 
सिमतीचे िदनांक २३-२४ म,े २०१७ रोजीच े सभेतील िनण0य �मांक ४५३ अbवये घणेते आलेला असनू, 
> यानसुार काय0वाही सBु आह.े  

   मा. �यव	थापन सिमतीचे िद.१५ जनू, २०१७ रोजीच े सभेतील िनण0य �मांक ४९४ अbवये,  
िवषयांिकत <साद Bपाने cावयाची श5ुद चांदीची <ितमा (नाणी) तयार कBन घणेबेाबत खालील<माण ेसिव	तर 
िनण0य पाQरत करणते आलेला आह े-  

“.. <	तावाPया अनषंुगाने मा. �यव	थापन सिमतीने वेळोवेळी घतेलेK या िनण0यांस अनसुBन, Bपये 
२५,०००/- मा= वा >याप@ेा जा	त दणेगी दणेारे साईभl तांना सं	थान �यव	थापनामाफ0 त <सादBपाने भेट 
cावयाचे २० Nॅम वजनाPया ��Pया पादकुांची <ितमा असलेली चांदीची नाणी कG C शासन माbयता <ा� भारत 
सरकार टंकसाळ, मुंबई (INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI ) या सं	थेकडून दरप=कात नमदू 
केलेKया अटी-शत�नसुार व चांदीPया मKुयांम5ये होणा-या वाढ अथवा घटीस अधीन राह?न, १०००० नग थेट 
तयार कBन घणेसे त>वतः माbयता द7े यात आली. यापकैW <थमतः २००० नग चांदीची नाणी तयार कBन घ7ेयात 
यावी व या<माण ेभारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांना काया0दशे द7ेयात यावा. तसेच सदरची नाणी तयार झालेनतंर 
मुंबईह?न िशड� येथे आणणकेामी िवमा व इतर बाब�साठी येणा-या खचा0सही माbयता द7े यात आली. ” 
०२०२०२०२. . . .  मा. �यव	थापन सिमतीच ेिद. १५ जनू, २०१७  रोजीच ेिनण0यानसुार,भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांना 
आजपावेतो खालील<माण े वेळोवेळी आव�यकतेनसुार काया0दशे दणेते आलेले असनू, > यांनी सदर 
काया0दशेांनसुार चांदी नाण�चा परुवठा ही पणू0 केलेला असनू, िबलांची रlकम आदा करणते येऊन, िहशोब पणू0 
करणते आलेला आह.े > याचा तपिशल पढुील<माण-े 

तpा �मांक तpा �मांक तpा �मांक तpा �मांक ०१०१०१०१ 
ट¡पा ट¡पा ट¡पा ट¡पा 
�मां�मां�मां�मां
कककक    

काया0दशे �मांक काया0दशे �मांक काया0दशे �मांक काया0दशे �मांक / / / / िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    
चांदी चांदी चांदी चांदी 
नाणी नाणी नाणी नाणी 
मागणीमागणीमागणीमागणी    

चांदी नाणी परुवठा चांदी नाणी परुवठा चांदी नाणी परुवठा चांदी नाणी परुवठा 
केलेचा िदनांककेलेचा िदनांककेलेचा िदनांककेलेचा िदनांक    

पुरवठा पुरवठा पुरवठा पुरवठा 
केलेली केलेली केलेली केलेली     
चांदी नाणीचांदी नाणीचांदी नाणीचांदी नाणी    

पुरवठा झालेKया चांदी पुरवठा झालेKया चांदी पुरवठा झालेKया चांदी पुरवठा झालेKया चांदी 
नाण�चे िबलाची रlकम नाण�चे िबलाची रlकम नाण�चे िबलाची रlकम नाण�चे िबलाची रlकम 
Bपये Bपये Bपये Bपये     

०१ १४६६/ िद.१७ जनू, २०१७ 
२००० 
नग 

०६ जलु,ै २०१७ १००० नग 
२८,९६,३१९/- 

२७ जलु,ै २०१७ १००० नग 

०२ २६०६/िद.१० ऑगË, २०१७ 
२००० 
नग 

२१ स¡टGबर, २०१७ १५०० नग  
२६,३२,६८०/- १० नो�हGबर, 

२०१७  
०५०० नग  

०३ ४२५४/िद.१५ नो�हGबर, २०१७ 
४००० 
नग 

२० िडसGबर, २०१७ २००० नग  २७,३५,६८०/- 
१३ जानेवारी, 
२०१८ 

२००० नग  २७,३५,६८०/- 

०४ ५६८८/ िद.२४ जानेवारी, २०१८ 
२००० 
नग 

११ एि<ल, २०१८ २००० नग २७,३५,६८०/- 

  १०००० १०००० १०००० १०००० 
नगनगनगनग    

----    १०००० १०००० १०००० १०००० नगनगनगनग    ११११,,,,३७३७३७३७,,,,३६३६३६३६,,,,०३९०३९०३९०३९////----    

 
०३०३०३०३.  .  .  .      सदर योजनेची काय0वाही, �ी    गBुपौिण0मा उ>सव -२०१७ चे मOुय िदवशी qहणजचे िदनांक ०९ जलु,ै 
२०१७    रोजी, मा. �यव	थापन सिमती सद	याचंे उपि	थतीत करणेत आललेी असनू, स5 या या योजनेनसुार पा= ठरणा-
या दणेगीदार भpांना <साद Bपाने पादकुांची <ितमा असललेी चांदी नाणी वाटप करणेत येत आह.े  
०४०४०४०४....    तpा �माकं तpा �माकं तpा �माकं तpा �माकं ०१ ०१ ०१ ०१ म5ये नमदु करणेत आलKेया म5ये नमदु करणेत आलKेया म5ये नमदु करणेत आलKेया म5ये नमदु करणेत आलKेया १०००० १०००० १०००० १०००० नगनगनगनग चांदी नाण�चे <सादBपाने वाटप करणते 
आलKे या सOंयचेा गोषवारा खालील<माण े– 

तpा �मांक तpा �मांक तpा �मांक तpा �मांक ०२०२०२०२ 
अअअअ....नंनंनंनं....    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    चांदी नाणीसOंया चांदी नाणीसOंया चांदी नाणीसOंया चांदी नाणीसOंया / / / / नगनगनगनग    

०१ 
िद. १२ एि<ल, २०१८ अखेर भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई याचंेकडून 
लखेाशाखकेडे जमा झाललेी नाणी    

१००००१००००१००००१००००    
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०२ िद.१२ एि<ल, २०१८ अखेर B.२५,०००/- व > यापे@ा जा	 त रl कम 
दणेगी दणेा-या दणेगीदार भl ताना वाटप कर7 यात आलKे या चांदीची 
नाणी  

७६५५७६५५७६५५७६५५    

०३ िद. १२ एि<ल, २०१८ अखेर लखेाशाखकेडे िशKलक असललेी नाणी    २३४५२३४५२३४५२३४५    
 
थोडlयात, िवषयांिकत योजना काया0bवीत केलपेासनू, q हणजचे िद.०९ जलु,ै २०१७ ते  िद.१२ एि<ल 

२०१८ अखेर  १० मिहb याPं या कालावधीत एकूण ७६५५ साईभl तांना दणेगी काया0लयामाफ0 त चादंीची नाणी 
<सादBपाने वाटप कर7 यात आलले ेआहते. q हणजचे <ितिदवशी सरासरी साधारणतः २८ नाणी वाटप कर7 यात 
आललेी आहते. > याअनषुंगने उपरोl त संदभ0 �.०३ च े िनण0यानसुार मािग व7 यात आलKे या एकूण १०००० नग 
चांदीP या पादकुांपकैW फl त २३४५ नग िशK लक आहते. 

आता, माह ेएि<ल-म,े२०१८ ते  माह ेजलु,ै २०१८ या कालावधीत शिनवार-रिववार जोडून यणेा-या सलग 
सÓुया,महारा�� / कामगार िदन, माह ेम-ेजनू, २०१८ ची उbहाळी सÓुी, माह ेजलु,ै २०१८ म5ये यणेारा �ी गBुपौिण0मा 
उ>सव तसचे शता�दी वषा0च ेअिंतम पवा0त �ी साईचं े दश0नासाठी मोठया <माणावर गद� हो7याची शlयता आह.े  
याकालावधीत �ी साईचं े दश0नासाठी यणेा-या भpाचं े गद�चे <माण वाढते रहाणार असKयाने,दणेगीदार भpांची 
संOया ही वाढती राहणे 	वाभािवक आह,े > यामळेु <सादBपाने चांदी नाणी अिधक वाटप होतील, असा अदंाज आह.े 
या बाबीचा िवचार करता,ं वर नमदु केललेी िशKलक चांदी नाणी जा	तीत जा	त साधारणतः िद.२५ जनू, २०१८ 
पय0bत परुतील, असा अदंाज आह.े  
०५०५०५०५....    उपरोp    तpा �मांक ०१    म5ये नमदू केल<ेमाण,े माह ेजलु,ै २०१७ ते माह ेएि<ल, २०१८ अखेर भारत 
सरकार टंकसाळ, मुंबई यांचकेडून तयार कBन घेणते आलKेया १०००० नग चांदी नाणीसाठी आललेा एकूण खच0 
Bपये १,३७,३६,०३९/- मा=चा िवचार करता,ं २० Nमॅ वजनाची पादकुा <ितमा असललेी श5ु द चांदीच े०१ नग नाण े
बनिवणसेाठी सरासरी पणूा0िकंत रlकम Bपये १,३७४/- मा= खच0 आललेा आह.े        
०६०६०६०६.... या�यितQरp िदनाकं ११ एि<ल, २०१८ रोजी चांदी नाणी आणणेकामी सं	थानचे <ितिनधी भारत सरकार 
टंकसाळ, मुंबई येथे सम@ गेल ेहोते. >यावेळेस  भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई याचंे िवपणन अिधकारी �ी. शोएब शेख 
व �ी. पंकज चेहडेी यांनी चचªच े दरqयान अस े सािंगतल ेकW, सं	थान �यव	थापनाने एकाच वेळेस व एक वषा0च े
कालावधीत आव�यकतेनसुार ४ ट¡¡ यात एकूण १०००० नग चांदीची नाणी परुवठा करणचेा काया0दशे िदलसे, स5या 
चांदीच ेबाजारभावातील दर कमी असKयाने साधारणतः ०१ नग चांदी ना7यामागे Bपये १५० ते २०० मा=चा फायदा 
होणचेी शlयता आह.े या बाबीम5य े१०००० नग चांदी नाणीचा परुवठा होईपावेतो दर िनि�त व एकच राहतील.  

 ((((ब)   <	ताव- रl कम Bपये २५,०००/- मा= वा >यापे@ा जा	त दणेगी दणेारे दणेगीदार साईभl तांना सं	थान 
�यव	थापना माफ0 त <सादBपाने भटे cावयाचे २० Nमॅ वजनाPया �ी साईबाबाPं या पादकुांची <ितमा असललेी 
चांदीची नाणी संपत आललेी आहते. >यासाठी उपरोp अ.नं.०१ ते ०६  म5ये नमदू केलKेया सिव	तर िववचेनास 
अनसुBन, सदर नाणी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई याचंकेडून न� याने १०००० नग एका वषा0चे कालावधीत 
आव�यकतेनसुार ४ ट¡¡ यात (२५०० नग <ित ट¡पा) बनवनू घणेेकामी, तसचे यासाठी यणेा-या खचा0स माb यता 
िमळणकेामी सदर <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीP या सभसेमोर सिवनय सादर.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०३३०३३०३३०३    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    <	तावास<	तावास<	तावास<	तावास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....                                                                    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१८१८१८१८    िजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारी    तथातथातथातथा    िजKहािजKहािजKहािजKहा    सिैनकसिैनकसिैनकसिैनक    काया0लयकाया0लयकाया0लयकाया0लय, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    यांनायांनायांनायांना    सशæसशæसशæसशæ    सेनासेनासेनासेना    5वजिदन5वजिदन5वजिदन5वजिदन    िनधीसाठीिनधीसाठीिनधीसाठीिनधीसाठी    BBBB....११११    कोटीकोटीकोटीकोटी    

अथ0सहा×यअथ0सहा×यअथ0सहा×यअथ0सहा×य    मागणीचेमागणीचेमागणीचेमागणीचे    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घणेेघणेेघणेेघणेे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----            मा. िजK हािधकारी तथा अ5 य@, िजK हा सिैनक काया0लय, अहमदनगर यांनी मOु य काय0कारी अिधकारी 

�ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांना  सश	 = सेना 5 वजिदन २०१७ िनधी संकलनाबाबत जा. �. 
१३१२/१/िजसकैका-३, िद. २९ जानेवारी २०१८ अb वये 5 वजिदन िनधीसाठी खालील<माण े प= पाठिवले आह.े  

सदर प=ात, भारताला 	 वातं= िमळून ७० वष0 होत आहते. या काळात तीन यØेु तसेच इतर अनेक 
लढायांना आपले जवान सामोरे गलेे आहते. आजही आपK या दशेाP या उ> तर सीमा धगधगतच आहते. या सव0 
यØुात आपK या सिैनकांनी केलेK या परा�माची शथ0 बिलदान, > याग व सोसलेK या यातना यांचे िव	 मरण होऊन 
चालणार नाही.  

“मातभृिुमP या संर@णाबरोबर दशेातंग0त उ¤वणा-या कायदा व स�ु यव	 था िवषयक सम	 या, भकंुप, 
महापरू अपघात या सारO या असंO य आप> तीत ददुªवी नागरीकांP या सहा×याला त> परतेने व समथ0पण े धावनू 
केलेK या बह®मोल का मिगरीचा िवसर भारतीयांना कधीही पडणार नाही. भारतीय सरह�ीवर तसेच दशेातंग0त 
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मोिहममे5 ये दरवष� अनेक सिैनक वीरगती <ा¡ त होतात.तसेच असंO य जखमी व अपंगही होतात. > यांचे ऋुण 
आपणा सवा]वर आह.े > याच बरोबर > यांP या कुटंुबीयांची जबाबदारी ही आपणावर आह.े आपण दशेात सरुि@त 
आहाेत, याच े�ेय सीमेवर ह®ता> म ि	वकारलेKया हजारो शिहदांना व आजही <ाणपणान ेलढणा-या वीरसिैनकांना 
cावे लागले”.  

              या सिैनकांनी केलेK या बिलदानाब�ल कृतnता � यl त कर7 यासाठी ७, िडसGबर हा िदवस सव0= 5 वजिदन 
q हणनू साजरा कर7 यात येऊन 5 वजिदन िनधी संकलीत कर7 यात येतो. सदर िनधीचा िविनयोग य5ुदात शहीद 
होणा-या वीरांP या व अपंग> व आलेK या सिैनकांP या कुटंूबांकरीता कKयाणकारी योजना राबिव7 यासाठी आिण 
पनुव0सनासाठी केला जातो. > यासाठी �ी साईबाबा सं	 थानकडून रl कम Ù. १कोटी (अ@री रl कम Ùपये एक 
कोटी) आिथ0क मदत िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े   

अिधिनयमातील तरतदूअिधिनयमातील तरतदूअिधिनयमातील तरतदूअिधिनयमातील तरतदू    ::::----    सन २००४ चा अिधिनयम �.१७ (२) (ण) मानव जातीच ेकK याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप> तीम5 ये सहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना दईेल. तसेच 
अिधिनयम �.१७ (६) चे तरतूदीस अिधन राह?न, सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत0� ये व कामे पार 
पाड7 यासाठी आव� यक ते सव0 अिधकार असतील, अशी तरतदू आह.े    

मागील वष�ची काय0वाहीमागील वष�ची काय0वाहीमागील वष�ची काय0वाहीमागील वष�ची काय0वाही    ::::----    मागील वष� सश	 = सेना 5 वजिदन िनधी संकलनकामी मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य �. ७१८ नसुार व िवधी व b याय िवभाग शासन िनण0य �ं. 
सासंिव१०१७/४३<. �.१८४/का. १६ िद.०८.१२.२०१७ अbवये �ी साईबाबा सं	 थान कम0चा-याकडून रlकम 
Ù.२,७१,९७५/- मा= व उव0रीत सं	 थानची रl कम Ù. ४८,२८,०२५/- असे एकूण रl कम Ù.५१ लाख मा= 
िजK हा सिैनक कK याण काया0लय, अहमदनगर यांना द7े यात आलेली आह.े जा. �. १३०३/िजसकैका-३,        
िद.०१.०३.२०१८ नसुार मा. िजK हािधकारी तथा िजK हा सिैनक कK याण काया0लय अहमदनगर यांच े	 वा@रीचे 
B. ५१.०० ल@च ेउपयोिगता <माणप= <ा¡ त झाले आह.े 

  यावष� िजK हा सिैनक कK याण काया0लय, अहमदनगर यांनी रl कम Ù.१ कोटी मा=ची मागणी केलेली 
असनू सं	 थान कम0चारी यांच ेपगारातनू कपात कÙन जमा होणारी रl कम Ù. . . . २,७३,७८५/- खालील तl > यात 
दश0िवले<माण े आह.े मा= <> य@ रl कम अदा करतेवेळी सेवािनव>ृ त/बडतफ0  कम0चारी यांचमेळेु सं	 थान 
आ	 थापनेवरील कम0चारी कमी होऊ शकतात. > यामळेु कम0चारी कपात रकमतेही फरक पडू शकतो.  

 
अअअअ....नंननंंनं....    वेतन बॅb डवेतन बॅb डवेतन बॅb डवेतन बॅb ड    एकूण एकूण एकूण एकूण 

अिधकारी अिधकारी अिधकारी अिधकारी 
कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    

<ितअिधकारी<ितअिधकारी<ितअिधकारी<ितअिधकारी/ / / / 
कम0चारी वसलूीकम0चारी वसलूीकम0चारी वसलूीकम0चारी वसलूी    

वसलूी रl कवसलूी रl कवसलूी रl कवसलूी रl कमममम    

०१ <ित िनयlु तीवरील शासकWय अिधकारी ) 
१५६००-३९१०० 

१० ३००३००३००३००    ३,०००.०० 

०२ (उपअिभयंता व िश@क) 
१५६००-३९१०० 

७७ ३००३००३००३००    २३,१००.०० 

०३ <ित िनयlु तीवरील शासकWय अिधकारी  
९३००-३४८०० (पो. उपिनQर@क) 

०१ २४०२४०२४०२४०    २४०.०० 

०४ ९३००-३४८०० (अिध@क व इतर)    ३९३ २४०२४०२४०२४०    ९४,३२०.०० 
०५ ५२००-२०२००     ७०२ १२५१२५१२५१२५    ८७,७५०.०० 
०६ ४६५०-१७४००  

(अध0वेळ िश@क ९३००-३४८००) 
०२ १००१००१००१००    २००.०० 

०७ ४४४०-७४४० (वग0 ४ कम0चारी)    ८५३ ७५७५७५७५    ६३,९७५.०० 
०८ िफl स प े १२ १००१००१००१००    १,२००.०० 
                                                                                                             एकूण कम0चारी संO याएकूण कम0चारी संO याएकूण कम0चारी संO याएकूण कम0चारी संO या––––            २०५०२०५०२०५०२०५०            कम0चारी वसलूी रl ककम0चारी वसलूी रl ककम0चारी वसलूी रl ककम0चारी वसलूी रl कम Ùम Ùम Ùम Ù. . . . २२२२,,,,७३७३७३७३,,,,७८५७८५७८५७८५....००००००००    

 
उपरोl त तl > यातील कम0चारी वसलूी एकूण रl कम Ù.    २,७३,७८५/- व मा. � यव	 थापन सिमतीन े

सं	 थानकडून दये होणारी/ मंजरू केलेली रl कम मा.िजK हािधकारी तथा अ5 य@, िजK हा सिैनक काया0लय अ.नगर 
यांचेकडे िजK हा सिैनक कK याण िनधीसाठी उपल� ध cावी लागणार आह.े  
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िवभागाचा अिभ<ाय:-  
१) िजK हािधकारी तथा अ5 य@ िजK हा सिैनक काया0लय, अहमदनगर यांना महारा� � शासनाकडून  सश	 = 
सेना 5 वजिदन २०१७ िनधी संकलनाकQरता संपणू0 अहमदनगर िजK हयासाठी B.१,८४,९८,४८०/- (Bपये एक 
कोटी चौ-यांशी लाख अáयान ् नव हजार चारशे ऐशंी मा=) इतके उ�ी� ठ ठरवनू िदलेले आह.े मा= > यांनी �ी 
साईबाबा सं	थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांचेकडे B. १ कोटी मा=ची मागणी केलेली आह.े  
२) सश	 = सेना 5 वजिदन २०१६ म5 ये �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� कडून B. ५१ लाख  
िनधी द7े यात आलेला आह.े  
३) आl टUबर २०१७ ते आl टUबर २०१८ या कालावधीत �ी साई समाधी शता� दी वष0 साजरे कर7 याचा 
िनण0य � यव	 थापन सिमतीन ेघतेलेला आह.े > यासाठी िविवध िवकास कामांकQरता B.३०२३ कोटी मा= Bपयांचा 
कृतीआराखडयास शासनान े  माb यता िदलेली आह.े परंत ु िनधी <ा� नाही > यामळेु सं	 थानचा 	वतःचा िनधीही 
खच0 होणार आह.े  
४) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभते <	 ताव मजंरू झालेनतंर > यास मा. िवधी व b याय िवभाग, महारा� � 
शासन  यांची माb यता _ यावी लागले. 
५) िजK हािधकारी तथा अ5 य@, िजK हा सिैनक काया0लय, अहमदनगर यांना िनधी आदा केलेनतंर मा. 
िजK हािधकारी यांचे 	 वा@रीच ेउपयोिगता <माणप= सं	 थानला सादर करण ेबंधनकारक राहील.  

तरी सं	 थान कम0चारी पगारातनू जमा होणारी रl कम व मा. � यव	 थापन सिमतीन ेमंजरू केलेली रl कम 
संकलीत कÙन  मा. िजK हािधकारी तथा अ5 य@, िजK हा सिैनक काया0लय, अहमदनगर यांना सश	 = सेना 
5 वजिदन िनधीसाठी रl कम दणेबेाबत व रl कम cावयाची झाK यास िकती रl कम cावी याबाबत िनण0य 
हो7 यासाठी <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०४३०४३०४३०४    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारीिजKहािधकारी    तथातथातथातथा    िजKहािजKहािजKहािजKहा    सिैनकसिैनकसिैनकसिैनक    काया0लयकाया0लयकाया0लयकाया0लय, , , , अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर        यांनायांनायांनायांना    सशæसशæसशæसशæ    सेनासेनासेनासेना    
5वजिदन5वजिदन5वजिदन5वजिदन    िनधीसाठीिनधीसाठीिनधीसाठीिनधीसाठी    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    कम0चाXयांPयाकम0चाXयांPयाकम0चाXयांPयाकम0चाXयांPया    वग0णीसहवग0णीसहवग0णीसहवग0णीसह    BBBB....११११    कोटीकोटीकोटीकोटी    अथ0सहा×यअथ0सहा×यअथ0सहा×यअथ0सहा×य    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयातततत    यावेयावेयावेयावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१९१९१९१९    िदनदयाळिदनदयाळिदनदयाळिदनदयाळ    बह®उ�शेीयबह®उ�शेीयबह®उ�शेीयबह®उ�शेीय    <सारक<सारक<सारक<सारक    मंडळमंडळमंडळमंडळ, , , , यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ    यांनायांनायांनायांना    कुटंूबकुटंूबकुटंूबकुटंूब    आधारआधारआधारआधार    योजनेअतंग0तयोजनेअतंग0तयोजनेअतंग0तयोजनेअतंग0त    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    

आ>मह>याN	तआ>मह>याN	तआ>मह>याN	तआ>मह>याN	त    शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी    पQरवारातीलपQरवारातीलपQरवारातीलपQरवारातील    मिहलांPयामिहलांPयामिहलांPयामिहलांPया    पनु0वसनपनु0वसनपनु0वसनपनु0वसन    िनधीचेिनधीचेिनधीचेिनधीचे    िवनीयोगासिवनीयोगासिवनीयोगासिवनीयोगास    ६६६६    मिहनेमिहनेमिहनेमिहने    मदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढ    द7ेयाचीद7ेयाचीद7ेयाचीद7ेयाची    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    
केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    अजा0वरअजा0वरअजा0वरअजा0वर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घेणेघेणेघेणेघेणे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        दीनदयाळ बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी आ>मह> याN	 त शेतकरी पQरवारातील 
मिहलांP या पनु0वसनासाठी कुटंुब आधार योजनेP या मा5 यमातून योजना राबिवली आह.े पोिशंcाचा आ> मह> या हा 
कलंक पसु7 याP या मा5 यमातून > यांना <य> न सÙु केला आह.े > यास अनसुÙन > यानी �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांचेकडे आिथ0क अनदुान मागणी केली होती.     

    मा.� यव	 थापन सिमतीचा िनण0य:- िद.२७ .०३.२०१७ रोजी झालेK या  मा. � यव	 थापन मंडळाच े
बठैकWत िनण0य �. २२९ अb वये चचा0 होऊन दीनदयाळ बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ ही सं	 था 
आ> मह> याN	 त शेतकरी पQरवारांच ेपालक> व ि	वकाÙन आधार दते आह.े > यामळेु मानव जातीच ेकK याण या 
उ�ाa हतेून ेछाननी सिमतीचे माb यतेने दीनदयाळ बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं	 थेस ततुा0स B. १ 
कोटी मा= रl कम अनदुान 	 वBपात द7े यात यावी व सदरह? रकमचेा िवनीयोग ते कशा <कारे करणार याबाबतचा 
>यांचेकडून अहवाल घ7े यात यावा.  

तसेच सदरह? अनदुान दणेपेवु� छाननी सिमतीPया पवु0 परवानगीने िवधी व b याय िवभाग, महारा� � शासन 
यांचे माb यतेसाठी <	 ताव सादर करणते यावा, असे ठरले.  

छाननी सिमतीचा िनण0य:- आ> मह> याN	 त शेतकरी कुटंुबातील मिहलांचे पनु0वसनासाठी आथ�क मदत 
दणेबेाबतP या <	 तावावर सिव	 तर चचा0 कर7 यात येऊन, िद.२७ .०३.२०१७ रोजी झालेK या  मा. � यव	 थापन 
सिमतीचे सभेतील िनण0य �. २२९ अb वये रl कम B.१ कोटी मा= अनदुान 	 वBपात आिथ0क मदत िदनदयाळ 
बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना दणेसे माb यता द7े यात आली. परंत ु वरील आिथ0क मदत िवतरण 
करणपेवु� िदनदयाळ बह®उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं	थेकडून B. १ कोटी मा= रकमचेा िवनीयोग ती 
सं	 था कशा<कारे, कोण> या <कK पातंग0त व िकती िदवसात करतील याची मािहती व बाधीत कुटंुबाची यादीसह 
सादर करावी. तसेच छाननी सिमतीचे मदतीब�लचे िनकष �. २ ते ६ यांची पतु0ता कÙन घ7े यात यावी. > याबाबत 
सव0 अटी शत� नमदु कÙन िदनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ यांचशेी करारनामा करणते यावा, असे ठरले.  
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शासन िनण0य :-  
१. शासन िनण0य �. सासंिव-१०१७/९१२/<. �.९८/का.१६ िद. ०१ ऑग	 ट २०१७ अb वये �ी साईबाबा 
सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�) अिधिनयम २००४ Pया कलम १७ (१) मधील तरतुदीस अनसुÙन �ी 
साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांP याकडून आ> मह> याN	 त शेतक-यांP या पQरवारातील मिहलांP या 
पनु0वसनासाठी दीनदयाळ बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, िजK हा यवतमाळ या सं	 थेमाफ0 त राबिव7 यात येणा-या 
‘‘कुटंूब आधार योजना’’ या योजनेसाठी एक िवशेष बाब q हणनू B. १ कोटी इतके अथ0सहा×य द7े यास शासन 
माb यता दणे ्यात आलेली आह.े > यामधील अट �ं. २ व ३ खालील<माण ेआह.े 
२२२२. . . . �ी सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांP याकडून अथ0सहा×य कर7 यात येणा-या  सदर रकमेचा िवनीयोग ६ 
मिहb यांP या कालावधीत �ी साईबाबा सं	 थानला सादर केलेK या यादीतील बािधत कुटंुबासाठी शेळी पालन, 
गोपालन, िकरणा दकुान, आटा चl कW, िशवणकाम मिशन इ. उ> पb नाचे साधन उपल� ध कÙन द7े यासाठी सं	थेने 
करण ेबंधनकारक राहील.  
३. �ी साईबाबा सं	 थानमाफ0 त उपल� ध कÙन द7े यात येणा-या सदर िनधीचा उपयोग यो  य <कारे कर7 यात आला 
आह.े याबाबत �ी साईबाबा सं	 थानकडून दीनदयाळ बह?उ�शेीय <सारक मंडळ या सं	 थेP या काया0लयास <> य@ 
भेट दऊेन िनरी@ण  व पडताळणी कर7 यात येईल.  

मा.� यव	 थापन सिमतीचा िनण0य:- मा. छाननी सिमतीP या िनण0याच ेअनषंुगाने िदनदयाल बह?उ�शेीय 
<सारक मंडळ, यवतमाळ या सं	 थेला B.१.००कोटी दणेपेवु� करारनाq याP या अटी शत� मा. �यव	 थापन सिमतीच े
िद.२०.०८.२०१७ रोजीच ेसभते सादर केK या असता, > यावर िनण0य �. ७०८ अb वये चचा0 होऊन, दीनदयाल 
बह®उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेशी करावयाP या करारनाq यातील अटी व शत� यांना माb यता द7े यात 
आली.     

करारनामा:-  िद. २४.०८.२०१४ रोजी मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांच े तफª  मOु यलेखािधकारी 
यांनी व दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेतफª  सिचव �ी िवजय पÙुषो> > म कC े यांचेशी अटी 
शत� नसुार करारनामा झाला आह.े  

इंडेिqनटी बॉडं:- याबाबत सं	 थान पॅनलवरील अडॅ. यांचेशी संपक0  साधला असता > यांनी दीनदयाल 
बह®उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना रl कम B.१ कोटी दणेपेवु� > यांचकेडून @तीपतु� बंधप= (इंडेिqनटी 
बॉडं) िलह?न घणेबेाबत कळिवले आह.े 

   > यानसुार िद. ०३.१०.२०१७  रोजी  दीनदयाल बह®उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांच े कडून  
@तीपतु� बंधप= (इंडेिqनटी बॉडं) िलह?न घ7े यात आलेला आह.े  

मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभतेील िनण0य:- िद.२५ .०९.२०१७ रोजी झालेK या  मा. � यव	 थापन 
मंडळाच े बठैकWत िनण0य �. ७९२ अb वये मा. उP च b यायालयाचे औरंगाबाद, खंडपीठात सदर अनदुान 
िवतरणासंदभा]त जनिहत यािचका दाखल केलेबाबत िव	 ततृ चचा0 कर7 यात आली. पी. आय. एल. एस. टी न.ं 
३००६०/२०१७ मा. उP च bयायालयाम5 ये दाखल आह.े परंत ुमा. उP च b यायालयान ेिनधी द7े यास मनाई आदशे 
िदलेला नाही. याकQरता पंडीत िदनदयाळ बह®उ�शेीय सं	 था यवतमाळ यांना मंजरू झालेला िनधी दणेसे हरकत 
नाही. असे सिमती सद	 यांचे मत झाले व याबाबतची पढुील काय0वाही <शासनाने सÙु करावी, असे ठरले.   

       िदनदयाल बह®उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं	 थेला B. १.०० कोटी दणेसेाठी मा. � यव	 थापन 
सिमती, छाननी सिमती व महार� � शासन, यांनी माb यता िदलेली आह.े तसेच सबधंीतांशी छाननी सिमतीP या 
िनण0या<माण ेकरारनामा, इंडेिqनटी बॉडं झालेला आह.े 

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचे सभतेील चचा0पन सिमतीचे सभतेील चचा0पन सिमतीचे सभतेील चचा0पन सिमतीचे सभतेील चचा0::::---- मा= िवधी िवभागाच े िद. ०९.०९.२०१७  रोजीP या 
िटप7 णीनसुार मा. उP च b यायालयाचे औरंगाबाद, खंडपीठात सदर अनदुान िवतरणासंदभा]त जनिहत यािचका 
दाखल केK याच ेिदसते. > यासंदभा0त िद. २५.०९.२०१७ रोजीच ेसभते सदरह? िवषयावर िव	 ततृ चचा0 झाली. पी. 
आय. एल. एस. टी न.ं ३००६०/२०१७ मा. उP च bयायालयाम5 ये दाखल आह.े परंत ुमा. उP च b यायालयान ेिनधी 
द7े यास मनाई आदशे िदलेला नाही. > यामळेु पंडीत िदनदयाळ बह®उ�शेीय सं	 थेस अनदुान दणेबेाबत मा. 
� यव	 थापन सिमतीन ेसहमती दश0िवली आह.े  

रl कम आदा:- मा.� यव	 थापन सिमतीच े िनण0याb वये दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ 
यांनी > यांचा बचत खाते नंबर- 34537996235, IFSC- SBIN0011428 असा कळिवला होता. सदरची 
रl कम B. १,००,००,०००/- (अ@री B. एक कोटी मा=) RTGS Tारे 	 टेट बॅकं ऑफ इंिडया, शाखा यवतमाळ 
येथे  बचत खा> याम5 ये िद. ९.१०.२०१७ रोजी जमा झालेली आह.े 
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शासन िनण0य अट �ं.२:-  �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांनी िवधी व b याय िवभागाच े
िनण0या<माण ेदीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ रl कम आदा कर7 यात आली. शासन िनण0यातील 
अट �ं. २ अb वये “�ी सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांP याकडून अथ0सहा×य कर7 यात येणा-या  सदर रकमेचा 
िवनीयोग ६ मिहb यांP या कालावधीत �ी साईबाबा सं	 थानला सादर केलेK या यादीतील बािधत कुटंुबासाठी शेळी 
पालन, गोपालन, िकरणा दकुान, आटा चl कW, िशवणकाम मिशन इ. उ> पb नाच ेसाधन उपल� ध कÙन द7े यासाठी 
सं	थेने करण ेबंधनकारक राहील.” अशी अट घाल7 यात आली होती.  

अहवाल मागणी:- दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना अनदुान दऊेन तीन मिहन े
झालेनतंर जा. न.ं एसएसएस/वशी-लेखा-अनदुान/५५९४/२०१८ िद. २० जानेवारी २०१८ अb वये १) सािह> य 
िवतरणाची सcि	थती  काय आह े २) िजK हािधकारी यांनी मंजरू केलेली आ> मह> याN	 त शेतक-यांची मंजरू 
यादीची <त पाठवावी. ३) सािह> य िवतरणाची काय0वाही सÙु केली असK यास, आतापय]त िवतरीत केलेK या 
 सािह> याचा तपशील खालील नमbु या<माण ेपाठिव7 यात यावा.  

 
अ न. लाभा थ�चंे नाव 

व प> ता 
िजK हािधका-यांP या आ>मह> याN	 त 
शेतक-यांP या यादीतील अन�ुमांक 

वाटप केलेले 
सािह> य 

सािह> याची िकंमत 

     
        

तसेच उपरोl त नमbु यातील अहवाल दरमहा १० तारखपेय]त पाठिव7 यात यावा. असे कळिव7 यात आले 
होते.  

मािहती:-  > यास अनसुÙन दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांच े िद. ०८.०२.२०१८ 
रोजीचे प= <ा¡ त झाले असनू सदर प=ात > यांनी आमचे सं	 थेतफª  <कKपाचे अमंलबजावणीकQरता उपसिमती 
	 थापन कर7 यात आलेली आह.े २) सं	 थानला सादर केलेK या ३८८ पQरवाराचे सवª@ण सÙु केले असनू ७२ 
कटंुब िजK हािधकारी यांनी पा= असK याचे कळिवले असनू > यापकैW ५२ कुटंुबाची आव� यक कागदप= संकिलत 
कर7 यात आली असनू उव0रीत पQरवारांP या कागदप=ांच ेसंकलनाच ेकाय0 चाल ुअसनु सोबत � यवसाय िनि�तीच े
काम दखेील सBु आह.े ३) आ> मह> याN	 त शेतकरी पQरवाराकQरता आरो  य िशबीराच े आयोजन सं	 थेP या 
दीनदयाल <बोिधनी म5 ये कर7 यात आले असनू > यासाठी पणु ेयेथील O यातनाम 	 =ीरेाग तn यांनी तपासणी कÙन 
उपचार केले आहते. ४) पा= कुटंुबातील िवcाÚ या]ना श@ैणीक अथ0सहा×य दखेील कर7 यात आले. ५) कुटंुब 
आधार योजनचेा एक भाग q हणनू भाऊबीज िनमी> त पQरवारांना भटे दवेनू साडी चोळी द7े यात आली. ६) पा= 
पQरवारांच े सवª@ण तसेच कागदप= े संकलनाच े काम पणु0 झालेनतंर � यवसाय िनि�तीकQरता तालुकािनहाय 
बठैकWचे आयोजन कर7 यात येणार  असनू > यानंतर या पQरवारांना संबंधीत � यवसायाचे तnांकडून <िश@ण 
द7े याची सØुा सं	 थेची योजना आह.े > यानंतर सबंधीत पQरवारांना िनवडलेK या �यवसायानसुार सहा×य कर7 यात 
येणार आह.े ७)  पा= पQरवारांना व	 त ु िवतरीत करतांना �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड�च े
पदािधका-यांना िनमं=ीत कर7 यात येईल असे कळिवले आह.े  

अहवाल मागणी:- > यानंतर पनु� चः जा. न.ं एसएसएस/वशी-लेखा-अनदुान/६८५६/२०१८ िद. २१ 
माच0 २०१८ अb वये दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेशी शासन िनण0यातील अट �ं. २ 
अb वये  “�ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांP याकडून अथ0सहा×य कर7 यात येणा-या सदर रकमचेा 
िवनीयोग ६ मिहb यांP या कालावधीत �ी साईबाबा सं	 थानकडे सादर केलेK या यादीतील बािधत कुटंुिबयांसाठी 
शेळी पालन, गोपालन, िकराणा दकुान, आटा चl कW, िशवणकाम मिशन इ. उ> पb नाचे साधन उपल� ध कÙन 
द7े यासाठी सदर सं	 थेने बंधनकारक राहील” अशी तरतुद आह.े  

आपणांस अनदुान िदलेK या रकमचेा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ रोजी पणु0 होत असनू, आपणांस 
यापवु�P या पाठिवलेK या प=ा<माण ेकाय0वाही कÙन, खच0 झालेला िनधीचे अिंतम िववरण सादर करावे तसेच 
िशK लक रािहलेला िनधी �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड�कडे जमा कर7 यात यावा. असे 
कळिव7 यात आले होते.  

मदुतवाढ िमळणबेाबत प=:- > यास अनसुÙन दीनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचे िद. 
१५.०३.२०१८ रोजीचे प= <ा¡ त झाले असनू > यांनी ९३ पQरवार शासकWय पा= यादीत असK याचे आढळून आले 
आहते. कागदप= संकलनाच ेतसेच या पQरवाराशी चचा0 कÙन � यवसाय िनि�तीच ेकाय0 आजही सÙु आह.े  
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या पQरवारासोबत आजपय]त झालेK या <ाथिमक चचªनसुार अिधकतम पQरवार शेळीपालन व 
द ुध� यवसाय कर7 यात इPछुक आह.े परंत ुयावष� िवशेषतः यवतमाळ िजK हयात अ> यंत कमी पाऊस पडK यामळेु 
भीषण द�ु काळ आह.े लोकांना िप7 याचे पाणी दखेील उपल� ध नाही. अशा अव	 थेत पशपुालनसारखा � यवसाय 
करण ेअ> यंत अवघड आह.े > याकQरता येणा-या पावसाळयाची वाट पहाण े�म<ा¡ त आह.े  

या पQरवाराP या मागणीनसुार स5 याP या अव	 थेत शेळीपालन अथवा द ु ध� यवसाय सÙु करण े केवळ 
अशl य आह.े > यामळेु > यांनी सं	 थेला पावसाळा सÙु झाK यानंतर व परेुशे पाणी व चारा उपल� ध झाK यानंतर 
> यांना शेळीपालन अथवा द ुध � यवसाय सÙु करण ेजा	 त उपयlु त आिण संयlु तीक होईल. 

ते� हा आपणांस िवनंती कW, सदर पQरवारांचे पनु0वसनाकQरता “कटंुब आधार योजनेअतंग0त” सं	 थेस 
<ा¡ त झालेK या िनधीचा िवनीयोग कर7 यासाठी ६ मिहने मदुतवाढ िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

िदनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी केलेली िनधी िविनयोगास मदुतवाढ मागणी मा. 
� यव	 थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करता येईल. 

िवभागाचा अिभ<ाय:-  
११११)))) िदनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मडंळ यांना रl कम िवनीयोगाचा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ रोजी 

पणु0 झालेली आह.े  
२२२२)))) िदनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मडंळ यांना रl कम िवनीयोगाचा कालावधी ६ मिहने वाढवनू दणेचे े 

िवनंतीवर िनण0य होणबेाबत. 
३३३३)))) िदनदयाल बह?उ�शेीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी िदलेK या िनधीतून अअअअ)))) आ> मह> याN	 त शेतकरी 

पQरवाराकQरता आरो  य िशबीराच ेआयोजन सं	 थेP या दीनदयाल <बोिधनी म5 ये कर7 यात आले असनू 
> यासाठी पणु े येथील O यातनाम 	 =ीरेाग तn यांनी तपासणी कÙन उपचार केले आहते. बबबब)))) पा= 
कुटंुबातील िवcाÚ या]ना श@ैणीक अथ0सहा×य दखेील कर7 यात आले. कककक)))) कुटंुब आधार योजनचेा एक 
भाग q हणनू भाऊबीज िनमी> त पQरवारांना भटे दवेनू साडी चोळी द7े यात आली. सदर खच0 सं	 थेने सादर 
केलेला नाही.   

४४४४)))) िद. ०१ ऑग	 ट २०१७ रोजीP या शासन िनण0यातील अिट व शत�नसुार कुटंुब आधार योजनेअतंग0त 
आ> मह> याN	 त शेतकरी कुटंुबातील मिहलांP या पनु0वसनासाठी > यांना गोपालन, शेळीपालन, 
िकराणादकुान, आटाचl कW िशवणकाम मिशन इ> यािद उ> पb नाच ेसाधन उपल� ध कÙन द7े यासाठी B. 
१ कोटी िदलेले आहते. सं	 थेने आरो  य तपासणी, श@ैणीक सहा×य, भाऊबीज िनिम> त पQरवारांना 
साडीचोळी इ> यािद बाब�वर खच0 केलेला आह.े या बाबी आ> मह> याN	 त शेतकरी पQरवारांचे उ>पb नांच े
साधन होऊ शकत नाही. 

५५५५)))) सदर सं	 थेला िद. िद. ९.१०.२०१७ रोजी B. १ कोटी िवतरीत कर7 यात आलेले आह.े सं	 थेने ६ 
मिहb यांच ेकालावधीत फl त ९३ लाभाÚ या]ची िनवड केK याचे कळिवले आह.े तसेच आजपावेतो िकती 
खच0 झाला आह,े ते दखेील कळिवलेले नाही. > यामळेु पढुील ६ मिहb यातही सं	 थेकडून उि�� ठ पतु� 
होईल असे वाटत नाही.  

६६६६)))) मा. � यव	 थापन सिमतीन े६ मिहb यांची मदुतवाढ िदK यास िवधी व b याय िवभाग महारा� � शासनाची 
माb यतेसाठी <	 ताव सादर कर7 यात येईल. व सबधंीतांना तसे कळिव7 यात येईल.  

७७७७)))) मदुतवाढ न िमळाK यास  झालेला तपशीलवार खच0 मागिवता येईल व अनnेुय खच0 वजा जाता 
िशK लक रl कम परत मागिवता येईल. 
उपरोl त बाब�वर िनण0या	 तव <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०५३०५३०५३०५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िदनदयाळिदनदयाळिदनदयाळिदनदयाळ    बह®उ�शेीयबह®उ�शेीयबह®उ�शेीयबह®उ�शेीय    <सारक<सारक<सारक<सारक    मंडळमंडळमंडळमंडळ, , , , यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ    यांनायांनायांनायांना    कुटंूबकुटंूबकुटंूबकुटंूब    आधारआधारआधारआधार    योजनेअतंग0तयोजनेअतंग0तयोजनेअतंग0तयोजनेअतंग0त    
द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    आ>मह>याN	तआ>मह>याN	तआ>मह>याN	तआ>मह>याN	त    शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी    पQरवारातीलपQरवारातीलपQरवारातीलपQरवारातील    मिहलांPयामिहलांPयामिहलांPयामिहलांPया    पनु0वसनपनु0वसनपनु0वसनपनु0वसन    िनधीचेिनधीचेिनधीचेिनधीचे    िवनीयोगासिवनीयोगासिवनीयोगासिवनीयोगास    ६६६६    मिहनेमिहनेमिहनेमिहने    
मदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढ    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयासससस    वववव    तसातसातसातसा    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    शासनाकडेशासनाकडेशासनाकडेशासनाकडे    सादरसादरसादरसादर    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....    तसेचतसेचतसेचतसेच    शासनशासनशासनशासन    
िनण0यातीलिनण0यातीलिनण0यातीलिनण0यातील    तरतुदी<माणेतरतुदी<माणेतरतुदी<माणेतरतुदी<माण े   वववव    करारनाqयातीलकरारनाqयातीलकरारनाqयातीलकरारनाqयातील        अटीअटीअटीअटी    वववव    शत�नसुारचशत�नसुारचशत�नसुारचशत�नसुारच    सदरचीसदरचीसदरचीसदरची    रlकमरlकमरlकमरlकम    खच0खच0खच0खच0    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    
संबधीतांनासंबधीतांनासंबधीतांनासंबधीतांना    सचुीतसचुीतसचुीतसचुीत    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावेयावेयावेयावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                                                                                                            ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२०२०२०२०    मॉमॉमॉमॉ    भवानीभवानीभवानीभवानी    हॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटल, , , , नागपरुनागपरुनागपरुनागपरु    यांनायांनायांनायांना    “Equipmant for Eye Rediology Cardiology Department ” “Equipmant for Eye Rediology Cardiology Department ” “Equipmant for Eye Rediology Cardiology Department ” “Equipmant for Eye Rediology Cardiology Department ” साठीसाठीसाठीसाठी    
रlकमरlकमरlकमरlकम    BपयेBपयेBपयेBपये    २२२२....३५३५३५३५    कोटीकोटीकोटीकोटी    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    मदतमदतमदतमदत    देणबेाबतPयादेणबेाबतPयादेणबेाबतPयादेणबेाबतPया    <	तावावर<	तावावर<	तावावर<	तावावर    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    होणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबतहोणबेाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----                     िद. १५.०४.२०१८ रोजीPया मा. मOुयमं=ी महोदय यांचेसोबत आपKया झालेKया चचªनसुार माँ भवानी 
हॉ	पीटल, नागपरू साठी आव�यक वcैकWय उपकरण ेखरेदीसाठी B. २.३५ कोटी अनदुान िमळणबेाबतचा <	ताव 
सादर केला असKयाचे �ी पांडूरंग मेहर, अ5य@ �ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरू यांनी मा. �ी सरेुश हावरे, 
अ5य@, �ी साईबाबा सं	थान िव� व	 त� यव	 था िशड� यांना िद. २३.०४.२०१८ रोजीPया ई मले Tारे कळिवले 
आह.े >यानसुार �ी पांडुरंग मेहर, अ5य@ �ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू यांनी मा. �ी सरेुश हावरे, अ5 य@ 
�ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांना <	ताव पाठवनू अथ0सहा×य करणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

             सदर <	 तावात > यांनी �ी भवानी माता सेवा सिमतीP या वतीन ेनागपरू मधील पारडी भागात    “मॉ ंभवानी 
हॉ	 पीटल” चे िनमा0ण काय0 सÙु केलेले आह.े या हॉ	 पीटलम5 ये गोरगरीब जनतेP या सेवेसाठी अ> याधिुनक 
सिुवधेसह एकूण ११० बेडची � यव	 था कर7 यात येणार  आह ेअसे > यांच े <	 तावात नमदू आह.े सं	 थेमाफ0 त 
सामिुहक िववाह, धमाथ0 दवाखाना, श@ैणीक व शालेय व	 तुंचे िवतरण, भोजन िवतरण अbनदान, मिहला 
स@मीकरण, सां	 कृितक काय0�म आिद उप�म राबिवले जातात.  

              �ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू यांचा माँ भवानी हॉ	पीटल िनिम0तीचा  उप�म <ा¡ त दान व 
सामािजक सहभागातनू पणु0 होणार आह.े या सेवाभावी काया0स �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� 
कडून “Equipments for Eye, Rediology, Cardiology Department”  साठी रl कम B. २.३५ कोटी 
आिथ0क सहा×य करणबेाबत कळिवले आह.े  

अथ0सहा×य करणबेाबत सं	थान अिधिनयमातील तरतुद:- 
अिधिनयम कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म5 ये िनिद0� ट केलेK या <योजनांसाठी परेुशा 

तरतुदी केK यानंतर, िव� व	 त� य	 थेP या िनधीत िशK लक राहीली असK यास अशा िशK लक रl कमचेा 
िव� व	 त� यव	 थेP या िवतरणयो  य उ>पb नाP या तीस टl यांप@ेा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव0 िकंवा कोण> याही <योजनासाठी वापरता व खच0 करता येईल.    

(एक) रा� य शासनाP या पवु0 मंजरुीन,े एखाcा नUदणीकृत साव0जिनक िव� व	 त� यव	 था िकंवा नUदणीकृत 
सोसायटी यांP याकडून कोणतीही श@ैिणक सं	 था, िकंवा ि�डा अकादमी वा सं	 था साव0जिनक वाचनालय, 
B  णालय, दवाखाना, िनरीि�त िनरीि�त िनरीि�त िनरीि�त अथवा शारीQरक Ô� टया िवकलांग � यl तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमा0दाय वा 
धािम0क सं	 था यांची 	 थापना व दखेभाल करवनू घ7े यासाठी अथवा कला वा सािह> य @े=ाशी संबंिधत असलेली 
एखादी नUदणीकृत साव0जिनक िव� व	 त� यव	 था िकंवा नUदणीकृत सोसायटी यांचेकडून अb य कोण> याही िबगर 
वािणि�यक सां	 कृितक संघटनचेी 	 थापना व दखेभाल करवनू घ7े यासाठी अनदुान द7े याची तरतुद आह.े"  मा= 
यासाठी <थम शासन िनयlु त छाननी सिमतीची िशफारस घणे ेआव� यक आह.े   

िवभागाचा अिभ<ाय:- 
१)))) दररोज शासकWय/िनमशासकWय काया0लयाकडुन, नUदणीकृत सं	 थांच,े वयैक्  तीकQर> या, वेगवेगळया 

कारणासाठी अनेक <कारचे अनदुान मागणी <	 ताव येत असतात. > याम5 ये एकाच <	 तावाचा िवचार 
करता येणार नाही. 

२)))) �ी साईबाबा सं	थान िव¿	त �यव	था िशड� <माणचे �ी भवानी माता सेवा सिमती ही एक साव0जिनक 
िव¿	त�यव	था असनू सं	थेला आयकर िवभागाचे ८० जी चे <माणप= <ा� आह.े तसेच सं	थेने सादर 
केलेKया लेखापQर@ण अहवालाचे अवलोकन केले असता, सं	थेला व	त ु रोख व इतर मा5यमातून 
मोठया <माणात दणे या <ा� झाKया असKयाचे िदसते. अशा <कारPया भारतात अनेक सं	था काय0रत 
आहते. >यामळेु एकाच सं	थेला अशा<कारे अनदुान दणे ेयो य होणार नाही.  

३)))) आl टUबर २०१७ ते आl टUबर २०१८ या कालावधीत �ी साई समाधी शता� दी वष0 साजरे कर7 याचा 
िनण0य � यव	 थापन सिमतीने घतेलेला आह.े > यासाठी िविवध िवकास कामांकQरता B.३०२३ कोटी 
Bपयांचा कृतीआराखडयास शासनान े माb यता िदलेली आह.े परंत ुिनधी <ा� नाही > यामळेु सं	 थानचा 
	 वतःचा िनधीही खच0 होणार असKयाने सबंधीतांना मदत दणे ेयो य होणार नाही, असे वाटते.  
तरी सदरचा <	ताव मा. �यव	थापन सिमतीचे सभपेढु ेिनण0याथ0 सिवनय सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०६३०६३०६३०६    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    मॉमॉमॉमॉ    भवानीभवानीभवानीभवानी    हॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटल, , , , नागपरुनागपरुनागपरुनागपरु    यांनायांनायांनायांना    “Equipmant for Eye Rediology “Equipmant for Eye Rediology “Equipmant for Eye Rediology “Equipmant for Eye Rediology 
Cardiology Department ” Cardiology Department ” Cardiology Department ” Cardiology Department ” साठीसाठीसाठीसाठी    रlकमरlकमरlकमरlकम    BपयेBपयेBपयेBपये    २२२२....३५३५३५३५    कोटीकोटीकोटीकोटी    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    मदतमदतमदतमदत        द7ेयासद7ेयासद7ेयासद7ेयास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . 
>यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    छाननीछाननीछाननीछाननी    सिमतीचीसिमतीचीसिमतीचीसिमतीची    वववव    शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले.   .   .   .                           ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    
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िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२१२१२१२१    िशड�िशड�िशड�िशड�    वाढीववाढीववाढीववाढीव    िवकासिवकासिवकासिवकास    आराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातील    सं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठी    आर@ीतआर@ीतआर@ीतआर@ीत    असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    िशड�िशड�िशड�िशड�    वववव    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    जमीनीजमीनीजमीनीजमीनी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    
करणकेामीकरणकेामीकरणकेामीकरणकेामी    धोरणा>मकधोरणा>मकधोरणा>मकधोरणा>मक    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घेणबेाबतघेणबेाबतघेणबेाबतघेणबेाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतूद– �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(२)(ट) म5 ये िवकास कर7 याP या व िव� व	 त� यव	 थेP या योजना राबिव7 याP या <योजनासाठी तसेच 
िव� व	 त� यव	 थेची उि�� टे व <योजने पार पाड7 यासाठी आव� यक > या जमीनी व इमारती संपािदत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  

<	 ताव- िशड� वाढीव िवकास आराखडयातील सं	 थानसाठी आरि@त असलेK या िशड� व पQरसरातील 
जमीनी खरेदी करणकेामी धोरणा> मक िनण0य घणे.े.  

<	 तावना– सं	 थानसाठी आरि@त असलेK या िशड� व पQरसरातील जमीनी खरेदी करणबेाबतचा 
<	 ताव सभेसमोर सादर करणते यावा असेबाबतचा मा.� यव	 थापन सिमतीच ेिद.०७/०३/२०१८ रोजीP या सभेत 
िनण0य �ं.२१२ अb वये िनण0य झालेला आह.े  

महारा� � शासन नगरिवकास िवभाग,मं=ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनण0य �ं.टीपीएस-१६१२/ ५२२ 
(न)/ पनु0बांधणी �ं.५८/<.�./१०३/१२ नवी-९ िद.२८/१२/२०१२ अb वये <ाBप िवकास योजना-िशड� (वाढीव 
ह�) महारा� � <ादिेशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१(१) अb वये भागश: मंजरूीबाबत 
अिधसचुना तसेच सारभतू बदK यांP या पनु0<िस5 दीबाबत सचुना िनग0िमत करणते आलेK या आहते.  

  िशड� वाढीव िवकास आराखडयात सं	 थानसाठी खालील<माण ेआर@ण ेदश0िवलेली आहते.  
 

अ.न.ं  आर@ण 
�ं. 

आर@णाचा हते ू बाधीत सवª न.ं  @े= 
ह.ेआर.चौमी. 

भसंूपादन सं	 था  

१ १ पाक�गं  २०७ प.ै,२०८ प.ै,२१५ ते २१९ प.ै  २.५९.०० िशड� नगरपचंायत/ 
िशड� साईबाबा सं	 थान  

२ २ मनोरंजन पाक0   २०५ प.ै,२०६ प.ै  २.९७.०० �ी साईबाबा सं	 थान  
३ ४ व5ृ दा�म २२१ प.ै ते २२३ प.ै  १.००.०० �ी साईबाबा सं	 थान  
४ ७ सं	 थान हते ू 

(िपलिNम अिॅमिनटीज) 
(भl तिनवास,सां	 कृितक 
कG C, समाज भवन, 
मनोरंजन कG C इ.)   

२०२ प.ै,२०३ प.ै  २.००.०० िशड� नगरपचंायत/  
�ी साईबाबा सं	 थान  

५ २२ श@ैिणक कारणासाठी  १९५ प.ै,१९६ प.ै,२१२ प.ै,२१३ प.ै  ६.५५.०० �ी साईबाबा सं	 थान  
 
सदर वाढीव िवकास आराखडयास सं	 थानसाठी आरि@त असलेK या जमीनी संबंधीची व <	 तुत 

आर@णापकैW सं	 थानला जमीन खरेदी दणेकेामी <ा¡ त झालेK या <	 तावांबाबतची माहीती यासोबत पQरिश� ट अ 
म5 ये सादर केलेली आह.े > यात सं	 थानसाठीच े आर@ण �मांक,आर@ण हते,ूजागचेे लोकेशन,भसंूपादन 
सं	 था,आरि@त केलेले एकूण @े=,आर@णामळेु बाधीत होणारे सवª नंबर,  एकूण आर@णापकैW सं	 थानन ेखरेदी 
केलेले @=े,खरेदी करावयाच े राहीलेले एकूण @=े, उव0Qरत @=ेापकैW जमीन खरेदी दणेसेाठी <ा¡ त   झालेK या 
अज0दाराचे नाव व अजा0ची तारीख,खरेदी cावयाचे सवª नबंर,@े= आिण सन २०१७-१८ चे रेडी रेकनर<माण े
जमीनीचे दर  इ.बाबतची सिव	 तर मािहती सोबतचे पQरिश� ट अ म5 ये सादर केलेली आह.े तसेच �ी साईबाबा 
सं	 थानकरीता आरि@त असलेK या    

िशड� (िबरेगाव) वाढीव िवकास आराखडयातील @े=,सवª न.ं,	 थळदश0क इ.बाबतची माहीती 
दश0िवणारा िबन	 केली कP चा नकाशा पQरिश� ट ब म5 ये यासोबत सादर केलेला आह.े 

 तसेच उl त वाढीव िवकास आराखडयातील आरि@त असलेK या @=ेाचे झोनबाबतची माहीती मा.सहायक 
संचालक, नगररचना,अहमदनगर यांचेकडून मागिवली असता > यांनी सदर @े=ाचा िवकास आराखडा नकाशा 
इकडेस सादर केलेला आह.े तो  पQरिश� ट क म5 ये यासोबत सादर केलेला आह.े सदर नकाशाचे अवलोकन केले 
असता उl त वाढीव िवकास आराखडयातील आरि@त @=े हQरत पÓयात येत नसलेच ेिदसनू येते.     

िवभागाचा अिभ<ाय– उपरोl त आर@णिनहाय जमीनीसंबंधी खालील<माण ेअिभ<ाय सादर करणते 
येत आह.े  
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१) आर@ण �ं.१ पाक�ग साठी एकूण @े= २.५९ हlे टर इतके आरि@त केलेले असनू > यापकैW ०.८० 
आर इतके @=े सं	 थानन ेखरेदी केलेले आह.े आरि@त @े=ापकैW खरेदी करावयाचे राहीलेले @े= १.७९ आर इतके 
आह.े आज िमतीस सं	 थानकडे उपरोl त   उव0Qरत @े=ापकैW १.४०.११ इतके @े= खरेदी दणेसेाठीचे <	 ताव <ा¡ त 
झालेले आहते. सदरच े@=े �ी साई�5 दा हौिसंग सोसायटीच ेपवू0 बाजसू असनू �� च ेमंिदरापासनू समुारे २ ते २.५ 
िकमी. अतंरावर असनू नगरपचंायतीP या र	 > यालगत पवूªस आह.े सदरच े @=ेाची भसंूपादन सं	 था िशड� 
नगरपचंायत/�ी साईबाबा सं	 थान अशी दश0िवलेली आह.े पा िक0 गसाठी सं	 थानला मंिदराP या सव0 बाजनूे वाहन े
पािक0 गसाठी जागचेी आव� यकता आह.े सन २०१७-२०१८ P या रेडीरेनकनर नसूार जमीनीचा दर <ती आर B. 
१०,७०,०००/- असनू १.७९ ह.ेआर जागेसाठी रl कम B.१९,१५,३०,०००/- एवढी मोबदला रl कम cावी 
लागणार आह ेसदरची मोबदला रl कम अितशय जा	 त आह े > यामळेु याबाबत मा.� यव	 थापन सिमतीने िनण0य 
_ यावा. 

२) आर@ण �ं.२ मनोरंजन पाक0  साठी एकूण @े= २.९७ हlे टर इतके आरि@त केलेले आह.े सदर @=े 
खरेदी दणेकेामी जमीन मालकांनी सं	 थानकडे <	 ताव सादर केलेले आहते. सदरच े @े= �ी साई�5 दा हौिसंग 
सोसायटीचे पवू0 बाजसू असनू �� चे मंिदरापासनू समुारे २.५  ते ३ िकमी. अतंरावर आह.े सदरचे मनोरंजन पाक0 च े
आर@ण सवª न.ं२०५ प.ैव २०६ प.ै या @=ेावर दश0िवलेले असनू सदर आरि@त @=ेातून पाटबंधारे िवभागाच े
ºेनेज चर व र	 ता गलेेला असK याच ेिदसनू येते > यामळेु सदर आर@णातील @े=ाच ेदोन भाग पडतील व सदर @=े 
सलग राहणार नाही. सं	 थान मालकWP या मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीनी गट न.ं१९८,१९९,२००,२०१ या 
@े=ाम5 ये सं	 थानच े साईस�ृ टी,तारांगण,q यिुझयम इ. <कK प <	 तािवत आहते. > यामळेु <	 ततु आरि@त @े= 
सं	 थानला मनोरंजन पाक0 साठी घणेचेे <योजन राहात नाही.  

३) आर@ण �ं.४ व5ृ दा�म साठी एकूण @े= १.०० हlे टर इतके आरि@त केलेले आह.े सदरच े@=े 
खरेदी दणेकेामी जमीन मालकांनी सं	 थानकडे <	 ताव अcाप सादर केलेले नाहीत. सदरच े@=े �� च ेमंिदरापासनू 
समुारे ३ िकमी. पे@ा जा	 त अतंरावर असनू पाटबंधारे िवभागाचे ºेनजे चराP या पवूªकडेस र	 > याचे लगत  आह.े 
तथािप सदर @=ेाम5 ये स5 यि	थतीत जमीन मालकांनी घराच ेपl के  बांधकाम कBन व	 ती व	 ती केलेली आह.े 
सं	 थानने मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड� येथील शेती महामंडळाची जमीन @=े ५२.३५ हlे टर इतकW कायम 
खरेदी िमळणकेामी शेती महामंडळाकडे <	 ताव सादर केलेला आह.े  सं	 थानला व5ृ दा�म बांधावयाचा झाK यास 
शेती महामंडळाकडील खरेदी करावयाP या <	 तािवत @े=ात व5ृ दा�म <	 तािवत करता येईल. या	 तव आर@ण 
�ं.४ व5ृ दा�मासाठी आरि@त केलेले @=े सं	 थानला खरेदी कर7 याचे <योजन राहात नाही.  

४४४४) आर@ण �ं.७ िपलिNम अिॅमिनटीज (भl तिनवास,सां	 कृितक कG C,समाज भवन,मनोरंजन कG C इ.) 
साठी एकूण @=े २.०० हlे टर इतके आरि@त केलेले आह.े सदरच े@े= �ी साई�5 दा हौिसंग सोसायटीचे पवू0 
बाजसू असनू �� चे मंिदरापासनू समुारे २ ते २.५ िकमी. अतंरावर आह.े सदर @े=ाची भसंूपादन सं	 था िशड� 
नगरपचंायत/�ी साईबाबा सं	 थान अशी संयlु त दश0िवलेली आह.े सदर आर@ण @े=ापकैW सं	 थानन े १ ह.े२० 
आर इतके @=े खरेदी केलेले आह ेतसेच या @े=ाचा अcापपावेतो कोण> याही <योजनासाठी वापर केलेला नाही. 
उव0Qरत @=े खरेदी दणेकेामी संबंधीत जमीन मालकांनी सं	 थानकडे अcाप <	 ताव सादर केलेले नाहीत तसेच 
सं	 थानने मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड� येथील शेती महामंडळाची जमीन @े= ५२.३५ हlे टर आर इतके कायम 
खरेदी िमळणकेामी शेती महामंडळाकडे <	 ताव सादर केलेला आह.े सदर खरेदी करावयाP या <	 तािवत @े=ात 
भिव� यात िपलिNम अिॅमिनटीज <	 तािवत करता येईल. या	 तव सं	 थानसाठी सदर आर@ण �ं.७ च े <योजन 
राहात नाही.  

५) आर@ण �ं.२२ श@ैिणक हतेसूाठी एकूण @े= ६.५५ हlे टर इतके आरि@त केलेले असनू > यापकैW 
सं	 थानने @े= २.१७ हlे टर इतके @े= यापवू�च खरेदी केलेले आह.े उव0Qरत @े=ापकैW @े= ३.३६.६२ हlे टर इतके 
खरेदी दणेसेाठीचे <	 ताव सं	 थानकडे जमीन मालक यांनी सादर केलेले आहते. सदरचे @े= िशड�-साकुरी िशव 
िबरेगाव बन या िठकाणी असनू �� च ेमंिदरापासनू समुारे ३ िकमी. अतंरावर आह.े सदर @े=ाचे पवू0 व दि@ण 
बाजसू नगरपंचायतचे रोड आहते.<	 तािवत श@ैिणक संकुलाचे बांधकाम िनमगांव को-हाळे येथील ग.न ं१८३ 
@े= (५.४०) ह.ेआर मध ् ये करणबेाबत � यव	 थापनाचे सभते िनण0य झालेला आह े > यानसुार इं  लीश िमडीयम 
	 कुल, कb या िवcा मंदीर,िवcालय,महािवcालयाकQरता इमारती बांधकामासाठी आिक0 टेl ट यांचमेाफ0 त 
आराखडा तयार करणते आला आह.े> यानसूार <	 तािवत श@ैिणक सं	 था मौजे िनमगांव को-हाळे येथे <	 तािपत 
झालेनतंर <	 ततु आरि@त @े= सं	 थानला श@ैिणक हतेूकQरता खरेदी कर7 याचे <योजन राहत नाही.  

  उपरोl त <	 ताव आर@णातील जमीनी खरेदी करणकेामीP या धोरणा> मक िनण0याथ0 सादर. 
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िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०७३०७३०७३०७    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िशड�िशड�िशड�िशड�    वाढीववाढीववाढीववाढीव    िवकासिवकासिवकासिवकास    आराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातील    सं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठी    आर@ीतआर@ीतआर@ीतआर@ीत    असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    िशड�िशड�िशड�िशड�    वववव    
पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील        शेतजमीनीशेतजमीनीशेतजमीनीशेतजमीनीPयाPयाPयाPया    रेडीरेकनरचेरेडीरेकनरचेरेडीरेकनरचेरेडीरेकनरचे    ददददरररर    खपूचखपूचखपूचखपूच    जा	तजा	तजा	तजा	त    आहेआहेआहेआहे. . . . >या>या>या>या    तुलनेनेतुलनेनेतुलनेनेतुलनेने    शेतीशेतीशेतीशेती    महामंडळामहामंडळामहामंडळामहामंडळाPयाPयाPयाPया    जमीनीचेजमीनीचेजमीनीचेजमीनीच े   दरदरदरदर    
कमीकमीकमीकमी    असनुअसनुअसनुअसनु    सदरसदरसदरसदर    जमीनीजमीनीजमीनीजमीनी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    कर7यासाठीकर7यासाठीकर7यासाठीकर7यासाठी    शासनासशासनासशासनासशासनास    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    सादरसादरसादरसादर    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआह.े . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    <	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    
आआआआर@णाखालीलर@णाखालीलर@णाखालीलर@णाखालील    <योजनासाठी<योजनासाठी<योजनासाठी<योजनासाठी    संसंसंसं	थान	थान	थान	थानकडूनकडूनकडूनकडून    यापवु�चयापवु�चयापवु�चयापवु�च    अbयअbयअbयअbय    िठकाणीिठकाणीिठकाणीिठकाणी    <कKप<कKप<कKप<कKप    <	तावीत<	तावीत<	तावीत<	तावीत    आहतेआहतेआहतेआहते. . . . >यामळेु>यामळेु>यामळेु>यामळेु    तुत0तुत0तुत0तुत0    
आर@णाखालीलआर@णाखालीलआर@णाखालीलआर@णाखालील    जमीनीजमीनीजमीनीजमीनी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    कर7याचेकर7याचेकर7याचेकर7याचे    कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    <योजन<योजन<योजन<योजन    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . या	तवया	तवया	तवया	तव    िशड�िशड�िशड�िशड�    वाढीववाढीववाढीववाढीव    िवकासिवकासिवकासिवकास    आराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातीलआराखडयातील    
सं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठीसं	थानसाठी    आर@ीतआर@ीतआर@ीतआर@ीत    असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    िशड�िशड�िशड�िशड�    वववव    पQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातीलपQरसरातील    जमीनीजमीनीजमीनीजमीनी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    नननन    करकरकरकरताताताता    >यावरील>यावरील>यावरील>यावरील    आर@णआर@णआर@णआर@ण    र�र�र�र�    
कर7यासाठीकर7यासाठीकर7यासाठीकर7यासाठी    संबधीतांनासंबधीतांनासंबधीतांनासंबधीतांना    कळिव7यातकळिव7यातकळिव7यातकळिव7यात    यावेयावेयावेयावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२२२२२२२२    गBु	थानगBु	थानगBु	थानगBु	थान    मंिदराचेमंिदराचेमंिदराचेमंिदराचे    दि@णकेडीलदि@णकेडीलदि@णकेडीलदि@णकेडील    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    मालकWचीमालकWचीमालकWचीमालकWची    मौजेमौजेमौजेमौजे    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    िसटीिसटीिसटीिसटी    स�हªस�हªस�हªस�हª    नंननंंनं....२०२०२०२०    नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत    िमळकतिमळकतिमळकतिमळकत    घरघरघरघर    

नंननंंनं....७०६७०६७०६७०६    म5येम5येम5येम5ये    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    कॅमेराकॅमेराकॅमेराकॅमेरा    lलोकBमlलोकBमlलोकBमlलोकBम    चालिवणPेयाचालिवणPेयाचालिवणPेयाचालिवणPेया    �यवसायास�यवसायास�यवसायास�यवसायास    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    एqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईज    �ेडीट�ेडीट�ेडीट�ेडीट    कोकोकोको----
ऑपऑपऑपऑप....सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी    िलिलिलिल....िशड�िशड�िशड�िशड�    यांनायांनायांनायांना    मदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढ    दणेेदणेेदणेेदणेे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----            अिधिनयमातील तरतदू– �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था (िशड�) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म5 य े िव� व	 त� यव	 थेम5 य े िनिहत झाललेी कोणतीही 	 थावर मालम> ता रा� य शासनाP या लखेी पवू0मंजरूीने 
असेल > याखेरीज सिमतीकडून एका वषा0पे@ा अिधक मदुतीकरीता भाडेपÓयाने द7े यात यणेार नाही िकंवा गहाण 
टाक7 यात येणार नाही,िवक7 यात येणार नाही िकंवा अb यथा अb य सं�िमत कर7 यात यणेार नाही, 
अशी तरतदू आह.े  

   <	 ताव– गBु	 थान मिंदराच े दि@णेकडील सं	 थान मालकWची मौज े िशड� यथेील िसटी सवª नं.२०, 
नगरपंचायत िमळकत घर नं.७०६ म5 य े मोबाईल कॅमेरा l लोकBम चालिवणेP या � यवसायास �ी साई सं	 थान 
एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप. सोसायटी िल. िशड� यांना मदुतवाढ दणेेबाबत. 

   <	 तावना– िशड� येथील गBु	 थान मंिदराच ेदि@णेकडील सं	 थान मालकWची िसटी सवª नं.२० नगरपंचायत 
िमळकत घर नं.७०६ (@े= १३ चौमी) म5 य े �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� ही 
सोसायटी चालवत असललेा मोबाईल कॅमेरा l लोकBम � यवसाय िद.०७/११/२०१२ पासनू आजअखेर चाल ूआह.े  

   उl त सोसायटीकडून िद.०७/११/२०१३ पवू� एक वषा0साठी आकारलले े भ-ूभाडे दरमहा रl कम 
B.४,८४०/- म5 य े    िद.०७/११/२०१३ नतंर <ित वष� १० टl के <माण ेवाढ कBन खालील तl > यात दश0िवलKे या 
कालावधीसाठी सोसायटी कडून भाडे वसलू करणकेामी q हणजचे िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ अखरे 
उl त सोसायटीकडून वसलु करावयाचे भाडे रl कम B.३७,२२४/- इतकW वसलु कBन घेवनू व खालील तl > यात 
दश0िवलKे या कालावधीसाठीचे करारनामे पवू�<माणेच नोटरीसमोर नUदिवणकेामी व �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट 
को-ऑप.सोसायटी याचंे िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे प=ा<माणे िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ 
महीb याPं या कालावधीसाठी दरमहा भाडे रl कम B.७,०८६/- + १०% B.७०९/- = एकूण रl कम B.७,७९५/- इतकW 
िनि�त कBन > या<माणे करारनामा कBन घणेेकामीP या िनण0याथ0 सदरचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच े
िद.०८/०९/२०१७ रोजीP या सभेपढेू सादर करणेत आललेा होता.   

 
अ.नं.  करारनामा तारीख  मािसक भाडे  वसलू 

करावयाचे 
एकूण भाडे  

वसलू झालेले 
एकूण भाडे  

भाडे वसलू 
करावयाची 
बाकW  

करारानसुार 
पढुील १०% 
दरमहा होणारी 
भाडेवाढ रl कम 
(रकाना �ं.३ 
मधील रकमेP या 
१०% रl कम)  

१०% भाडेवाढ 
धBन दरमहा 
होणारे एकूण 
भाडे (रकाना 
�ं.३+७)  

१ िद.०७/११/२०१२ ते 
िद.०६/११/२०१३  

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

२ िद.०७/११/२०१३ ते 
िद.०६/११/२०१४  

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

३ िद.०७/११/२०१४ ते 
िद.०६/११/२०१५  

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

४ िद.०७/११/२०१५ ते 
िद.०६/११/२०१६  

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

                  एकूण -  २,६९,५४४/- २,३२,३२०/- ३७,२२४/-   

    (अ@री B.सदोतीस हजार दोनशे चोवीस मा=)  
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   उपरोl त <	 तावाP या अनषुंगाने मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीP या सभेत िनण0य 
�ं.७६४ <माणे खालील<माणे िनण0य झाललेा आह.े  

   ““““�ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� याचंेकडून गBु	 थान मंिदराच े
दि@णकेडील मोबाईल,कॅमेरा l लोकBम चालिव7 याP या � यवसायाच,े <	 तावात नमदू केलनेसुार भाडे वसलु करणते 
यावे व पढुील कालावधीसाठी > यानंा मदुतवाढ दणेेपवू� िवधी व b याय िवभाग,महारा� � शासन याचंी माb यता घणेेत 
यावी,”असे ठरल.े  

  उपरोl त िनण0या<माणे उl त सोसायटीकडून िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ या कालावधीतील 
भाडे वसलु कर7 यात येवनू इकडील प= जा.नं.एसएसएसटी/मालम> ता/४५२९/२०१७ िद.२९/११/२०१७ अb वये  �ी 
साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना गBु	 थान मंिदराचे दि@णेकडील ससं ्थान मालकWच े
िसटी सवª नं.२० नगरपंचायत िमळकत घर नं.७०६(१३चौमी.) म5 य े मोबाईल कॅमेरा l लोकBन चालिवणPे या 
� यवसायास िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ महीb याचं ेकालावधीसाठी मदुतवाढ दवेनू दरमहा भाडे 
रl कम B.७,०८६/-+ १०% B.७०९/-= एकूण रl कम B.७,७९५/- इतकW िनि�त कBन > या<माणे करारनामा कBन 
घेणकेामी मा.<धान सिचव,िवधी व b याय िवभाग,मं=ालय,मुंबई याचंेकडेस माb यतेसाठीचा <	 ताव सादर करणेत 
आललेा होता.    

  > यास अनसुBन मा.काया0सन अिधकारी,िवधी व b याय िवभाग,मं=ालय,मुंबई यांनी > याचंकेडील प= 
�ं.सासंिव-१०१७/ २०३६/<.�.२२२/का.१६ िद.०१/०३/२०१८ अb वये “�ी साईबाबा सं	 थान  िव� व	 त� यव	 था 
(िशड�) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ चे पोटकलम (३) नसुार �ी साईबाबा सं	 थानP या 
मालकWची जागा ११ मिहb यासंाठी भाडेत> वावर द7े याकरीता शासनाP या   माb यतेची आव� यकता नाही. या	 तव 
<	 ततु <करणी िद.२०/१२/२०१२ पासनू ११ मिहb याचंे करारनाम ेकBन � यव	 थापन सिमतीP या   माb यतेने कायÊ> तर 
माb यता दतेा यईेल. तसचे भिव� यात ११ मिहb यांP या कालावधीसाठी करारनामा कBन � यव	 थापन सिमतीP या 
माb यतेने मदुतवाढ द7े याची काय0वाही कर7 यात यावी,” असेबाबत इकडेस कळिवलले ेआह.े  

िवभागाचा अिभ<ाय- उl त सोसायटीकडून मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनण0य �ं.७६४ <माण े िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ या कालावधीतील भाडे अलाहीदा वसलु करणेत 
आलले ेआह.े पQरणामी उl त सोसायटीस उl त कालावधीसाठीची मदुतवाढ मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसदर िनण0याने 
अलाहीदा वाढवनू िदललेी असलचेे सकृतदश0नी िदसनू येते. > यामळेु सदर कालावधीसाठीची मदुतवाढ दणे े व 
संप�ु टात आलKे या कालावधीचा करारनामा करणे आिण भाडे वसलुीकामी पनु:� च मा.� यव	 थापन सिमतीची 
कायÊ> तर माb यता घणेचेे <योजन नाही,अशी धारणा आह.े  

   मा= शासनाकडील उपरोl त िद.०१/०३/२०१८ रोजीP या प=ाP या अनषुंगाने �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज 
�ेडीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड� यांना गBु	 थान मंिदराच े दि@णकेडील सं	 थान मालकWच े िसटी सवª नं.२० 
नगरपंचायत िमळकत घर नं.७०६ (१३ चौमी.) म5 य े मोबाईल कॅमेरा l लोकBम चालिवणPे या � यवसायास 
िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ मिहb याचंे कालावधीसाठी दरमहा भाडे रl कम B.७,०८६/-+ १०% 
B.७०९/- = एकूण रl कम B.७,७९५/- इतकW िनि�त कBन > या<माणे करारनामा कBन घणेेकामी कायÊ> तर माb यता 
िमळणसेाठीचा,तसचे उl त सोसायटीने सदर � यवसायाची पढुील मदुत िद.०७/१०/२०१७ ते िद.०६/०९/२०१८ या 
११ महीb यांP या कालावधीसाठी वाढवनू िमळणेकामी िद.०२/०४/२०१८ रोजी इकडेस सादर केलKे या अजा0चे 
अनषुंगाने व मा.शासनाच े उपरोl त िद.०१/०३/२०१८ रोजीच े प=ास अनसुBन उl त 
सोसायटीस िद.०७/१०/२०१७ ते िद.०६/०९/२०१८ या ११ मिहb याचंे कालावधीसाठी दरमहा भाडे रl कम 
B.७,७९५/-+ १०% B.७८०/- = एकूण रl कम B.८,५७५/- इतकW िनि�त कBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण े
वेगळे आकाBन मदुतवाढ दतेा यईेल व > या<माणे ११ मिहb यासंाठीचा िल� ह अ7ॅ ड लायसb स 
करारनामा कBन घेता येईल. > यासाठीचा सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३०८३०८३०८३०८    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    गBु	थानगBु	थानगBु	थानगBु	थान    मंिदराचेमंिदराचेमंिदराचेमंिदराचे    दि@णकेडीलदि@णकेडीलदि@णकेडीलदि@णकेडील    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    मालकWचीमालकWचीमालकWचीमालकWची    मौजेमौजेमौजेमौजे    िशड�िशड�िशड�िशड�    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    िसटीिसटीिसटीिसटी    स�हªस�हªस�हªस�हª    
नंननंंनं....२०२०२०२०    नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत    िमळकतिमळकतिमळकतिमळकत    घरघरघरघर    नंननंंनं....७०६७०६७०६७०६    म5येम5येम5येम5ये    मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    कॅमेराकॅमेराकॅमेराकॅमेरा    lलोकBमlलोकBमlलोकBमlलोकBम    चालिवणPेयाचालिवणPेयाचालिवणPेयाचालिवणPेया    �यवसायास�यवसायास�यवसायास�यवसायास    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    
सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    एqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईज    �ेडीट�ेडीट�ेडीट�ेडीट    कोकोकोको----ऑपऑपऑपऑप....सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी    िलिलिलिल....िशड�िशड�िशड�िशड�    यांनायांनायांनायांना    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केKयाकेKयाकेKयाकेKया<माणे<माणे<माणे<माण े   ११ ११ ११ ११ मिहb यांमिहb यांमिहb यांमिहb यांच ेच ेच ेच े
कालावधीसाठी दरमहा भाडे रl ककालावधीसाठी दरमहा भाडे रl ककालावधीसाठी दरमहा भाडे रl ककालावधीसाठी दरमहा भाडे रl कम Bम Bम Bम B....७७७७,,,,७९५७९५७९५७९५////----+ + + + १०१०१०१०% % % % BBBB....७८०७८०७८०७८०////----    = = = = एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कम Bम Bम Bम B....८८८८,,,,५७५५७५५७५५७५////----    इतकW िनि�त इतकW िनि�त इतकW िनि�त इतकW िनि�त 
कBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन मदुतवाढ द7ेयात यावीकBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन मदुतवाढ द7ेयात यावीकBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन मदुतवाढ द7ेयात यावीकBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन मदुतवाढ द7ेयात यावी, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले....    

                                                                                                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग////संर@णसंर@णसंर@णसंर@ण    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२३२३२३२३    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    एqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईज    �ेडीट�ेडीट�ेडीट�ेडीट    कोकोकोको----ऑपऑपऑपऑप....सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी    िलिलिलिल., ., ., ., िशड�िशड�िशड�िशड�    यांनायांनायांनायांना    चालिव7यासचालिव7यासचालिव7यासचालिव7यास    िदलेKयािदलेKयािदलेKयािदलेKया    िकयॉ	किकयॉ	किकयॉ	किकयॉ	क/ / / / गाळेगाळेगाळेगाळे    
यांचेयांचेयांचेयांचे    मदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढ    वववव    भाडेभाडेभाडेभाडे    िनि�तीबाबतिनि�तीबाबतिनि�तीबाबतिनि�तीबाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतूद - �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था,(िशड�) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म5 ये िव� व	 त� यव	 थेम5 ये िनिहत झालेली कोणतीही 	 थावर मालम> ता रा� य शासनाP या लेखी 
पवू0मंजरूीन े असेल > याखरेीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदुतीकरीता भाडेपÓयान े द7े यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक7 यात येणार नाही, िवक7 यात येणार नाही िकंवा अb यथा अb य सं�िमत कर7 यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

<	 ताव- �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना चालिवणसे िदलेK या 
िकयॉ	 क/गाळे यांच ेमदुतवाढीबाबत व भाडे िनि�तीबाबत ..  

<	 तावना- १)�ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना मा.ि=सद	 य 
सिमती सभा िद.१४/११/२०१३ िनण0य �ं.९२८ अb वये सं	 थान पQरसरात साईभl तांच े सेवेसाठी व सोयीसाठी 
l लोकBम,मोबाईल कॅमेरा l लोकBम,पाद=ाणगेहृ,<साद व नॉ� हKे टी  	 टोअर तसेच थंडपेय व द ु धजb य पदाथ0 
िव�Wचे 	 टॉल चालिव7 यास व ता> परुते � यवसाय करणसेाठी खालील िठकाणी चालिवणसे िदलेले १४ िकयॉ	 क 
 वापराची मदुत िद.०६/१२/२०१४ रोजी संपलेली होती. 

 
अ.न.ं िठकाण  िकयॉ	 क संO या  
१ साईआ�म भाग-१ पQरसर  ०४ 
२ साईआ�म भाग-२ पQरसर  ०१ 
३ साई<सादालय पQरसर  ०१ 
४ Tारावती िनवास	 थान पQरसर  ०२ 
५ साईउcान पQरसर  ०२ 
६ साई<साद िनवास	 थान पQरसर  ०१ 
७ साईबाबा भl तिनवास	 थान पQरसर  ०३ 
 एकूण  १४ 

 
२२२२) ) ) ) पढुील मदुत वाढवनू िमळणकेामीचा <	 ताव मा.ि=सद	 य सिमतीच े िद.२०/०८/२०१५ रोजीP या 
सभेत सादर करणते आला. > यात िनण0य �ं.२७४ <माण ेखालील<माण ेिनण0य झालेला आह.े  

  यावर सिव	 तर चचा0 होऊन,सदरह? <	 ताव शासन माb यतेसाठी पाठिवणते यावा,असे ठरले. तसेच �ी 
साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना चालिवणसे िदलेK या िकयॉ	 क/गाळे > यांची 
मदुत संपलेपासनू पढु ेएक वष0 कालावधीसाठी अथवा शासन आदशे येईपय]त यापकैW जे अगोदर घडेल तोपय]त 
िल� ह अ7ॅ ड लायसb स त> वावर मािसक परवाना फW म5 ये १०% वाढ कBन व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण े
वेगळे आकारणते येवनू मागील अटी शत�नसुार मदुतवाढ दणेसे माb यता दणेते आली.  
३३३३)))) <	 तुतP या ठरावास अनसुBन �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना सं	 थान 
पQरसरात १४ िकयॉ	 क/गाळे <ित िकयॉ	 ककरीता मागील मािसक परवाना फW B.३,०००/- म5 ये १०% वाढ 
कBन (B.३,०००/-+ १०% रl कम B.३००/-= B.३,३००/-) B.३,३००/- (अ@री B.तीन हजार तीनशे मा=) व 
िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण े वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१४ ते िद.०६/१२/२०१५ या एका वषा0P या 
कालावधीसाठी अथवा शासन आदशे होईपय]त यापकैW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू�चचे अटी/शत�स अनसुBन 
इकडील जा.�ं.एसएसएस/मालम> ता/३७८८/२०१५ िद.०७/१०/२०१५ रोजीचे प=ाb वये काया0दशे दणेते येवनू 
मदुतवाढ दणेते आलेली असनू िद.०९/१०/२०१५ रोजी करारनामा कBन घणेते आलेला आह.े  
४४४४)))) िद.२०/०८/२०१५ रोजीचे सभेत िनण0य �ं.२७४ अb वये झालेK या ठरावानसुार सदरचा <	 ताव इकडील 
जा.�ं.एसएसएस/ मालम> ता/४४७२/२०१५ िद.०९/११/२०१५ रोजी मा.<धान सिचव,िवधी व b याय 
िवभाग,महारा� � रा� य,मं=ालय,मुंबई यांचेकडे शासन माb यतेसाठी पाठिवणते आलेला आह.े   
५५५५) ) ) ) �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना वापरास िदलेK या १४ िकयॉ	 क 
वापराची मदुत िद.०६/१२/२०१५ रोजी पणू0 होत असK यान े > यांनी जा.न.ं �ीसासंए�ेसो/२३६/२०१५ 
िद.०४/११/२०१५ रोजीचे प=ाb वये पढुील ५ वषा]करीता � यवसाय चालिवणसे मदुतवाढ िमळावी, अशी िवनंती 
केलेली आह.े  
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६६६६) ) ) ) सदर प=ा<माण े िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0च ेकालावधीसाठी उl त सोसायटीस 
मदुत वाढवनू दणेकेामीचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.२८/११/२०१५ रोजीP या सभेपढूे सादर करणते 
आला. > यात िनण0य �ं.५७४ <माण ेखालील<माण ेिनण0य झालेला आह.े  

 “<	 तावात नमदू केले<माण े�ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड� यांना चालिवणसे 
िदलेK या १४ िकयॉ	 क वापरासाठी मागील मािसक परवाना फW  १०% वाढ व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण े
वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0चे कालावधीसाठी अथवा शासन आदशे 
होईपय]त यापकैW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू�चचे अटी/ शत�स अनसुBन मदुतवाढ द7े यास माb यता द7े यात 
आली.” सदर िनण0या<माण ेउl त सोसायटीबरोबर करारनामा कBन घणेते आलेला आह.े  
७७७७)))) दरq यानचे काळात उपरोl त परॅा.अ.न.ं४ म5 ये नमदू केले<माणPे या प=ास अनसुBन मा.काया0सन 
अिधकारी,िवधी व b याय िवभाग यांनी > यांचेकडील प= जा.�ं.सासंिव-१०१५/१०१२/<.�ं.१७८/का.१६ 
िद.२०/०४/२०१७ अb वये मं=ालय पQरसरातील जागा महारा� �  मं=ालय अbॅ ड अलाईड ऑफWसेस को-ऑप.बॅकं 
व िद महारा� � मं=ालय व संल  न कम0चारी को-ऑप.�ेडीट सोसा. िल. यांना सामाb य  <शासन िवभागाकडून 
भाडेत> वावर वाटप कर7 यात आली आह.े काय0कारी अिभयंता,इलाखा शहर (सा.बां.) िवभाग, मुंबई यांनी 
आव� यक > या अटी व शत�सह संबंधीत सं	 थांसोबत करारनामा केला आह.े सामाb य <शासन िवभाग,शासन 
िनण0य �ं. शाकाजा-१५९७/<.�ं.१०५/९७/२२ िद.२६/१०/२००३ मधील तरतुदीनसुार काय0कारी 
अिभयंता,इलाखा शहर (सा.बां.) िवभाग,मुंबई यांP या काया0लयाकडे जागेP या भाडयाचा भरणा कर7 यात येतो. 
मा= सदर शासन िनण0यातील तरतुदी केवळ बहृb मुंबई आिण उपनगरातील शासकWय काया0लयाकरीता लाग ू
आहते. बहृb मुंबई आिण उपनगर वगळता इतर शासकWय काया0लयातील जागा भाडयान े दणे े वा शासकWय 
काया0लयांसाठी जागा भाडयाने घणेकेरीता साव0जिनक बांधकाम िवभागाTारे शासन पQरप=क िद.२३/०४/१९८४ 
व िद.१६/०२/१९८७ अb वये काय0प5 दती िनि�त कर7 यात आली आह.े या पQरप=कातील तरतुदीनसुार जागा 
भाडयाने द7े यासाठी संबंधीत िवभागाP या काय0कारी अिभयंता यांP याकडून भाडे यो  यता <माणप= घणे ेआव� यक 
आह.े �ी साई सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.सोसायटी यांना चालिव7 यास िदलेK या सं	 थान पQरसरातील 
१४ िकयॉ	 क/गाळयांना मदुतवाढ द7े याकरीता साव0जिनक बांधकाम िवभागाP या पQरप=कानसुार उपरोl त 
िकयॉ	 क/गाळयांचे भाडे िशड� िवभागाP या काय0कारी अिभयंता यांP याकडून िनि�त कBन घवेनू > याबाबतच े
<माणप= <ा¡ त कBन घ7े यात यावे आिण िवcतु वापरासह इतर अटी व शत�सह <	 ताव फेरसादर कर7 यात 
यावा,असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  
८८८८) ) ) ) सदर प=ाचे अनषंुगाने इकडील प= �ं.एसएसएसटी/मालम> ता/३७९२/२०१७ िद.१४/१०/२०१७ अb वये 
मा.उपअिभयंता, साव0जिनक बांधकाम िवभाग,राहाता यांचेकडेस <चिलत भाडेदर िमळणकेामी प= िनग0त करणते 
आले. > यास अनसुBन मा.काय0कारी अिभयंता,साव0जिनक बांधकाम िवभाग,संगमनरे यांनी > यांचेकडील 
जा.�ं.रेशा/८७१९/२०१७ िद.२८/१२/२०१७ अb वये भाडे िनि�ती <माणप= इकडेस सादर केले असनू > यात 
> यांनी खालील<माण ेभाडे िनि�त केले असK याच ेनमदू केले आह.े   
 

अ.न.ं िकयॉ	 कचे िठकाण  सवª न.ं  िकयॉ	 कची 
साईज 

िकयॉ	 क 
संO या 

दरमहा भाडे रl कम B.  एकूण भाडे  

 १ साईआ�म भाग-१ पQरसर  १०८ प.ै  ९x१० फूट  ४ B.५३१/- <ित िकयॉ	 क   B.२,१२४/-  
२ साईआ�म भाग-२ पQरसर  १७२ प.ै  ९x१० फूट १ B.२७२/- B. २७२/-  
३ साई <सादालय पQरसर  ८५ प.ै  ९x१० फूट १ B.२७२/-  B. २७२/-  
४ Tारावती िनवास	 थान पQरसर  १४८ प.ै  ९x१० फूट १+१  B.४४३/-+ B.८८७/-  B.१,३३०/-  
५ साईबाबा भl तिनवास	 थान 

पQरसर  
१०७ प.ै  ९x१० फूट १+२  B.४४७/- + 

 B.१,३४२/-  
B.१,७८९/-  

६ साईउcान पQरसर  ४ प.ै  ९x१० फूट २ B.९७०/- <ित िकयॉ	 क  B.१,९४०/- 
७ साई<साद िनवास	 थान 

पQरसर  
२ व ३ प.ै  ९x१० फूट १ B.९७०/-  B. ९७०/-  

                                                                                                 एकूण एकूण एकूण एकूण             १४१४१४१४            
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९९९९)))) उपरोl त मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.२८/११/२०१५ रोजीP या सभेतील िनण0य �ं.५७४ <माण े �ी साई 
सं	 थान एq ¡ लॉईज �ेडीट को-ऑप.िल.िशड� यांना वापरास िदलेK या १४ िकयॉ	 क वापराची मदुत 
िद.०६/१२/२०१५ रोजी पणू0 होत असK यामळेु मागील मािसक परवाना फW B.३,३००/- म5 ये १०% वाढ कBन 
(B.३,३००/-+ १०% रl कम B.३३०/-= B.३,६३०/-) B.३,६३०/- (अ@री B.तीन हजार सहाशे तीस मा=) व 
िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण े वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0च े
कालावधीसाठी अथवा शासन आदशे होईपय]त यापकैW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू�चचे अटी/शत�स अनसुBन 
मदुतवाढ द7े यात आलेली आह.े q हणजेच मा.� यव	 थापन सिमतीच ेिनण0या<माण ेB.३,६३०/- इतके दरमहा <ित 
िकयॉ	 क भाडे िनि�त करणते आलेले आह.े  
१०१०१०१०) ) ) ) मा.काय0कारी अिभयंता,साव0जिनक बांधकाम िवभाग यांनी उपरोl त<माण े िनि�त केलेले भाडे व 
मा.� यव	 थापन सिमतीने िनि�त केलेले भाडे यात मोठी तफावत आह.े साव0जिनक बांधकाम िवभागाने िनि�त 
केलेले भाडे अ> यंत अK प व तोकडे आह.े > यामळेु साव0जिनक बांधकाम िवभागान े िनि�त केलेले भाडे 
सं	 थानP या ÔिËने िकफायतशीर ठरणार नाही.  

        िवभागाचा अिभ<ाय- उl त सोसायटीची उपरोl त १४ िकयॉ	 क वापराची मदुत िद.०६/१२/२०१६ 
रोजी संपलेली आह.े तथािप उl त १४ िकयॉ	 क  आजही सोसायटीP या वापरात आहते. तG� हा सदर सोसायटीस 
उl त १४ िकयॉ	 कची वापराची पढुील ११-११ मिहb यांसाठीची मदुत  िद.०७/१२/२०१६ ते िद.०६/११/२०१७ 
या ११ मिहb यांच ेकालावधीसाठी <ित िकयॉ	 कचे मागील मािसक भाडे B.३,६३०/- म5 ये   १०% वाढ कBन 
(B.३,६३०/-+ १०% रl कम B.३६३/-= B.३,९९३/-) B.३,९९३/- (अ@री B.तीन हजार नऊशे \या7 णव मा=) व 
िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन तसेच िद.०७/११/२०१७ ते िद.०६/१०/२०१८ या ११ मिहb यांच े
कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे B.३,९९३/- म5 ये १०% वाढ कBन (B.३,९९३/-+ १०% रl कम B.३९९/-
= B.४,३९२/-) B.४,३९२/- (अ@री B.चार हजार तीनशे � या7 णव मा=) व िवcतु बील मीटर Qरड�ग<माण ेवेगळे 
आकाBन पवू�चचे अटी व शत�वर मदुतवाढ दतेा येईल व > या<माण ेिल� ह अ7ॅ ड लायसb स करारनामा कBन घतेा 
येईल.   

   या	 तव सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    क्क्क्क्रररर....३०९३०९३०९३०९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    एqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईजएqपलॉईज    �ेडीट�ेडीट�ेडीट�ेडीट    कोकोकोको----ऑपऑपऑपऑप....सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी    िलिलिलिल., ., ., ., िशड�िशड�िशड�िशड�    यांनायांनायांनायांना    

चालिव7यासचालिव7यासचालिव7यासचालिव7यास    िदलेKयािदलेKयािदलेKयािदलेKया    िकयॉ	किकयॉ	किकयॉ	किकयॉ	क/ / / / गाळेगाळेगाळेगाळे    यांचेयांचेयांचेयांचे    मदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढमदुतवाढ    वववव    भाडेभाडेभाडेभाडे    आकारणीआकारणीआकारणीआकारणी    बाबतबाबतबाबतबाबत    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणे    ११ ११ ११ ११ 
मिहb यांमिहb यांमिहb यांमिहb यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे Bचे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे Bचे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे Bचे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे B....३३३३,,,,९९३९९३९९३९९३////----    म5 येम5 येम5 येम5 ये    १०१०१०१०% % % % वाढ कBन वाढ कBन वाढ कBन वाढ कBन ((((BBBB....३३३३,,,,९९३९९३९९३९९३////----++++    १०१०१०१०%%%%    रl करl करl करl कम म म म 
BBBB....३९९३९९३९९३९९////----====    BBBB....४४४४,,,,३९२३९२३९२३९२////----) ) ) ) BBBB....४४४४,,,,३९२३९२३९२३९२////----    ((((अ@री Bअ@री Bअ@री Bअ@री B....चार हजार तीनशे � याचार हजार तीनशे � याचार हजार तीनशे � याचार हजार तीनशे � या7 ण7 ण7 ण7 णव मा=व मा=व मा=व मा=) ) ) ) व िवcतु बील मीटर व िवcतु बील मीटर व िवcतु बील मीटर व िवcतु बील मीटर 
Qरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन पवू�चेच अटी व शत�वर मदुतवाढ द7ेयात यावीQरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन पवू�चेच अटी व शत�वर मदुतवाढ द7ेयात यावीQरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन पवू�चेच अटी व शत�वर मदुतवाढ द7ेयात यावीQरड�ग<माण ेवेगळे आकाBन पवू�चेच अटी व शत�वर मदुतवाढ द7ेयात यावी, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले....    

        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग    ))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंनंनंनं....२४२४२४२४    िदिदिदिद    महारा��महारा��महारा��महारा��    ॲNोॲNोॲNोॲNो    इंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीज    डे�हलपमGटडे�हलपमGटडे�हलपमGटडे�हलपमGट    कापÊरेशनकापÊरेशनकापÊरेशनकापÊरेशन    िलिलिलिल., ., ., ., मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांनायांनायांनायांना    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    साईआ�मसाईआ�मसाईआ�मसाईआ�म    भpिनवासभpिनवासभpिनवासभpिनवास    

मधीलमधीलमधीलमधील    १०१०१०१०xxxx१५१५१५१५    फुटफुटफुटफुट    यायायाया    आकाराचाआकाराचाआकाराचाआकाराचा    गाळागाळागाळागाळा    नंनंनंनं....९९९९    नोगानोगानोगानोगा    Ã7ँडÃ7ँडÃ7ँडÃ7ँड    फुडफुडफुडफुड    <ोडlटस्<ोडlटस्<ोडlटस्<ोडlटस ्   िव�Wिव�Wिव�Wिव�W    कG CासाठीकG CासाठीकG CासाठीकG Cासाठी    िल�हिल�हिल�हिल�ह    अ7ँडअ7ँडअ7ँडअ7ँड    लायसbेसलायसbेसलायसbेसलायसbेस    
त>वावरत>वावरत>वावरत>वावर    िमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबतिमळणेबाबत, , , , िवभागीयिवभागीयिवभागीयिवभागीय    �यव	थापक�यव	थापक�यव	थापक�यव	थापक    िदिदिदिद    महारा��महारा��महारा��महारा��    ॲNोॲNोॲNोॲNो    इंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीजइंड	�ीज    डे�हलपमGटडे�हलपमGटडे�हलपमGटडे�हलपमGट    कापÊरेशनकापÊरेशनकापÊरेशनकापÊरेशन    िलिलिलिल., ., ., ., मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांचेयांचेयांचेयांचे    प=प=प=प=    
����....एनओजीएएनओजीएएनओजीएएनओजीए/ / / / एमकेटीजीएमकेटीजीएमकेटीजीएमकेटीजी/ / / / २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९////१६१६१६१६, , , , िदिदिदिद....०४०४०४०४....०४०४०४०४....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    प=प=प=प=....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतदू– �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था,िशड� अिधिनयम २००४ मधील कलम 
१७(३) अb वये िव� व	 त� यव	 थेम5 य ेिनिहत झाललेी कोणतीही 	 थावर मालम> ता,रा� य शासनाP या लखेी पवू0 मंजरूीने 
असेल > याखेरीज सिमतीकडून एका वषा0पे@ा अिधक मदुतीकरीता,भाडेपÓयाने द7े यात यणेार नाही िकंवा गहाण 
टाक7 यात यणेार नाही,िवक7 यात यणेार नाही िकंवा अb यथा अb य स�ंिमत कर7 यात यणेार नाही.  

<	 ताव- िद महारा� � अNॅो इंड	 �ीज डे� हलपमGट कॉपÊरेशन िल.मुंबई यांना िशड� येथ े �ी साईबाबा 
सं	 थानच ेसाईआ�म भl तिनवास मधील १०x१५ फूट या आकाराचा गाळा नं.९ नोगा Ã7ॅ ड फूड <ॉडl टस िव�W 
कG Cासाठी िल� ह अ7ॅ ड लायसb स त> वावर दणेेबाबत..  

<	 तावना– िद महारा� � अNॅो इंड	 �ीज डे� हलपमGट कॉपÊरेशन िल.मुंबई यांनी यापवू� > याचंेकडील 
िद.०६/०६/२०१७ रोजीP या प=ाb वये �ी साईबाबा सं	 थान �	 ट,िशड�चे पQरसरात नोगा Ã7ॅ ड फूड <ॉडl टस िव�W 
कG Cाकरीता जागा उपल� ध कBन दणेबेाबत िवनंती केललेी होती. तçषुगंाने सदर <ॉडl ट ह ेशतेकरी व NाहकाPं या 
उपयोगाचे आहते, परंत ुनवीन दश0न रांगेच ेकाम सBु होत असलनेे िविवध िवभागांनी साईबाबा भl तिनवास	 थान व 
साईआ�म-१ यथेील गाळे वापरास घेतल े असK याने या दोb ही िठकाणी भाडेत> वावर दणेसेाठी गाळे उपल� ध 
नसK याचे तेथील िवभाग <मखुांनी कळिव लले ेआह.े > यामळेु स5 या िद महारा� � अNॅो इंड	 �ीज डे� हलपमGट कॉपÊरेशन 
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िल.मुंबई यांना गाळा उपल� ध कBन दणेे शl य होत नाही. या दोb ही िठकाणी पढेु गाळा Qरकामा झाK यास > यांना 
भाडेत> वावर गाळा उपल� ध कBन दतेा येईल,असेबाबतचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ 
रोजीP या सभेत सादर करणेत आललेा होता.  

  सदर <	 तावाP या अनषुंगाने मा.� यव	 थापन सिमतीनचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य �ं.६१८ 
अb वये खालील<माणे िनण0य झाललेा आह.े  

  यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, िद महारा� � अNॅो इंड	 �ीज डे� हलपमGट कॉपÊरेशन िल.मुंबई यांना, > याचंे नोगा 
Ã7ॅ ड फुड <ॉडl टस िव�W करणेसाठी वाहन उभा करणेकामी साईआ�म भl तिनवास पQरसराम5 य े
सं	 थानP या िविहत अटी/शत�नसुार जागा उपल� ध कBन द7े यात यावी,असे ठरल.े  

  सदर िनण0या<माणे उl त सं	 थेबरोबर प=� यवहार करेणत आललेा आह े व > यात ठरल<ेमाण े जागा 
वापरासाठी द7े याP या जागेचे भाडे िनि�त करणचेे <करण चाल ूआह.े  

दरq यानच ेकाळात मा.Qरजनल मॅनेजर, िद महारा� � अNॅो इंड	 �ीज डे� हलपमGट कॉपÊरेशन िल.मुंबई यांनी 
> याचंेकडील जा.�ं.नोगा/एमकेटेजी/२०१८-१९/ १६ िद.०४/०४/२०१८ अb वये “सदरची सं	 था ही महारा� � 
शासन अगंीकृत सं	 था असनू सदर सं	 था, ऑरGज � यसू,इतर 	 वाद असलले े� यसू, फळांP या रसापासनू केलले े पेय, 
साखर पाक,टोमॅटो रस,टोमॅटो � यसू,फळाचंा पाक (जमॅ) इ. <कारचे नोगा Ã7ॅ डच े<ॉडl ट तयार कBन िव�W करते. 
> यासाठी सं	 थानने साईआ�म भl तिनवास पQरसरात वाहन उभे कBन सदरचे <ॉडl टस िव�W करणेकामी जागा 
उपल� ध  कBन िदललेी आह.े तदनसुार सं	 थेने  साईआ�म भl तिनवास पQरसरात लाडू िव�W कG CाP या 
बाजसू उपल� ध असलKे या मोकळया जागेत ८x१० फूट ही जागा वाहन उभे कर7 याऐवजी 	 टॉल ठेव7 यासाठी पसंत 
केललेी आह.ेसदर कामी सं	 थेच ेअिधकारी यांनी िद.०३/०४/२०१८ रोजी सं	 थानचे उपिजK हािधकारी याचंेशी सम@ 
चचा0 केली असता > यात उपरोl त  मोकळया जागेऐवजी साईआ�म भl तिनवास येथील बाधंीव गाळा नं.९ हा नोगा 
<ॉडl टस िव�Wकामी िमळणेसाठी िवनंती केललेी आह.े सदर गाळा वापरास िमळणेकामीP या 
सं	 थानP या सव0 अटी व शत� सं	 थेला माb य राहतील. तरी सदरचा गाळा िल� ह अ7ॅ ड लायसb स त> वावर नोगा 
<ॉडl टस िव�W कG Cासाठी वापरास िमळावा,”असेबाबत िवनंती केललेी आह.े 

िवभागाचा अिभ<ाय- साईआ�म भl तिनवास यथेील गाळा नं.९ चे आकारमान समुारे १० x१५ फूट अस े
असनू > यात स5 यि	थतीत सं	 थानचे  5 विन@पेण िवभागाचे सामान ठेवणेत आलले े आह.े सदरच े 5 विन@पेण 
िवभागाचे सामान इतर= हलवनू उl त सं	 थसे सदरचा गाळा ११ महीb याचंे िल� ह अ7ॅ ड लायसb स करारावर साव0जिनक 
बाधंकाम िवभाग िनि�त करील > या भाडे दराने व िवcतु बील वेगळे आकाBन वापरास दतेा यईेल.  

सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर.  
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१३१३१३१००००    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    <	तावास<	तावास<	तावास<	तावास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....    

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग    ))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२५२५२५२५    �ीमती�ीमती�ीमती�ीमती    आरआरआरआर    िललावतीबाईिललावतीबाईिललावतीबाईिललावतीबाई    चेbनईचेbनईचेbनईचेbनई    यांचायांचायांचायांचा    पQरकलपÓ®पQरकलपÓ®पQरकलपÓ®पQरकलपÓ®     ि�हलेजि�हलेजि�हलेजि�हलेज    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    गटगटगटगट    नंननंंनं....२६८२६८२६८२६८    स�हªस�हªस�हªस�हª    नंननंंनं....३३३३३३३३////११११११११    मधीलमधीलमधीलमधील    २०८०२०८०२०८०२०८०    

	के	के	के	के....फुटफुटफुटफुट    जागाजागाजागाजागा    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    दानदानदानदान    करणबेाबतचाकरणबेाबतचाकरणबेाबतचाकरणबेाबतचा    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    ३०३०३०३०....०३०३०३०३....२०१७२०१७२०१७२०१७    रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    अज0अज0अज0अज0....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतदू– �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, (िशड�) अिधिनयम २००४ च ेकलम 

१७(२)(ट) म5 ये िवकास कर7 याP या व िव� व	 त� यव	 थेP या योजना राबिव7 याP या <योजनासाठी तसेच 
िव� व	 त� यव	 थेची उि�� टे व <योजने पार पाड7 यासाठी आव� यक > या  जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े   

<	 ताव- �ीमती आर.िललावतीबाई,चेb नई यांचा परीकलपÓ? � हीलेज येथील गट न.ं२६८ सवª 
न.ं३३/११ मधील २०८० 	 l वे.फूट जागा दान दणेबेाबतचा िद.३०/०३/२०१७ रोजीचा अज0    

<	 तावना- �ीमती आर.िललावतीबाई,चेb नई यांनी परीकलपÓ? � हीलेज येथील गट न.ं२६८ सवª 
न.ं३३/११ मधील २०८० 	 l वे.फूट जागा �ी साईबाबा सं	 थानला दान दणेबेाबतचा िवषयांिकत 
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचा अज0 इकडेस सादर केलेला आह.े अजा0त नमदू केलेली िमळकत ही चेb नई शहरापासनू 
सव0साधारणपण े१२० िकमी.दरू अतंरावर आह.े  

त=ाप <स ् तुतची जागा �ी साईबाबा सं	 थानला सं	 थानचे माहीती कG C 	 थािपत कर7 यासाठी उपयlु त 
ठरेल िकंवा कसे याबाबतचे <.अिध@क,<काशने िवभाग व जनसंपक0  अिधकारी,जनसंपक0  काया0लय यांचेकडून 
अिभ<ाय मागिवणते आले.  
१)  जनसंपक0  अिधकारी यांनी > यांचेकडील िद.१२/१०/२०१७ रोजीP या प=ाb वये खालील<माण ेअिभ<ाय 

सादर केलेले आह.े  
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  “सं	 थानचे माहीती कG C इतर रा� यात सBु करणबेाबत मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.२७/०३/२०१७ च े
सभेत <	 तावात नमदू केले<माण े इतर रा� यांम5 ये सं	 थानच े माहीती कG C सBु करणकेामी सिमती सद	 य 
मा.�ी.िबपीनदादा कोK ह,े मा.�ी.सिचन तांबे व जनसंपक0  अिधकारी यांचे मंडळ गठीत कर7 यात आले,असा 
िनण0य झालेला आह.े  

  तरी �ीमती आर.िललावतीबाईयांचा िवK लूपरूम,तािमळनाडू येथील सवª न.ं७/२ बी,७/४ नवीन सवª 
न.ं३३/११ मधील ¡ लॉट न.ं२६८ (२०८० 	 l वे.फूट) जागा दान घणेबेाबत वर िनदªिशत केलेK या सिमती सद	 यांशी 
चचा0 करावी,असे मत आह,े”असेबाबत अिभ<ाय िदलेला आह.े  
२)  तसेच <काशन े िवभाग यांनी > यांचेकडील िद.०७/१०/२०१७ रोजीP या प=ा<माण े खालील<माण े

अिभ<ाय सादर केलेले आहते. 
अ) उl त जागा ही तािमळनाडू रा� याP या राजधानी चbे नईपासनू (मOु य शहरापासनू) १२० िकमी.अतंर 

दरूवर आह.े  
ब) जा.न.ंएसएसएस/काअ/	 वीय/५६५/२०१७ िद.२४/०४/२०१७ अb वये � या रा� यात माहीती कG C 

नाहीत > या रा� याP या मOु य शहरात माहीती कG C सBु करणबेाबत मा.� यव	 थापन सिमतीने िनण0य 
घतेला आह.े  

                                                      क) चbे नई पासनू ५० िकमी.अतंरावर दणेगीदार साईभl त �ी.के.� ही.रमणी यांचे �ी साई मिंदर 
                                              पQरसरातील जागते सं	 थानचे माहीती कG C सिुनयोिजत प5 दत्ीन ेकाया0िbवत आह.े  
                                         ड)  उपरोl त जागा अिवकिसत/मोकळी जागा आह.े तेथे िवकिसत करण ेइतर अनषंुिगक बाबी यावर  

सं	 थानचा होणारा खच0 िवचारात घतेा माहीती कG C सBु करण ेआव� यक ठरणार नाही.   
  सबब वरील मा.� यव	 थापन सिमती िनण0य व मा.मOु य काय0कारी अिधकारी क@ाकडून <ा¡ त 

आदशेानसुार दणेगी दाखल िमळत असलेK या जागेत माहीती कG C सBु करण े सं	 थानच े िहतावह ठरणार 
नाही,असेबाबत अिभ<ाय िदलेले आहते. 

िवभागाचा अिभ<ाय- जनसंपक0  अिधकारी यांचे उपरोl त अिभ<ाय िवचारात घतेा, सदरचा <	 ताव 
मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसभेपढूे सादर केK यास, इतर रा� यांम5 ये सं	 थानचे माहीती कG C सBु करणकेामी गठीत 
कर7 यात आलेK या  मंडळाचे सिमती सद	 य मा.�ी.िबपीनदादा कोK हवे इतर सिमती सद	 यांची > यावर चचा0 
होईल.   

तसेच <काशन ेिवभागाच ेउपरोl त अिभ<ाय िवचारात घतेा तािमळनाडू रा� यातील उपरोक् त जागा दान 
	 वBपात ि	वकारण े सं	 थानला िकफायतशीर ठरणार नाही. तथािप अज0दार यांची दान करणPे या इP छेP या 
अनषंुगान ेसदरची जागा अज0दार यांनी > यांच ेमज�नBुप िव�W कBन > यापासनू िमळणारी रl कम सं	 थानला दान 
केK यास ती ि	वकारता येईल. तसे अज0दार यांना कळिवता येईल.  

 सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर.  
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३११३११३११३११    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िवभागाPयािवभागाPयािवभागाPयािवभागाPया    अिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणे    िवभागाचािवभागाचािवभागाचािवभागाचा    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंनंनंनं....२६२६२६२६    तािमळनाडूतािमळनाडूतािमळनाडूतािमळनाडू    मधीलमधीलमधीलमधील    वे¡पमपÓ®वे¡पमपÓ®वे¡पमपÓ®वे¡पमपÓ®    यथेीलयथेीलयथेीलयथेील    ¡लॉट¡लॉट¡लॉट¡लॉट    नंनंनंनं....३१३१३१३१    मधीलमधीलमधीलमधील    ३४८०३४८०३४८०३४८०    	lवे	lवे	lवे	lवे....फुटफुटफुटफुट    जागाजागाजागाजागा    वेKलारीवेKलारीवेKलारीवेKलारी, , , , �ीपेBमबदुरु�ीपेBमबदुरु�ीपेBमबदुरु�ीपेBमबदुरु    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    ¡लॉट¡लॉट¡लॉट¡लॉट    

नंनंनंनं....३६३६३६३६    मधीलमधीलमधीलमधील    १५२०१५२०१५२०१५२०    	lवे	lवे	lवे	lवे....फुटफुटफुटफुट        वववव    अ77मबदेूअ77मबदेूअ77मबदेूअ77मबदे ू   येथीलयेथीलयेथीलयेथील    ¡लॉट¡लॉट¡लॉट¡लॉट    नंनंनंनं....९३९३९३९३    बीबीबीबी    मधीलमधीलमधीलमधील    १२८६१२८६१२८६१२८६    	lवे	lवे	lवे	lवे....फुटफुटफुटफुट    ¡लॉटस¡लॉटस¡लॉटस¡लॉटस    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    
सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    दानदानदानदान    दणेेबाबतदणेेबाबतदणेेबाबतदणेेबाबत    �ीमती�ीमती�ीमती�ीमती    डीडीडीडी....कामा>वीकामा>वीकामा>वीकामा>वी, , , , िचंताCीपेटिचंताCीपेटिचंताCीपेटिचंताCीपेट,,,,चेbनईचेbनईचेbनईचेbनई    याचंायाचंायाचंायाचंा    िदिदिदिद....२७२७२७२७....०४०४०४०४....२०१७२०१७२०१७२०१७        चाचाचाचा    अज0अज0अज0अज0....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतदू– सं	 थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदुीनसुार िवकास 
कर7 याP या व िव� व	 त� यव	 थPे या योजना राबविव7 याP या <योजनासाठी तसचे िव� व	 त� यव	 थेची उि�� टे व <योजने 
पार पाड7 यासाठी आव� यक > या  जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी करील.  

<	 ताव- तािमळनाडू रा� यामधील वे¡ पमपÓ? यथेील ¡ लॉट नं.३१ मधील ३४८० 	 l व.ेफूट जागा, 
वेK लारी,�ीपेBमबदुरू येथील ¡ लॉट नं.३६ मधील १५२० 	 l व.ेफूट व अ7 णमबदे ू यथेील ¡ लॉट नं.९३ बी मधील 
१२८६ 	 l व.ेफूट ¡ लॉटस �ी साईबाबा सं	 थानला दान दणेेबाबतचा �ीमती डी.कामा> ची,िचंताCीपेट,चbे नई यांचा 
<	 ताव.  

<	 तावना- तािमळनाडू रा� यामधील वे¡ पमपÓ? यथेील ¡ लॉट नं.३१ मधील ३४८० 	 l व.ेफूट जागा, 
वेK लारी,�ीपेBमबदुरू येथील ¡ लॉट नं.३६ मधील १५२० 	 l व.ेफूट व अ7 णमबदे ू यथेील ¡ लॉट नं.९३ बी मधील 
१२८६ 	 l व.ेफूट ¡ लॉटस �ी साईबाबा सं	 थानला दान दणेेकामी �ीमती डी.कामा> ची,िचंताCीपेट,चेb नई याचंेकडील 
िद.२७/०४/२०१७ रोजीP या अजा0b वय ेसं	 थानकडे <	 ताव सादर केला आह.े  
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  सदर अजा0चे अनषुंगाने अज0दार �ीमती डी.कामा> चीयाचंेशी िद.०९/०६/२०१७ रोजी दरू5 वनीवBन संपक0  
साधनू उl त   ¡ लॉटचे राजधानी चेb नईपासनूचे अतंराबाबत िवचारणा केली असता > यांनी वे¡ पमपÓ? यथेील ¡ लॉट 
नं.३१ मधील ३४८० 	 l व.ेफूटही जागा चेb नईपासनू सव0साधारणपणे २० िकमी.अतंरावर आह.े वKे लारी,�ीपेBमबदुरू 
येथील ¡ लॉट नं.३६ मधील १५२० 	 l व.ेफूट ही जागा  चेb नईपासनू सव0साधारणपण े४५ िकमी अतंरावर आह ेआिण 
अ7 णमबदे ूयथेील ¡ लॉट नं.९३ बी मधील १२८६ 	 l व.ेफूट ही जागा चbे नईपासनू सव0साधारणपण े२० िकमी.अतंरावर 
असलचेे सांिगतलले ेआह.े 

  तसचे उपरोl त जागा सं	 थानला सं	 थानP या माहीती कG Cासाठी उपयlु त ठरेल िकंवा कसे याबाबतच े
सं	 थानच े <काशने िवभागाचे अिभ<ाय मागिवणेत आल.े > या<माणे <काशने िवभागाने > याचंेकडील 
िद.२९/०९/२०१७ रोजीP या प=ाb वये खालील<माणे अिभ<ाय सादर केलले ेआहते.  
१)  उl त ३ ही जागा हया तािमळनाडू रा� याP या राजधानी चेb नईपासनू (मOु य शहरापासनू) २० ते ४५ िकमी 

अतंराइतl या दरूवर आहते.  
२)  � या रा� यात माहीती कG C नाहीत > या रा� याP या मOु य शहरात माहीती कG C सBु करणेबाबत मा.व ् यव	 थापन 

सिमतीने िनण0य घेतललेा आह.े  
३)  चेb नई पासनू ५० िकमी.अतंरावर दणेगीदार साईभl त �ी.के.� ही.रमणी याचंे �ी साई मंिदर पQरसरातील 

जागेत सं	 थानचे माहीती कG C सिुनयोिजत प5 ्दतीने काया0िbवत आह.े  
४)  उपरोl त जागा अिवकिसत/मोकळी जागा आह.े तेथे िवकिसत करण,े इतर अनषुंिगक बाबी यावर 

सं	 थानचा होणारा खच0 िवचारात घतेा माहीती कG C सBु करणे आव� यक ठरणार नाही.  
  या	 तव उपरोl त दणेगीदाखल िमळत असलKे या जागेत माहीती कG C सBु करणे सं	 थानचे िहतावह ठरणार 

नाही,असेबाबत अिभ<ाय सादर केलले ेआहते.  
िवभागाचा अिभ<ाय– <काशने िवभागाचे उपरोl त अिभ<ाय िवचारात घेता तािमळनाडू रा� यातील 

उपरोl त जागा दान 	 वBपात ि	वकारणे सं	 थानला िकफायतशीर ठरणार नाहीत. त=ाप अज0दार यांची दान करणचे े
इP छेP या अनषुंगाने िवचार करता सदरP या जागा अज0दार यांनी > याचंे मज�नBुप िव�W कBन > यापासनू िमळणारी 
रl कम सं	 थानला दान केK यास ती ि	वकारता यईेल. तसे अज0दार यांना कळिवता येईल.  

सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१२३१२३१२३१२    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िवभागाPयािवभागाPयािवभागाPयािवभागाPया    अिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणे    िवभागाचािवभागाचािवभागाचािवभागाचा    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला. . . .             

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२७२७२७२७    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    पQरसराम5येपQरसराम5येपQरसराम5येपQरसराम5ये    शेतमालशेतमालशेतमालशेतमाल    िव�Wिव�Wिव�Wिव�W    	टॉलसाठी	टॉलसाठी	टॉलसाठी	टॉलसाठी    आदश0आदश0आदश0आदश0    साईसाईसाईसाई    माऊलीमाऊलीमाऊलीमाऊली    शेतकरीशेतकरीशेतकरीशेतकरी    उ>पादकउ>पादकउ>पादकउ>पादक    कंकंकंकं....दहीगावदहीगावदहीगावदहीगाव    

बोलकाबोलकाबोलकाबोलका, , , , ताताताता....कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    यायायाया    सं	थेससं	थेससं	थेससं	थेस    दकुानासाठीदकुानासाठीदकुानासाठीदकुानासाठी    भाडेत>वावरभाडेत>वावरभाडेत>वावरभाडेत>वावर    जागाजागाजागाजागा    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूद----    �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था,(िशड�) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(३) म5 ये िव� व	 त� यव	 थेम5 ये िनिहत झालेली कोणतीही 	 थावर मालम> ता रा� य शासनाP या लेखी 
पवू0मंजरूीन े असेल > याखरेीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदुतीकरीता भाडेपÓयान े द7े यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक7 यात येणार नाही,िवक7 यात येणार नाही िकंवा अb यथा अb य सं�िमत कर7 यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े      

<	 ताव- साईबाबा सं	 थान पQरसराम5 ये शेतमाल िव�W 	 टॉलसाठी आदश0 साई माऊली शेतकरी 
उ> पादक कं.दहीगाव बोलका, ता.कोपरगाव या सं	 थेस जागा दणेबेाबत..   

<	 तावना– मा.�ी.राधाकृ� ण िवख ेपाटील,िवरोधी प@नतेा,महारा� � िवधानसभा यांनी > यांचेकडील प= 
जा.न.ंिवपन/े७९५८/२०१७ िद.१५/१०/२०१७ अb वये आदश0 साई माऊली शेतकरी उ> पादक कं. दहीगाव 
बोलका,ता.कोपरगाव या सं	 थेस शेतमाल भाजीपाला, फळे,धाb य घऊेन 	 वP छता <तवारी व पॅक�गचे मा5 यमातून 
िव�W करणसेाठी जागा उपल� ध कBन दणेबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े   

िवभागाचा अिभ<ाय- यापवू� महारा� � रा� य हातमाग सहकारी महासंघ मया0दीत (महाटेl स),मुंबई यांनी 
स5ु ्दा साईबाबा सं	 थानP या  जागेमधील जागा सं	 थेP या दकुानासाठी भाडेत> वावर उपल� ध कBन दणेबेाबत 
िद.१६/०९/२०१६ रोजीP या प=ाb वये िवनतंी केली होती. > याबाबतचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच े
िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभते सादर करणते आला असनू > यावर िनण0य �ं.८३६ <माण े “महारा� � रा� य 
हातमाग सहकारी महासंघ मया0.(महाटेl स),मुंबई यांना > यांP या  सं	 थेP या दकुानासाठी सं	 थानची जागा उपल� ध 
कBन िदK यास इतरही सं	 था जागचेी मागणी करतील. याकरीता उपरोl त <	 ताव अमाb य करणते 
आला.”असेबाबत िनण0य झालेला आह.े  
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  तसेच उl त सं	 थेने मागणी केले<माणचेी जागा स5 यि	थतीत सं	 थान पQरसरात उपल� ध नसलेन े
अज0दार सं	 थेची िवनतंी माb य करता येत नाही,असेबाबत मा.ना.राधाकृ� ण िवखे पाटील,िवरोधी प@नेता,महारा� � 
िवधानसभा, म.ुपो.लोणी,ता.राहाता यांना कळिवता येईल.> यासाठी सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 सादर.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१३३१३३१३३१३    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िवभागाPयािवभागाPयािवभागाPयािवभागाPया    अिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणेअिभ<ाया<माणे    आदश0 साई माऊली शेतकरी उ> पाआदश0 साई माऊली शेतकरी उ> पाआदश0 साई माऊली शेतकरी उ> पाआदश0 साई माऊली शेतकरी उ> पादक कंदक कंदक कंदक कं....दहीगाव दहीगाव दहीगाव दहीगाव 
बोलकाबोलकाबोलकाबोलका,,,,ताताताता....कोपरगावकोपरगावकोपरगावकोपरगाव    यांनायांनायांनायांना    दकुानासाठीदकुानासाठीदकुानासाठीदकुानासाठी    भाडेत>वावरभाडेत>वावरभाडेत>वावरभाडेत>वावर    द7ेयासाठीद7ेयासाठीद7ेयासाठीद7ेयासाठी    जागाजागाजागाजागा    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    नसKयाबाबतनसKयाबाबतनसKयाबाबतनसKयाबाबत    मामामामा....िवरोधीिवरोधीिवरोधीिवरोधी    प@नतेेप@नतेेप@नतेेप@नतेे    
यांनायांनायांनायांना    कळिव7यासकळिव7यासकळिव7यासकळिव7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली.                       .                       .                       .                                                                           ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२८२८२८२८    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    म5येम5येम5येम5ये    दश0नदश0नदश0नदश0न    रांगेतरांगेतरांगेतरांगेत    मोफतमोफतमोफतमोफत    वाटपवाटपवाटपवाटप    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    चहाचहाचहाचहा, , , , कॉफWकॉफWकॉफWकॉफW    दधुदधुदधुदधु    िब	कWटेिब	कWटेिब	कWटेिब	कWटे    पडेुपडेुपडेुपडेु    वाटपाकामीवाटपाकामीवाटपाकामीवाटपाकामी    

झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    खचा0चीखचा0चीखचा0चीखचा0ची    नUदनUदनUदनUद    घेणेघेणेघेणेघेणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        मा.� यव	 थापन सिमतीच े  िद. ०९/१०/२०१६ रोजीच े सभेतील िनण0य �.७५४ नसुार माह े एि<ल 

२०१७ ते माच0 २०१८ या कालावधी म5 ये दश0न रांगतेील साईभl तांना खालील<माण ेचहा,कॉफW,दधु,िबि	कट 
पडुयांच ेमोफत वाटप करणते आले आह.े 

माहेमाहेमाहेमाह े   चहाचहाचहाचहा    कॉफWकॉफWकॉफWकॉफW    दधुदधुदधुदधु    िबि	कटिबि	कटिबि	कटिबि	कट    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    
एि<ल २०१७  १९२४४५ ६००३३ १९२२१ १२०७५ ६८३०२७ 
मे २०१७  १६८०६४ ६५४४० २२४६१ ४४९६ ६२२३११ 
जनु २०१७  २०९८५५ ९६७६२ ३२०२५    ८२७८५१ 
जलु ै२०१७  २६५७१८ १०३५०० ३४१०६ ५२५० ९७०५०४ 
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२०१७  

२३१०९८ 
 

९८७०२ 
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८७४१९३ 
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वरील <माण े माह े एि<ल २०१७ ते माच0 २०१८ अखेर शांितिनवास / भl तिनवास दश0न रांगेम5 ये 

मोफत वाटप झालेK या चहा,कॉफW,दधु,,िबि	कट पडेु यासाठी एकूण झालेK या   Bपये - १,११,२९,७५९ ( अ@री 
Bपये-एक कोटी अकरा लाख एकोनतीस हजार सातशे एकोनसाठ मा=) खचा0ची नUद घणेकेामी  सदरचा िवषय 
सिवनय सादर    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१४३१४३१४३१४    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    म5येम5येम5येम5ये    दश0नदश0नदश0नदश0न    रांगेतरांगेतरांगेतरांगेत    मोफतमोफतमोफतमोफत    वाटपवाटपवाटपवाटप    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    चहाचहाचहाचहा, , , , कॉफWकॉफWकॉफWकॉफW    दधुदधुदधुदधु    
िब	कWटेिब	कWटेिब	कWटेिब	कWटे    पडेुपडेुपडेुपडेु    वाटपाकामीवाटपाकामीवाटपाकामीवाटपाकामी    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    खचा0चीखचा0चीखचा0चीखचा0ची    नUदनUदनUदनUद    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    आलीआलीआलीआली.          .          .          .                  ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----<<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,कॅbटीनकॅbटीनकॅbटीनकॅbटीन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....२९२९२९२९    दरवष�<माणेदरवष�<माणेदरवष�<माणेदरवष�<माणे    सनसनसनसन    २०१९२०१९२०१९२०१९    चीचीचीची    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    दनैंिदनीदनैंिदनीदनैंिदनीदनैंिदनी    ////िदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0का    वववव    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    िडलlसिडलlसिडलlसिडलlस    िदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0का    <कािशत<कािशत<कािशत<कािशत    कBनकBनकBनकBन    

भpांनाभpांनाभpांनाभpांना    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    दणेेसाठीदणेेसाठीदणेेसाठीदणेेसाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    छपाईछपाईछपाईछपाई    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळण.े    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    अिधिनयम तरतुदअिधिनयम तरतुदअिधिनयम तरतुदअिधिनयम तरतुद–––– �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ ठ म5 ये खालील 

<माण ेतरतुद आह.े  
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"�ी साईबाबांच ेजीवन > यांचे काय0, > यांP या लीला व > यांची िशकवण याबाबतP या उपयlु त मािहतीचा 
<चार–<सार करील आिण सािह> य Nंथालय चालवील व > याचा िव	 तार करील" 

<	 तावनाः- �ी साईबाबांP या िशकवणकूWचा <चार <सार कर7 याP या उ�शेाने दरवष� �ी साईबाबा 
सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� चे वतीने �ी साई दनैंिदनी तसेच �ी साई िदनदिश0का छपाई कBन भl तांना 
उपल� ध कBन िदK या जातात.  

<	 तािवकः- मा. � यव	 थापन सिमती िद.०८.०९.२०१७ रोजीची सभा िनण0य �.७६८ (०५) सन 
२०१८ चे �ी साई दनैंिदनी व िदनदिश0का तसेच �ी साईबाबा िडलl स िदनदिश0का छपाईकामी मा. � यव	 थापन 
सिमतीP या सभेP या माb यतेनसुार िविहत प5 दतीन ेछपाई कBन, वaृप=ात ई-िनिवदा सचूनेस <िस5 दी दऊेन, पा= 
िनिवदाकारांना मा. उप� यव	 थापन सिमतीचे सभपेढु े बोलावनू b यनुतम दरधारकांकडून छपाई कBन घणेबेाबत 
आदशे पारीत कर7 यात आलेला होता.  िद.१०.०४.२०१८ अखेर िशK लक साठयाचा तपिशल खालील<माण े
सादर केलेला आह.े 

अ.ंन.ं तपिशल आदशेीत 
संO या 

ई-
िनिवदतेील 
मंजरू दर 
B. प.ै 

िव�W दर 
B. प.ै 

जमा संO या िशK लक साठा 
िद.१०.०४.१८ 

  १ २ ३ ४ ५ 
०१ �ी साई दनैंिदनी २०१८ 

सेमी िडलl स <कारात (७.५०"x९.७५") 
२२५००० ८६/- ८६/- २२५००० ५५२ 

०२ �ी साई दनैंिदनी २०१८ 
पॉकेट साईज (३.४"x ४.५०") 

७५००० १०.५० १०/- ७५००० ०० 

०३ �ी साई िदनदिश0का २०१८ 
०१ पान ेमोठे (१९"x२९") 

४२५००० १५.१२ १५/- ४२५००० ८१५३२ 

०४ �ी साईबाबा िडलl स वॉल २०१८ 
कॅलGडस0 (८ पेजेस)  
आकार २२.००"x३५.००" 

२०००० २०१.६० २०२/- २०००० २८३१ 
 

०५ �ी साईबाबा मेटपेट वॉल २०१८ 
कॅलGडस0 (७पेजेस)  
आकार १९.२५"x२७.२५" 

१०००० २२४/- २२४/- १०००० ०३ 

०६ �ी साईबाबा Äीडी वॉल २०१८ 
कॅलGडस0 (िसंगल पेज)  
आकार १९.००"x२७.००" 

४००० २३७.४० २३७/- ४००० १४१५ 

०७ �ी साईबाबा Äीडी डे	 क २०१८ 
कॅलGडस0 (७ पेजेस)  
आकार ९.७५"x०७.००" 

१५००० १२२.३१ १२२/- १५००० ०० 

०८ �ी साईबाबा Äीडी डे	 क २०१८ 
कॅलGडस0  
(कारोनाडो पपेर, ०७ पेजेसवर पाटपोट 
छपाई) 
आकार ९.७५"x०७.००" 

१०००० ५३.५५ ५४/- १०००० ०० 

 
उपरोl त तl > यातील सन-२०१८ P या साई दनैिंदनी व िदनदिश0क व िडलl स िदनदिश0कांचा छपाईकामी 

B.३,६१,५५,२५०/- मा=चा <> य@ खच0 आलेला असनू साई दनैंिदनी व िदन दिश0का व िडलl स कॅलGडस0-२०१८ 
जमा झालेK या आहते. 

<	 तावः- सन-२०१८ P या साई दनैंिदनी व िदनदिश0का व िडलl स िदनदिश0केला भl तांचा माह ेिडसGबर 
व जानेवारी व फेÃवुारी मािहb यात िव�Wचा चांगK या <कारे दसरा, िदपावली व नाताळ सÓुया कालावधी िवचारात 
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घतेा <ितसाद ल@ात घतेा, सन २०१९ करीता <	 तािवत छपाई संO या, मागील वषा0P या दराम5 ये १०% वाढ 
Nाहय धर7 यात आलेली आह.े अदंाजे दरान ेअपे@ीत खचा0चा तपिशल पढुील पानांवर सादर केलेला आह.े 

 
अ.ंन.ं तपिशल  (सन २०१९)  <	 तावित छपाई 

संO या  
अदंाजे छपाई  
दर 

आदशेीत संO या 

०१ �ी साई दनैंिदनी -२०१९ 
आकार ७.५०"x९.७५" 

२,३०,००० १००/- २,३०,००,०००/- 

०२ �ी साई दनैंिदनी २०१९ 
पॉकेट साईज (३.४"x ४.५०") 

२,००,००० ११/- २२,००,०००/- 
 

०३ �ी साई िदनदिश0का- २०१९ 
०१ पानी मोठे आकार १९"x२९" 

३,७५,००० २५/- ९३,७५,०००/- 

०४ �ी साईबाबा िडलl स वॉल- २०१९ 
कॅलGडस0 (८ पेजेस)  आकार २२"x३५" 

२०,००० २५०/- ५०,००,०००/- 

०५ �ी साईबाबा मेटपेट-२०१९ 
कॅलGडस0 (७ पेजेस)  आकार 
१९.२५"x२७.२५" 

१०,००० २७५/- २७,५०,०००/- 

०६ �ी साईबाबा Äीडी वॉल कॅलGडस0-२०१९ 
 (िसंगल पेज) आकार १९"x२७" 

२००० २७५/- ५,५०,०००/- 

०७ �ी साईबाबा Äीडी डे	 क कॅलGडस0 (७ 
पेजेस)  
आकार ९.७५"x०७" 

१५,००० १७५/- २६,२५,०००/- 

०८ �ी साईबाबा Äीडी डे	 क २०१८ 
कॅलGडस0  
(कारोनाडो पपेर, ०७ पेजेसवर पाटपोट 
छपाई) 
आकार ९.७५"x०७.००" 

१०००० ६५/- ६,५०,०००/- 

   एकूण Bपये ४,६१,५०,०००/- 
(अ@री B. चार कोटी एकस� ट लाख पb नास हजार मा=.) 

िवभागाचा अिभ<ाय/ 	 प� टः- उपरोl त तl > यातील <	 तािवत �ी साई दनैंिदनी / िदनदिश0का व िडलl स 
िदनदिश0क सन २०१९ Íा स¡ टGबर-ऑl टUबर मािहb यात छपाई होऊन िव�Wसाठी उपल� ध झाK यास, सदरचा 
साठा हा माच0-२०१९ अखेर िव�W होईल.  साईबाबा जीवन व काय0 > यांP या लीला व > यांची िशकवण 
याबाबतP या उपयlु त मािहतीचा <चार–<सार होणसे मदत होईल. 

<	 तािवत छपाईकामी िवहीत प5 दतीनसुार जनसंपक0  िवभागामाफ0 त वaृप=ात जािहरात <िस5 द कBन, ई 
िनिवदा मागवनू, िनिवदाधारकांना िनq नतम दराने छपाई काया0दशे दणेते येतील. याकामी अदंाजे 
B.४,६१,५०,०००/- (अ@री B. चार कोटी एकस� ट लाख पंb नास हजार मा=.) खच0 अपिे@त आह.े   

  सन २०१८-१९ चे अदंाजप=कात प	ु तके/फोटो/ �ी साई दनैंिदनी व िदनदिश0का छपाईसाठी केलेK या 
B.०९ कोटी अदंाजप=कातील तरतूदीनसुार उl त कामासाठीचा छपाई खच0 करता येईल. सदर दनैंिदनी व 
िदनदिश0कांची िव�W केली जात असK याने खच0 झालेK या <माणात रl कम जमा होत असते. 

  सबब <	 तािवत दनैंिदनी / िदनदिश0कांची २०१९ छपाईकामी खालील बाब�वर िनण0य होणकेामी 
सदरचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमती सभेपढुे िनण0याथ0 सादर.  

१) छपाईकामी येणा-या अदंाजे B.४,६१,५०,०००/- मा=P या खचा0स माb यता असावी. 
२) जनसंपक0  काया0लय� दारा वaृप=ात जािहरात <िस5 दी करणकेामी येणा-या यो  य > या खचा0स 

माb यता असावी 
३) आय टी िवभागामाफ0 त सं	 थान संकेत	 थळावर <िस5 दी करणसे माb यता असावी. 
४) िवहीत प5 दतीन ेई-िनिवदा मागवनू छपाई कBन परुवठा काया0दशे पाQरत करण ेइ. कामकाज 

प5 दतीस माb यता असावी. 
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५) <	 तािवक �ी साई दनैंिदनी व िदनदिश0का नगांचा िशK लक साठा संपत आलेस, पbु हा <थम 
काया0दशेातील मागणी संO या २५ टl के जादा छपाई कBन घणेसे व > यासाठी येणा-या यो  य 
> या खचा0स माb यता असावी. 

  उपरोl त सन-२०१९ साठी मागणी तl > यातील दश0िवलेनसुार �ी साई दनैंिदनी/िदनदिश0का व िडलl स 
िदनदिश0का छपाई कBन घ7े यास मजंरूी िमळणसेाठी, सदरचा िवषय मा. � यव	 थापन सिमती सभेत िनण0याथ0 सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१५३१५३१५३१५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणे    सनसनसनसन    २०१९२०१९२०१९२०१९    चीचीचीची    �ी�ी�ी�ी    साईसाईसाईसाई    दनैंिदनीदनैंिदनीदनैंिदनीदनैंिदनी////    िदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0का    वववव    �ी�ी�ी�ी    
साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    िडलlसिडलlसिडलlसिडलlस    िदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0का    <कािशत<कािशत<कािशत<कािशत    कBनकBनकBनकBन    भpांनाभpांनाभpांनाभpांना    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    दणेसेाठीदणेसेाठीदणेसेाठीदणेसेाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    अदंाजे 
BBBB....४४४४,,,,६१६१६१६१,,,,५०५०५०५०,,,,००००००००००००////---- मा=P या छपाईछपाईछपाईछपाई    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . .     

        तसेचतसेचतसेचतसेच    यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    अशाहीअशाहीअशाहीअशाही    सचुनासचुनासचुनासचुना    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आKयाआKयाआKयाआKया    कWकWकWकW, , , , कालिनण0यकालिनण0यकालिनण0यकालिनण0य    िदनदिश0िदनदिश0िदनदिश0िदनदिश0केकेकेके<माणे<माणे<माणे<माण े   सं	थानPयाहीसं	थानPयाहीसं	थानPयाहीसं	थानPयाही    तीनतीनतीनतीन    
आकाराआकाराआकाराआकाराम5येम5येम5येम5ये    ((((ऑफWसऑफWसऑफWसऑफWस,,,,घरघतुीघरघतुीघरघतुीघरघतुी    वववव    कारकारकारकार    साईजसाईजसाईजसाईज) ) ) ) िदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0कािदनदिश0का    छपाईछपाईछपाईछपाई    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    या�यातया�यातया�यातया�यात....                                                                                                                    

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,<काशने<काशने<काशने<काशने    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३०३०३०३०    �ी�ी�ी�ी    रामनवमीरामनवमीरामनवमीरामनवमी    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव    २०१८२०१८२०१८२०१८    चेचचेेचे    १००१००१००१००    पानीपानीपानीपानी    साईिललासाईिललासाईिललासाईिलला    िवशेषांकिवशेषांकिवशेषांकिवशेषांक    छपाईचेछपाईचेछपाईचेछपाईचे    दरांसहदरांसहदरांसहदरांसह    वाढीववाढीववाढीववाढीव    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    

िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी रामनवमी उ> सव-२०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईकामी िद.२७.०२.२०१८ रोजी 

माb यते	 तव िटपणी सादर करणते आली होती > यात िनयिमत प7ु यितथी िवशेषांकानसुार एकूण- Ù.१,८८,७६०/- 
जा	 तीP या खचा0स व साईिलला िवशेषांक <िस5 दीस माb यता िमळणकेामी मा.� यव	 थापन सिमतीपढुे िवषय सादर 
करणते आला असता, िनण0य �.१८७ ने खचा0स माb यता िमळालेली आह.े मा.� यव	 थापन सिमतीच े सभेत 
िद.०४.०४.२०१८ नसुार िद.०७.०३.२०१८ चे मा.� यव	 थपपन सिमतीच ेइितव>ृ त वाचनू कायम करतेवेळी सदर 
िवशेषांक हा १०० पानांचा कÙन घणेसे व > याकामी येणा-या अपेि@त खचा0स माb यता िमळालेली आह.े 

  म.ेटॅको � हीजन <ा.िल.मुंबई यांनी िद.०७.०४.२०१८ चे मलेTारे १०० पानी िवशेषांकासाठी <ती मराठी 
अकंासाठी Ù.३३.५२ व िहदंी-इंNजी अकंाकरीता Ù.३०.२० असे दर िमळावेत, असे कळिवलेले आह.े 

  िद.१६.०४.२०१८ रोजी उपरोl त िवषयाबाबत िटपणी सादर केली असता > यावर मा.उप काय0कारी 
अिधकारी यांनी िटपणीवर सारांकश िवचार कÙन मराठी साईिलला �ीरामनवमी िवशेषांक उ> सवाचे औिच> य 
साधनू मराठी अकं १०० पानांसाठी दर Ù.३०.५० व िहदंी-इंNजी �ीरामनवमी िवशेषांक १०० पाने साठी 
Ù.२८.६६ असे दर मंजरू करता येतील, असे नमदू केले आह.े  मा.मOु यलेखािधकारी यांनी १०० पानांचे अकं 
छपाईसाठी व > यासाठीचे दरास मजंरूी घणेसेाठी िवषय मा.� यव	 थापन सिमतीसमोर ठेवण ेआव� यक आह ेअसे 
सचुिवलेले आह.े > यास िद.२४.०३.२०१८ च ेचचªनसुार मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांनी वरील<माण े
ए� हरेज दर  बरोबर असलेबाबत िनदªश िदलेले आह.े 

मागणीःमागणीःमागणीःमागणीः----वरील आशय पाहता �ी रामनवमी साईिलला िवशेषांक मराठी व िहb ंदी-इंNजी १०० पानांचा 
तयार करणकेामी िद.०४.०४.२०१८ चे मा.� यव	 थापन सिमतीचे इितवतृात येणा-या अपेि@त खचा0स माb यता 
िदलेली आह.े > यास अनसुÙन �ी साईिलला मराठी िवशेषांक १०० पानी एकूण ७००० अकंासाठी ७००० x 
Ù.३०.५० = Ù.२,१३५००- व िहदंी-इंNजी १०० पानी िवशेषांकासाठी एकूण १५००० <तीसाठी एकूण- 
१५०००x Ù.२८.६६ = Ù.४,२९,९०० /- एकि=त रl कम Ù.६,४३,४००/- (अ@री सहा लाख =ेचाळीस हजार 
चारशे Ù.मा=) चा खच0 �ी रामनवमी िवशेषांक १०० पानांसाठी येणार आह.े > यानसुार टॅको ि�हजन मुंबई यांना 
काया0दशे पारीत करता येईल. तरी �ी रामनवमी उ> सव-२०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईचे दरांसह 
वाढीव खचा0स माb यता िमळणसेाठी <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमती सभेपढु ेिनण0याथ0 सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१६३१६३१६३१६    यावरयावरयावरयावर    सिवसिवसिवसिव	तर	तर	तर	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी रामनवमी उ> स�ी रामनवमी उ> स�ी रामनवमी उ> स�ी रामनवमी उ> सवववव----२०१८ २०१८ २०१८ २०१८ च ेच ेच ेच े १०० १०० १०० १०० पानी साईिलला िवशेषांक पानी साईिलला िवशेषांक पानी साईिलला िवशेषांक पानी साईिलला िवशेषांक छपाईछपाईछपाईछपाईकामीकामीकामीकामी    <ित<ित<ित<ित    
अकंअकंअकंअकं    BBBB....११११////----    मा=मा=मा=मा=    वाढवाढवाढवाढ    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----<<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,<काशने<काशने<काशने<काशने    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३११११    पाणीपाणीपाणीपाणी    श5ुदीकरणासाठीश5ुदीकरणासाठीश5ुदीकरणासाठीश5ुदीकरणासाठी    माहेमाहेमाहेमाह े   जलुैजलुैजलुैजलु-ै---२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    जनुजनुजनुजनु----२०१९२०१९२०१९२०१९    यायायाया    बाराबाराबाराबारा    मिहbयाचेमिहbयाचेमिहbयाचेमिहbयाचे    कालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठीकालावधीसाठी    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    �लीच�ग�लीच�ग�लीच�ग�लीच�ग    

पावडरपावडरपावडरपावडर, , , , फेरीकफेरीकफेरीकफेरीक    ॲलमॲलमॲलमॲलम    वववव    lलोरीनlलोरीनlलोरीनlलोरीन    गॅसगॅसगॅसगॅस    िसलGडरिसलGडरिसलGडरिसलGडर    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    वववव    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाजे    BBBB....१६१६१६१६,,,,२२२२२२२२,,,,५००५००५००५००////----    चेचचेेचे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    
माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----            �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� अिधिनयम २००४ मधील  तरतदू:- 
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अ.न.ं 
कलम/ 
तरतुद �. 

कलम/ 
तरतुदीचे शीष0क 

पोटकलम/ 
उपकलम �. 

तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची कत0� ये 
व अिधकार  

१ 

रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण िकंवा िवशेष आदशेास 
अधीन राह?न सं	 थान िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> तेची व 
कामकाजाची काय0@मतेने � यव	 था पाहण,े मिंदराम5 ये Bढी व 
<थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत 
कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी यो  य ती � यव	 था करण,े 
भl तगणांना आव� यक > या सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे े
आिण या अिधिनयमाb वये िव� व	 त� यव	 थेचा कारभार � या 
<योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टे सा5 य कर7 यासाठी 
िव� व	 त� यव	 थेच े उ> पb न कामी लावण,े ही सिमतीची कत0� ये 
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत0� ये 
व अिधकार  

२ (झ) 
सव0साधारणपण,े िव� व	 त� यव	 थेची मालम> ता व ितचे कामकाज 
यांचे यो  य <कारे � यव	 थापन, दखेभाल व <शासन कर7 याP या 
<योजनांसाठी आव� यक असतील अशा सव0 गो� टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत0� ये 
व अिधकार  

६ 
या अिधिनयमाP या तरतुदीस अधीन राह?न, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत0� ये व कामे पार पाड7 यासाठी 
आव� यक ते सव0 अिधकार असतील.    

    
<	 तावना:- सं	 थानकरीता �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था िशड�, कनकुरी व िपंपळवाडी या 

संयlु त पाणी परुवठा  योजनेP या मौजे कनकुरी ह�ीतील पाणी साठवण तलावातुन पाणी परुवठा करणते येत आह.े 
या िठकाणी पाणी साठिवणसेाठी चार साठवण तलावांची िनिम0ती करण ेआलेली असनू, सदरह? चार साठवण 
तलावांची एकुण पाणी साठवण @मता ३११ एम.एल.(द.ल.िलटर) इतकW आह.े सदर साठवण तलावात 
जलसंपदा (इQरगेशन) िवभागाकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या� दारे शासन मजंरुीनसुार 
पाणी परुवठा आवत0न द7े यात येत आह.े याबाबत नािशक पाटबधंारे िवभाग, नािशक यांचेकडुन ५३.३२०५ 
एम.सी.एफ.टी वािष0क पाणी साठा मंजरु आह.े 

  सं	 थानचे मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथे साठवण तलावालगत जलश5ु दीकरण कG C असनू, साठवण 
तलावातील पाणी श5ु द करणसेाठी � लीिचगं पावडर (िव�म Ãbॅ ड, Nािसम मेक, डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल.), 
आय.एस.आय माक0 , ३४% l लोरीन उपल� ध), फेरीक अलॅम (१६% अलॅोिमना फेरीक उपल� ध) व l लोरीन गॅस 
िसलGडर यांची दनैिदन आव� यकता भासते.  

  मागील वष� साठवण तलावातील पाणी श5ु दीकरणांसाठी आव� यक � लीिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व 
l लोरीन गॅस िसलGडर खरेदी करणसेाठी व याकामी येणारे अदंाजे B.१२,१६,५००/- मा=च े खचा0स माb यता 
िमळणसेाठी मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभते <	 ताव सादर करणते आलेला होता.  

  यावर मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.३०/११/२०१६, िनण0य �ं.७९० खालील<माण े पाQरत करणते 
आलेला होता.  

"..."..."..."...यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, पाणी श5ु दीकरणांसाठी <	 तावात नमदु केले<माण ेआव� यक असलेली 
ि�लिचगं पावडर, फेरीक अलॅम व l लोरीन गॅस िसलGडर खरेदी करणकेामी िवहीत प5 दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे 
व > याकामी येणा-या अपिे@त खचा0स माb यता द7े यात आली.""""      

याबाबत मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभतेील िनण0य �ं.४९२/१९ अb वये 
म.ेिव�म केिमकK स, िसb नर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२०१८/२०१७, िद.१४/०७/२०१७ अb वये 
ि�लिचगं पावडर B.१४,७६०/- <ती टन (� हटॅसह) या दरान ेव फेरीक अलॅम B.६,४००/- <ती टन (� हटॅसह) एक 
वष0 कालावधीसाठी परुवठा करणकेामी आदशे द7े यात आला तर म.ेजी.एस.कमिस0यलकापÊरेशन, मुबंई यांना 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/२०१९/२०१७, िद.१४/०७/२०१७ अb वये l लोरीन गॅस िसलGडर (१०० िकलोच)े 
B.३,०००/- <ती िसलGडर (� हटॅसह) एक वष0 कालावधीसाठी परुवठा करणकेामी आदशे द7े यात आला. सदरह? 
परुवठाधारकांना एक वष0 कालावधीसाठी परुवठा आदशे दणेते आलेला आह.े सदरह® कालावधी माह ेजनु २०१८ 
अखेर असनु > यानंतर पढुील कालावधीसाठी न� यान ेखरेदी <ि�या राबवावी लागणार आह.े  



 

87 

 

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX) 

        कनकुरी साठवण तलाव येथे पाणी श5ु दीकरणांसाठी आव� यक � लीिचंग पावडर, फेरीक अलॅम व 
l लोरीन गॅस िसलGडर इ. मटेQरयलचा माह ेजलु-ै२०१७ ते माच0-२०१८ या कालावधीत झालेला खच0 तपिशल 
खालील<माण ेआह.े   

 

अ.न.ं तपिशल 

माह े जनु २०१७ 
अखेर 
िवभागाकडील 
िशK लक   

मागणी कर7 यात 
आलेले मटेQरयल  

माह ेमाच0 २०१८ 
अखेर खच0  

िवभागाकडील 
िशK लक माच0 
२०१८ अखेर   

मागणी येण े
बाकW 

०१ � लीिचगं पावडर १.६२५ म.ेटन २०.२५० म.ेटन २०.८७५ म.ेटन १.०० म.ेटन १४.७५० म.ेटन 
०२ फेरीक अलॅम ९.४८० म.ेटन २८.०२० म.ेटन ३२.६४० म.ेटन ४.८६० म.ेटन ३१.९८० म.ेटन 

०३ 
l लोरीन गॅस िसलGडर 
(<> येकW १०० िकलो 
वजन) 

०२ िसलGडर  ३४ िसलGडर ३१ िसलGडर ०५ िसलGडर ०६ िसलGडर 

   
माह ेएि<ल ते जलु ैया कालावधीत जलसंपदा (पाटबंधारे) िवभागाकडुन परुिव7 यात येणारे पाणी ह ेजादा 

<माणात दिुषत, गाळ िम�ीत व पा7 याला वास येत असलेन े या कालावधीत पाणी श5ु दीकरणांसाठी जादा 
<माणात मटेQरयलचा वापर करावा लागतो.  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव::::----    माह े जलु-ै२०१८ ते जनु-२०१९ या पढुील १२ (बारा) मिहb यांच े कालावधीसाठी पाणी 
श5ु दीकरणांसाठी आव� यक � लीिचंग पावडर, फेरीक अलॅम व l लोरीन गॅस िसलGडर इ. मटेQरयलचा तपिशल 
खालील<माण ेआह.े  

 
अअअअ....नंननंंनं....    खरेदी करावयाP याखरेदी करावयाP याखरेदी करावयाP याखरेदी करावयाP या सािह> या सािह> या सािह> या सािह> याचा तपिशलचा तपिशलचा तपिशलचा तपिशल    आव� यआव� यआव� यआव� यकताकताकताकता    अदंाजे दरअदंाजे दरअदंाजे दरअदंाजे दर    एकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कमममम    

०१ 

� लीिचगं पावडर 
(िव�म Ãbॅ ड, Nािसम मेक, डी.सी.एच. 
(डी.एस.सी.एल.), आय.एस.आय माक0 , ३४% l लोरीन 
उपल� ध) 

३५ म.ेटन 
B.२८,०००/- <ती म.ेटन 
(सव0समावेशक दर) 

९,८०,०००.०० 

०२ 
फेरीक अलॅम 
(१६% अलॅोिमना फेरीक उपल� ध) 

५५ म.ेटन 
B.८,०००/- <ती मे.टन 
(सव0समावेशक दर) 

४,४०,०००.०० 

०३ 
l लोरीन गॅस िसलGडर  
(<> येकW १०० िकलो वजन) 

४५ िसलGडर B.४,५०० <ती िसलGडर २,०२,५००.०० 

एकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कमममम::::----    १६१६१६१६,,,,२२२२२२२२,,,,५००५००५००५००....००००००००    
    
िवभागाचा अिभ<ाय:- �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था, िशड� अिधिनयम २००४ नसुार वरील 

नमदु तरतदुीस अनसुBन मा.� यव	 थापन सिमतीची माb यता घवेनू खरेदी िवभागामाफ0 त माह ेजलु-ै२०१८ ते जनु-
२०१९ या पढुील १२ (बारा) मिहb यांचे कालावधीसाठी पाणी श5ु दीकरणांसाठी आव� यक � लीिचगं पावडर, 
फेरीक अलॅम व l लोरीन गॅस िसलGडर खरेदी करणसेाठी ई-िनिवदा <ि�या राबवनू मटेQरयल खरेदी करता येईल 
असे मत आह.े  

  वरील नमदु केलेनसुार पाणी श5ु दीकरणांसाठी आव� यक मटेQरयल खरेदी करणसेाठी अदंाजे 
BBBB....१६१६१६१६,,,,२२२२२२२२,,,,५००५००५००५००////---- मा= खच0 अपेि@त आह.े तरी सदरच ेसािह> य ई-िनिवदा मागवनू खरेदी िवभागामाफ0 त खरेदी 
करणसे व > यासाठी येणारे अदंाजे BBBB....१६१६१६१६,,,,२२२२२२२२,,,,५००५००५००५००////---- मा=च ेखचा0स माb यता िमळणसेाठी <	 ताव मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे िनण0याथ0 सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१७३१७३१७३१७    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला....                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----पाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठा    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३२२२२    सीसीसीसी....सीसीसीसी....टीटीटीटी....�ही�ही�ही�ही....यं=णतेीलयं=णतेीलयं=णतेीलयं=णतेील    ि�हडीओि�हडीओि�हडीओि�हडीओ    फुटेजफुटेजफुटेजफुटेज    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    २००५२००५२००५२००५    अbवयेअbवयेअbवयेअbवये    मागणीमागणीमागणीमागणी    केKयासकेKयासकेKयासकेKयास    
करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया        काय0वाहीबाबतकाय0वाहीबाबतकाय0वाहीबाबतकाय0वाहीबाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        <	 तािवक – सं	 थानP या सी.सी.िट.� ही िवभागांतग0त Live दश0न, ि�हडीओ शटु�ग व फोटोNाफW, 
सी.सी.िट.� ही यं=णाबाबतची काम ेचाल ूआहते. > याच ेथोडl यात िववरण खालील<माण.े  
१)  Live दश0न – ��P या समाधीच ेLive दश0न , Tata Sky माफ0 त पहाटे ४.३० ते रा=ी १०.४५ पय0त 
चाल ू राहाते. ह े  Live दश0न Tata Sky P या Dish Tv वर व सं	 थानमधील िट.� ही वर चाल ूअसते. याच े
रेकॉड�ग होत नसनू ते फl त प@पेीत केले जात असK यान े> याचे 	 टोअरेजची सिुवधा नाही.  
२)  ि�हडीओ शटु�ग  व फोटोNाफW – सं	 थानमधील आयोिजत काय0�मांच,े आलेले माb यवर व अितथी 
यांच ेफोटोNाफW व ि�हडीओ शटु�ग सी.सी.िट.� ही मधील कम0चा-यांमाफ0 त आव� यकते<माण े केले जात आह.े 
तसेच मा.खरेदी सिमतीP या बठैकWमधील तांि=क व वािण� य ई िनिवदा उघडते वेळीच ेि�हडीओ शटु�ग केले जात 
आह.े > याच<माण ेआव� यकते<माण ेमा.उपसिमतीम5 ये ही फोटोNाफW व ि�हडीओ शटु�ग कर7 यात येते. तसेच 
सं	 थानम5 ये आयोिजत केलेK या िविवध 	 टेज काय0�मांचे ि�हडीओ व फोटोNाफW  केली जात आह.े  
३)  सी.सी.िट.� ही -  सं	 थानम5 ये सरुि@ततेP या कारणा	 तव मिंदर, मिंदर पQरसर, दश0न लाईन इ. मह> वाP या 
िठकाणी स5 या १०१ सी.सी.िट.� ही कॅमरेे� दारे २४ तास रेकॉड�ग केले जाते. यावर नजर ठेव7 यासाठी गBु	 थान 
समोरील बेसमGट येथे सी.सी.िट.� ही िनयं=ण क@ाची उभारणी केली असनू,  तेथे सी.सी.िट.� ही � दारे येणा-या 
Ô� यांच े िविवध िड	 पले ि	�ंनवर िदस7 याची सोय केली आह ेया िठकाणी सी.सी.िट.� ही च ेदोन कम0चारी २४ 
तास काय0रत असतात आव� यकते<माण ेसरु@ा िवभागाच ेकम0चारी तेथे ल@ ठेव7 यासाठी नेम7 यात येतात. येथे 
बाहरेील कोण> याही � यl तीस सरु@तेP या कारणा	 तव <वेश द7े यात येत नाही. सी.सी.िट.� ही यं=ण�े दारे होत 
असलेले रेकॉड�ग स5 या फl त ३ िदवस उपK बध राहाते > यानंतर ते आपोआप पसुले जाऊन > यावर परत रेकॉड�ग 
<ि�या सात> यान ेचाल ूअसते. रेकॉड�ग होत असलेले स� ह0र ह े१० वषा0पवु�च ेजनु ेअसK यान े > याची साठवण 
@मता कमी आह.े  

वर नमदु केK या<माण ेसी.सी.िट.� ही िवभागांतग0त कामकाज करत आह.े > यातील  
अअअअ....नंननंंनं. . . . ११११ <माण ेLive दश0नाच ेरेकॉड�ग होत नसK यान ेते फl त Live पाह7 यापरुतेच उपK बध असते. 
अअअअ....नंननंंनं....२२२२ म5 ये नमदु केK या<माण ेसी.सी.िट.� ही िवभागातील कम0चा-यांनी सं	 थान5 ये आव� यकते<माण े

घतेलेले शटु�ग व फोटोNाफWची मागणी केK यास मा.िव� व	 तांना सी.डी.P या 	 वBपात उपK बध कBन द7े यात येते. 
सदर मािहती बाहरेील � यl त�नी मागिवK यास ती मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांP या िनदªशा<माण े
द7े यात येतात. परंत ू,  

अअअअ....नंननंंनं....३३३३ म5 ये नमदु केK या<माण े सी.सी.िट.� ही यं=णचेे रेकॉड�ग ह े मंिदर, मंिदर पQरसर तसेच दश0न 
लाईन इ.िठकाणच ेअसK याने ते बाहरे द7े यात येत नाही. परंत ु मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ अb वये ब-
याचवेळेस खाजगी � यl ती ह ेसी.सी.िट.� ही फुटेज िमळ7 याबाबत अज0 करीत आहते. फुटेज सरु@ेP या कारणा	 तव 
द7े याच े नाकारK यास सदर � यl ती अिपलीय अिधकारी तथा उपकाय0कारी अिधकारी �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था,,,, िशड� तसेच मा.रा� य मािहती आयोग,,,, खंडपीठ नािशक यांचेकडे  अिपल करत असतात.   
यामळेु मंिदर व मिंदर पQरसरातील िट.� ही यं=णतेील ि�हडीओ फुटेज, मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ अb वये 
मागणी केK यास > याबाबत यो  य तो िनण0य होणकरीता  सदरचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीP या सभपेढुे सादर 
करता येईल.  

तसेच उपरोl त संदभ�य िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभतेील िवषय �.२१, 
िनण0य �. ८२९ अb वये    ““““सरु@ा यं=णसेाठी बसिवलेले सीसीटी�ही कॅम-ेयाचे Video Video Video Video फुटेज मािहती अिधकारात 
दणेकेामी मा. मािहती आयpु, महारा�� शासन यांचा अिभ<ाय घणेते यावा,,,, > यासाठी > यांना म�ुसेदु प= पाठिवणते 
यावे”””” असा िनण0य घ7े यात आला होता. > यास अनसुBन,,,, सरु@ा यं=णसेाठी बसिवलेले सीसीटी�ही कॅम-ेयाच े
Video Video Video Video फुटेज मािहती अिधकारात दणेकेामी मा. मािहती आयpु, महारा�� शासन यांचा अिभ<ाय घणेबेाबत 
िद.२३/१०/२०१४ रोजी व िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7 यात आलेली आह,े,,, परंत ुसदर िटपणीस 
माb यता द7े यात आलेली नाही. तदनंतर िद. २२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु तांचे अिभ<ाय घणेकेामी पनु� चः 
िटपणी सादर कर7 यात आली होती. सदर िटपणीवर त> कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी ““““सरु@ेP या 
कारणा	 तव आव� यकता वाटत नाही तशी तरतुद कायcात आह”े””” असे िनदªिशत केलेले आह.े सदर िनदªशास 
अनसुBन सरु@ा यं=णसेाठी बसिवलेले सीसीटी�ही कॅम-ेयाचे Video Video Video Video फुटेज मािहती अिधकारात दणेकेामी मा. 
रा� य मािहती आयlु त,,,, महारा� � शासन यांचा अिभ<ाय घ7े यात आलेला नाही.     
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मागणी––––    उपरोl त <ा 	 तािवकेत नमदु केले<माण े मिंदर व मंिदर पQरसरातील सीसीटी� ही यं=णा ही 
सरु@ेP या Ô� टीकोनातुन काया0िbवत करणते आलेली आह.े यामळेु सदर सीसीटी� ही यं=णतेील कॅम-ेयांचे सं	 थान 
पQरसरातील िट� ही संचावर कुठेही लाई� ह िच=ीकरण <@पेण करणते येत नाही अथवा सदर यं=णतेील सीसीटी� ही 
फुटेज फl त पोिलस िवभाग व कोट0कामकाजा � यितरीl त इतर कोणासही द7े यात येत आह.े उपरोl त संदभ�य 
िद.२५/०९/२०१४ रोजीच े मा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय �.२१, िनण0य �. ८२९ अb वये    ““““सरु@ा 
यं=णसेाठी बसिवलेले सीसीटी�ही कॅम-ेयाचे Video Video Video Video फुटेज मािहती अिधकारात दणेकेामी मा. मािहती आयpु, 
महारा�� शासन यांचा अिभ<ाय घणेते यावा,,,, > यासाठी > यांना म�ुसेदु प= पाठिवणते यावे”””” असा िनण0य घ7े यात 
आला होता. > यास अनसुBन,,,, मािहती आयlु तांचा अिभ<ाय घणेकेामी िद.२३/१०/२०१४ रोजी व 
िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7 यात आलेली आह.े परंत ु सदर िटपणीस माb यता द7े यात आलेली 
नाही. तदनंतर िद.२२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु तांच ेअिभ<ाय घणेकेामी पनु� चः िटपणी सादर कर7 यात 
आली होती. सदर िटपणीवर त> कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी ““““सरु@ेP या कारणा	 तव आव� यकता 
वाटत नाही तशी तरतदु कायcात आह”े””” असे िनदªिशत केलेले असK याने मा. रा� य मािहती आयlु त,,,, महारा� � 
शासन यांचा अिभ<ाय घ7े यात आलेला नाही.     

याबाबत िनण0य होणकेरीता सदरचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर करता येईल,,,, असे 
नÇ मत आह.े     

सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी,,,, शासन िनदªश,,,, तसेच आिथ0क िवषय इ. छाननी कBन 
अनमुान – तांि=क व कायदशेीर.     

िवभागाचा 	 प� ट अिभ<ाय– उपरोl त <ा 	 तािवकेत व मागणीम5 ये नमदु केले<माण ेमंिदर पQरसरातील 
सीसीटी� ही यं=णा ही सरु@ेP या Ô� टीकोनातुन काया0िbवत करणते आलेली आह.े यामळेु सदर सीसीटी� ही 
यं=णतेील कॅम-ेयांच े सं	 थान पQरसरातील िट� ही संचावर कुठेही लाई� ह िच=ीकरण <@पेण करणते येत नाही 
अथवा सदर यं=णतेील सीसीटी� ही फुटेज फl त पोिलस िवभाग व कोट0कामकाजा � यितरीl त इतर कोणासही 
द7े यात येत आह.े उपरोl त संदभ�य िद.२५/०९/२०१४ रोजीच ेमा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय �.२१, 
िनण0य �. ८२९ अb वये “सरु@ा यं=णसेाठी बसिवलेले सीसीटी�ही कॅम-ेयाचे Video फुटेज मािहती अिधकारात 
दणेकेामी मा. मािहती आयpु, महारा�� शासन यांचा अिभ<ाय घणेते यावा, > यासाठी > यांना म�ुसेदु प= पाठिवणते 
यावे” असा िनण0य घ7े यात आला होता. > यास अनसुBन, मािहती आयlु तांचा अिभ<ाय घणेकेामी 
िद.२३/१०/२०१४ रोजी व िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7 यात आलेली आह.े परंत ुसदर िटपणीस 
माb यता द7े यात आलेली नाही. तदनंतर िद.२२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु तांचे अिभ<ाय घणेकेामी पनु� चः 
िटपणी सादर कर7 यात आली होती. सदर िटपणीवर त> कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी “सरु@ेP या 
कारणा	 तव आव� यकता वाटत नाही तशी तरतदु कायcात आह”े असे िनदªिशत केलेले असK याने मा. रा� य 
मािहती आयlु त, महारा� � शासन यांचा अिभ<ाय घ7े यात आलेला नाही.  

  सरुि@ततेP या Ô� टीकोनातनु सं	 थानला कG C व रा� य शासनाP या ग¡ु तचर िवभागाकडुन वेळोवेळी 
हायअलट0P या सचुना येत असतात. > या Ô� टीने सीसीटी� ही फुटेज द7े याबाबत सं	 थानच े	 प� ट मत खालील<माण े
दते आह.े  
अ) पोिलस यं=णा, कG C व रा� य शासनाP या ग¡ु तचर िवभाग यांना तपासकामी > यांP या मागणी<माण े
सं	 थानम5 ये सीसीटी� ही यं=णतेील फुटेज उपल� ध असK यास ते द7े यास हरकत नाही.   
ब)  मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ मधील,कलम ८-मािहती <कट कर7 याबाबत (१) मधील-(छ)-जी 
मािहती <कट केK याने कोण> याही � यl तीP या जीवीतास िकंवा शारीQरक सरुि@ततेस धोका िनमा0ण होईल अथवा 
कायcाची अमंलबजावणी कर7 यासाठी िकंवा सरु@ा <योजनासाठी िव� वासपवुक0  िदलेK या मािहतीचा स ्=ोत 
िकंवा केलेले साहा×य ओळखता येईल अशी मािहती व (ञ)-जी मािहती <कट करण े ह ेलोिक हताP या Ô� टीन े
आव� यक आह ेअशी, यथाि	थती,कG Cीय जन मािहती अिधका-याची, रा� य जन मािहती अिधका-याची िकंवा 
अपील <ािधका-याची खा=ी पटली असेल, ती खेरीज कBन, जी मािहती <कट कर7 याचा कोण> याही साव0जिनक 
कामकाजाशी िकंवा िहतसंबंधाशी का हीही संबंध नाही िकंवा जी � यl तीP या खासगीबाबत आगतंुक ह	 त@पे 
करील अशी वयैl तीक तपशीलासंबंधातील मािहती <कट कर7 यात येत नाही.   

उपरोl त नमदु केK या<माण े सं	 थानमधील सीसीटी� ही फुटेज “अ” नसुार पोिलस यं=णा व रा� य 
ग¡ु तचर िवभाग यांना तपासकामी द7े यात यावेत. परंत ु मािहती अिधकार कायदा २००५ मधील कलम ८ (१) 
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मधील “छछछछ” व “ञञञञ” म5 ये नमदु केलेK या तरतदुी<माण ेसीसीटी� ही फुटेज बाहरेील खाजगी अज0दारास नाकार7 यात 
यावेत या<माण ेकाय0वाही हो7 याP या िनण0या	 तव सदरचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसभपेढुे सिवनय सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१८३१८३१८३१८    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला....                                                            ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    सीसीटी�हीसीसीटी�हीसीसीटी�हीसीसीटी�ही    कं�ोलकं�ोलकं�ोलकं�ोल    सेल<मखुसेल<मखुसेल<मखुसेल<मखु))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३३३३३    िदिदिदिद....२७२७२७२७    जलुैजलुैजलुैजलु,ै,,,२०१८२०१८२०१८२०१८    चेचचेेचे    रा=ौरा=ौरा=ौरा=ौ    खNासखNासखNासखNास    चंCNहणचंCNहणचंCNहणचंCNहण    असलेमळेुअसलेमळेुअसलेमळेुअसलेमळेु    मंिदराचेमंिदराचेमंिदराचेमंिदराचे    दनैंिदनदनैंिदनदनैंिदनदनैंिदन    काय0�मातकाय0�मातकाय0�मातकाय0�मात    बदबदबदबदलललल    करणेकरणेकरणेकरणे    तसेचतसेचतसेचतसेच    

िदिदिदिद....२८२८२८२८....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीरोजीरोजीरोजी    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    मंिदरमंिदरमंिदरमंिदर    दश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठीदश0नासाठी    रा=भररा=भररा=भररा=भर    उघडेउघडेउघडेउघडे    ठेवणबेाबतठेवणबेाबतठेवणबेाबतठेवणबेाबत....    
<सताव<सताव<सताव<सताव----        �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था    ((((िशड�िशड�िशड�िशड�) ) ) ) महारा� �महारा� �महारा� �महारा� � शासन अिधिनयम  शासन अिधिनयम  शासन अिधिनयम  शासन अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ तरतुदतरतुदतरतुदतरतुद----    
    

अ.� कलम/तरतूद 
�मांक 

कलम/ तरतूदीच े
शीष0क 

पोटकल/उपकलम 
�मांक 

तरतूद 

०१ २१ िव¿	त�यव	था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भpांना दवेतेPया दश0नासाठी व मिंदरात <ाथ0नेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवण े

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना----    �ीसाईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	थेमाफ0 त समाधी मिंदर येथे िविवध उ>सव, 	थािनक 
उ>सव, सण, महो>सव असे काय0�म साजरे कर7यात येतात. >याच<माण ेदाते पंचांगानसुार िशड� येथे चCंNहण व 
सयु0Nहण िदसणार असKयास पंचांगाचे ितथीनसुार व माग0दश0ना<माण ेNहणाचे वेध पाळ7यात येत नाहीत, अशी 
पवु�पासनु <था आह.े    

<	ता<	ता<	ता<	तावववव----    दाते पंचांगकतª, सोलापरू आषाढ श.ु॥१५,शके १९४०, श�ुवार, िद.२७ जलु,ै२०१८चे रा=ी 
खNास चंCNहण िदसणार आह,े असे दाते पचंांगकतª, सोलापरू यांच े पचंांगाम5ये नमदू केलेले आह.े >यामळेु 
काय0�माम5ये बदल करावा लागणार आह.े यावष� �ीगBुपौिण0मा उ>सव-२०१८ िद.२६/०७/२०१८ ते 
िद.२८/०७/२०१८ अखेर साजरा कर7यात येत आह.े >यामळेु �ीगBुपौिण0मा उ>सवाचे मOुय िदवशी खNास 
चंCNहण आले आह.े Nहण कालावधी खालील<माण ेआह-े        

Nहण कालावधीNहण कालावधीNहण कालावधीNहण कालावधी----    
िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    Nहण 	पश0Nहण 	पश0Nहण 	पश0Nहण 	पश0    Nहण म5यNहण म5यNहण म5यNहण म5य    Nहण मो@Nहण मो@Nहण मो@Nहण मो@    एकूण Nहण कालावधीएकूण Nहण कालावधीएकूण Nहण कालावधीएकूण Nहण कालावधी    
िद.२७ - २८/०७/२०१८ रा=ौ.२३:५४ रा=ौ.०१:५२िम रा=ौ ०३:४९िम. ३ ३ ३ ३ तास तास तास तास ५५ ५५ ५५ ५५ िमनीटेिमनीटेिमनीटेिमनीटे    
 (िद.२७ जलु)ै (िद.२८ जलु)ै (िद.२८ जलु)ै     

 
याबाबत मंिदर पजुारी �ी.बाळासाहबे जोशी व �ी.िदलीप सलुाख े यांनी Nहण कालावधीबाबत मत 

अनभुवातनू �यp केले आह.े तरी >याम5ये खालील गोËी नमदू केKया आहते.  
१)  Nहण 	पश0 ते Nहण मो@ या कालावधीत <थे<माण े��चे समाधी मंिदराम5ये सं	थान पजुा-यांमाफ0 त 

मं=ोPचार कर7यात येईल.  
२)  Nहणानंतर ��च ेसमाधी व मतू�स पहाटे ४.०० वा 	नान घाल7यात येईल. >यानंतर दनैंिदन कामकाज 

नेहमी<माण ेहोईल. 
३)  <थे<माण े �ीगBुपौिण0मा उ>सवाचे मOुय िदवशी समाधी मिंदराचे शेजारील 	टेजवरील कलाकार 

हजेरीचा काय0�म करता येणार नाही.   
िवभागाचा अिभ<ाय- दाते पचंांगकतª, सोलापरू यांचे इसवी सन-२०१८-१९चे पचंांग पा.न.ं२४ म5ये 

नमदू केKया<माण ेआषाढ  श॥ु१५, शके १९४०, श�ुवार, िद.२७ जलु,ै२०१८ च ेरा=ी खNास चंCNहण भारतात 
िदसणार आह.े >यामळेु खालील<माण ेकाय0�माची Bपरेषा करता येईल. 
अ) �ीगBुपौिण0मा उ>सवाचा मOुय िदवस असKयाने समाधी मंिदर रा=भर दश0नासाठी उघडे असनु <थे<माण े
Nहणकाळाम5ये (िद.२७.०७.२०१८ चे रा=ौ २३:५४ ते िद.२८.०७.२०१८ चे पहाटे ०३:४९ -०३ तास ५५ 
िमनीटे)  समाधी मिंदर उघडले ठेवK यास दश0न पणु0पण ेबंद ठेवनू मं= पठण (मं=ोPचार) करण.ेमOुय िदवशी दश0न 
बंद असलेन ेमंिदर बंद ठेवणबेाबत िनण0य � हावा. 
ब) तसेच �ीगBुपौिण0मा उ>सवाच ेकालावधीत मOुय िदवशी Nहणाम5ये दश0न बंद असKयान ेसाईभpांना ��च े
दश0न घतेा येणार नाही.  Nहण कालावधी २३.५४ ते रा=ी ०३.४९ असा ०३ तास ५५ िमिनटे व 	 नासाठी १० 
िमिनटे असे एकूण ०४ तास ०५ िमिनटे साईभl तांचे दश0न बंद राहणार असलेने �ीगBुपौिण0मचेे मOु य िदवशी मंिदर 
रा=ी (िद. २७/०७/२०१८ ) बंद ठेवणबेाबत तसेच िद. २८/०७/२०१८ रोजी (उ> सव सांगता तीसरा िदवस ) मंिदर 
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०४.०० वाजता उघडून काकड आरती कBन 	 नान झालेनंतर दश0नास <ारंभ करण.े िद. २८/०७/२०१८ चौथा 
शिनवार व िद. २९/०७/२०१८ रोजी रिववार असलेने गद�च े <माणात वाढ हो7 याची शl यता असलेन े  िद. 
२८/०७/२०१८ रोजी मंिदर रा=भर उघडे ठेवK यास जा	तीत जा	त साईभpांना दश0नाचा लाभ घतेा येईल. तरी 
>याबाबत िनण0य होणसे िवनतंी.  

यापवु�ही Nहण कालावधीत ��चे दश0न बंद ठेव7यात आले होते व दनैंिदन काय0�माम5ये बदल 
कर7यात आलेला होता. तरी दाते पंचांगानसुार व मंिदर पजुारीयांच ेलेखी अिभ<ायानसुार वरील नमदू केKया<माण े 
अअअअ)  <माण े�ीगBुपौिण0मा उ>सवाचे मOुय िदवशी िद.२७.०७.२०१८च ेरा=ीसमाधी मंिदर उघडले ठेवK यास 

दश0न पणु0पण े बंद ठेवनू मं= पठण (मं=ोPचार) करण.े मOुय िदवशी दश0न बदं असलेने मंिदर बंद 
ठेवणबेाबत िनण0य � हावा. 

बबबब))))        <माण े �ीगBुपौिण0मा उ>सवाचे सांगता िदवशी (िद.२८/०७/२०१८) ��चे दश0नासाठी समाधी मंिदर 
रा=भर उघडे ठेवणबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३१९३१९३१९३१९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    िदिदिदिद....२७२७२७२७    जलुैजलुैजलुैजलु,ै,,,२०१८२०१८२०१८२०१८    चेचचेेचे    रा=ौरा=ौरा=ौरा=ौ    खNासखNासखNासखNास    चंCNहणचंCNहणचंCNहणचंCNहण    असअसअसअसKयाKयाKयाKयामळेुमळेुमळेुमळेु    मंिदराचेमंिदराचेमंिदराचेमंिदराचे    दनैंिदनदनैंिदनदनैंिदनदनैंिदन    
काय0�मातकाय0�मातकाय0�मातकाय0�मात    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    अअअअ    वववव    बबबब    <माणे<माणे<माणे<माण े   बदलबदलबदलबदल    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

        तसेचतसेचतसेचतसेच    उ>सवाचेउ>सवाचेउ>सवाचेउ>सवाचे    मOुयमOुयमOुयमOुय    िदवशीिदवशीिदवशीिदवशी    होणाXयाहोणाXयाहोणाXयाहोणाXया    कलाकारकलाकारकलाकारकलाकार    हजेरीचेहजेरीचेहजेरीचेहजेरीचे    काय0�मकाय0�मकाय0�मकाय0�म    िदिदिदिद....२८२८२८२८....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    रोजीरोजीरोजीरोजी    मंिदरमंिदरमंिदरमंिदर    
रा=भररा=भररा=भररा=भर    उघडेउघडेउघडेउघडे    राहणारराहणारराहणारराहणार    असKयानेअसKयानेअसKयानेअसKयाने    >यािदवशी>यािदवशी>यािदवशी>यािदवशी    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    करावेकरावेकरावेकरावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .                                         ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मंिदरमंिदरमंिदरमंिदर    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३४४४४    काया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीन    कामाकरीताकामाकरीताकामाकरीताकामाकरीता    Toyot Toyot Toyot Toyot कंपनीचीकंपनीचीकंपनीचीकंपनीची    Innova Crysta Innova Crysta Innova Crysta Innova Crysta दोनदोनदोनदोन    वाहनेवाहनेवाहनेवाहने    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    कामीकामीकामीकामी    वाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटीवाटाघाटी    कBनकBनकBनकBन    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    

आदशेआदशेआदशेआदशे    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        महारा� � शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म5 ये रा� य शासनाP या कोण> याही 

सव0साधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	 त� यव	 थेP या मालमा> तेची व कामकाजाची 
काय0@मतेन े� यव	 था पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत 
कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी यो  य ती � यव	 था करण,े भl तगणांना आव� यक > या सोयी व सिुवधा 
उपल� ध कBन दणे ेआिण या अिधिनयमाb वये िव� व	 त� यव	 थेचा कारभार � या <योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े 
ती उ�ी� टे सा5 य कर7 यासाठी िव� व	 त� यव	 थेचे उ> पb न कामी लावण,े ही सिमतीची कत0� ये असतील, असे नमदु 
केलेले आह.े 

<	 तावनाः- िद.०८/०१/२०१८ रोजीP या मा.� यव	 थापन सिमतीच े सभेतील िनण0य �.२७ नसुार, 
“सं	 थान काया0लयीन कामाकरीता िवहीत प5 दतीने २ टोयाटो इb होवा व २ बोलेरो या कंपनीची अ> याधिुनक 
काया0लयीन वाहन ेखरेदी करणसे व याकामी येणा-या अप@ेीत खचा0स माb यता द7े यात आलीहोती. 

  मा.� यव	 थापन सिमतीच े सभतेील िनण0यानसुार, स5 या बाजारात Toyota कंपनीच े InnovaCrysta 
2.4 ZX MT / 7 (रंग- सपुर � हाईट)  ह ेअ> याधिुनक मॉडेल चे वाहन उपल� ध आह.े  या मॉडेलची दोन वाहन े
खरेदी कामी (िवमा रकमेसहीत) अदंाजे B.४८ लाख पय]त खच0 अप@ेीत आह.े 

  “महारा� � शासन, उcोग, ऊजा0 व कामगार िवभाग, �मांक- भांखस-२०१४/<.�.८२ भाग-III/ 
उcोग-४ िदनांक ०१/१२/२०१६ सधुाQरत िनयमपिु	तके मधील ३.२.३ म5 ये,“कोण> याही वाहनाचे दरकारार 
DGS&D कडे उपल� ध असतीलच असे नाही. > यामळेु मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन उ> पादक / िवतरक 
यांP या दरप=कामाफ0 त दखेील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरेदी B.१ कोटीपे@ा जा	 त असK यास, 
ती ई-िनिवदा <ि�येमाफ0 तच  कर7 यात यावी, अशी तरतुद आह ेतसेच सदरची बाब आिथ0क 	 वBपाची आह.े 

  उपरोl त मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभतेील िनण0यानसुार,जा.न.ंएसएसएस/वाहन/६९८४/२०१८ 
िद.२७/०३/२०१८ चे प=ाb वये,Toyota कंपनीच े InnovaCrysta2.4 ZX MT / 7 (रंग- सपुर � हाईट)दोन 
वाहन ेखरेदी कामी टोयोटा कंपनीच ेअिधकृत िडलर यांचेकडून दरप=के मागिव7 यात आली होती. तसेच अिधक 
	 पधा0> मक दर <ा¡ त होण ेकरीता सदरच ेदरप=क मागणीच ेप= सं	 थानचे संकेत	 थळावर <िस5 द कर7 यात आलेले 
होते.  सदरचे प= मा.� यव	 थापन सिमतीचे मा.सद	 य व टोयोटाकंपनीचे िविवध परुवठादारांना मले / दरु5 वनी� दारे 
दखेील कळिव7 यात आलेले होते.  

> यानसुार िद.११/०४/२०१८ मदुती अखेर <ा¡ त झालेली ५ परुवठादारांची बंद दरप=के िदनांक 
१९/०४/२०१८ चे मा.खरेदी सिमतीच े सभपेढु ेउघडली असता > यांनी िदलेK या दरांचा तुलना> मक तl ता खालील 
<माण ेआह.े 
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तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    परुवठादाराचे नांवपरुवठादाराचे नांवपरुवठादाराचे नांवपरुवठादाराचे नांव    
    वाय.एम. मोटस0 

<ा.िल., 
भोसरी, पणु े

शरय ु अटॅोिलंक  
<ा.िल., 

औरंगाबाद 

चौधरी टोयोटा, 
धळेु 

शॉ  टोयोटा, पणु े वासन टोयोटा, 
केडगांव , 
अहमदनगर 

Ex. Show Room Price  20,21,500.00 20,12,000.00 20,12,000.00 20,12,000.00 20,12,000.00 
Zero Dep. Insurance  73,247.00 60,143.00 81,253.00 74,413.00 60,007.00 
CRTM (RTO) 2,500.00 2,000.00 2,500.00 --- 2,500.00 
TCS 20,215.00 20,120.00 20,120.00 20,120.00 20,120.00 
TotalTotalTotalTotal    21,17,462.00 20,94,263.0020,94,263.0020,94,263.0020,94,263.00    21,15,873.00 21,06,533.00 20,94,627.00 
दोन वाहनांकरीता दोन वाहनांकरीता दोन वाहनांकरीता दोन वाहनांकरीता ((((BBBB.).).).)    42,34,924.00 41,88,526.0041,88,526.0041,88,526.0041,88,526.00    42,31,746.00 42,13,066.00 41,89,254.00 
Remark     LLLL----1111        LLLL----3333    LLLL----2222    
 

िवभागाचा अिभ<ायः- उपरोl त तुलना> मक तl > यातील परुवठादारांचे दरांचा िवचारकरता, शरय ु
अटॅोिलंक <ा.िल., औरंगाबाद यांचे िनq नतम दर <ित वाहन B.२०,९४,२६३/- (दोन वाहनांकरीता 
B.४१,८८,५२६/-) िदलेले असनु > यांच े सदरचे िनq नतर दर ि	वकाBन > यांना काया0दशे दणेसे खरेदी सिमतीन े
माb यता िदलेली आह.े  सदरचा खच0 सन-२०१८-१९ या आिथ0क वषा0च े मोटारकार वाहन खरेदी खच0 या 
अदंाजप=कWय तरतदुीतुन करता येईल.  

मागणी- तरी उपरोl त <माण ेशरय ुअटॅोिलंक <ा.िल., औरंगाबाद यांच े िनq नतर दर ि	वकाBन > यांना 
Toyota कंपनीची दोन InnovaCrysta 2.4 ZX MT/7 (रंग- सपुर � हाईट)वाहने खरेदी कामी काया0दशे 
दणेबेाबतचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसभेपढु ेिनण0या	 तव सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२०३२०३२०३२०    काया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीन    कामाकरीकामाकरीकामाकरीकामाकरीताताताता    ToyotaToyotaToyotaToyota    कंपनीचीकंपनीचीकंपनीचीकंपनीची    Innova Crysta Innova Crysta Innova Crysta Innova Crysta दोनदोनदोनदोन    वाहनेवाहनेवाहनेवाहने    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    कामीकामीकामीकामी    मागिव7यातमागिव7यातमागिव7यातमागिव7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    
दरप=ाकातीलदरप=ाकातीलदरप=ाकातीलदरप=ाकातील    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक    शरय ुअटॅोिलंक <ाशरय ुअटॅोिलंक <ाशरय ुअटॅोिलंक <ाशरय ुअटॅोिलंक <ा....िलिलिलिल....,,,,    औरंगाबाद यांचे <ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि	थत औरंगाबाद यांचे <ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि	थत औरंगाबाद यांचे <ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि	थत औरंगाबाद यांचे <ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि	थत 
होतेहोतेहोतेहोते. . . . >यांनी वाहनाPया िकंमतीम5ये वाढ झालेली असKयान ेदरप=कात नमदु केलेKया दराम5ये वाहन दऊे शकत >यांनी वाहनाPया िकंमतीम5ये वाढ झालेली असKयान ेदरप=कात नमदु केलेKया दराम5ये वाहन दऊे शकत >यांनी वाहनाPया िकंमतीम5ये वाढ झालेली असKयान ेदरप=कात नमदु केलेKया दराम5ये वाहन दऊे शकत >यांनी वाहनाPया िकंमतीम5ये वाढ झालेली असKयान ेदरप=कात नमदु केलेKया दराम5ये वाहन दऊे शकत 
नाहीनाहीनाहीनाही, , , , असेअसेअसेअसे    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सांगीतलेसांगीतलेसांगीतलेसांगीतले....    

यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    LLLL----2222    दरधारकदरधारकदरधारकदरधारक        वासन टोयोटावासन टोयोटावासन टोयोटावासन टोयोटा,,,,    केडगांव केडगांव केडगांव केडगांव ,,,,    अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    , , , , यांना यांना यांना यांना िवचारणािवचारणािवचारणािवचारणा        
कBन ते कBन ते कBन ते कBन ते LLLL----1 1 1 1 PयाPयाPयाPया    दरातदरातदरातदरात    Toyot Toyot Toyot Toyot कंपनीचीकंपनीचीकंपनीचीकंपनीची    Innova CrystaInnova CrystaInnova CrystaInnova Crysta    दोनदोनदोनदोन    वाहनेवाहनेवाहनेवाहने    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयासससस    तयारतयारतयारतयार    असतीलअसतीलअसतीलअसतील    तरतरतरतर    >यांचेकडून>यांचेकडून>यांचेकडून>यांचेकडून    
तसेतसेतसेतसे    लेखीलेखीलेखीलेखी    प=प=प=प=    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    >यांना>यांना>यांना>यांना    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    आदशेआदशेआदशेआदशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले.        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,वाहनवाहनवाहनवाहन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३५५५५    एसएमएसएसएमएसएसएमएसएसएमएस    सिुवधासिुवधासिुवधासिुवधा    परुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामीपरुिवणकेामी    परुवठाधारकपरुवठाधारकपरुवठाधारकपरुवठाधारक    M/s Netcon Solutions Pvt. Ltd.Mumbai M/s Netcon Solutions Pvt. Ltd.Mumbai M/s Netcon Solutions Pvt. Ltd.Mumbai M/s Netcon Solutions Pvt. Ltd.Mumbai यांचीयांचीयांचीयांची    सेवासेवासेवासेवा    बंदबंदबंदबंद    

कBनकBनकBनकBन    याकामीयाकामीयाकामीयाकामी    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    <चलीत<चलीत<चलीत<चलीत    प5दतीनेप5दतीनेप5दतीनेप5दतीने    ईईईई----िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबवनूराबवनूराबवनूराबवनू    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरधारकांचीदरधारकांचीदरधारकांचीदरधारकांची    नेमणकूनेमणकूनेमणकूनेमणकू    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भpांना दवेतेPया दश0नासाठी व मंिदरात 

<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 / समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा. �यव	थापन सिमतीचा ठराव �. :-िद.१४.०७.२०१६ रोजीच े मा.� यव	 थापन सिमतीच े सभतेील 

िनण0य �.४१९ (०५) 
<ा	तािवक:- �ी साईभl तांना > यांनी िदलेK या दणेगी संदभा0तील िनरोप, िविवध सिुवधांसंदभा0त सचुना 

तसेच सं	 थानचे वतीने साजरे कर7 यात येणारे उ> सवांचे िनम=ंण व त> सम मािहती > यांच े मोबाईल फोनवर 
एसएमएसTारे परुिवणकेामी परुवठाधारकाची नमेणकु करणकेामी सं	 थानचे <चिलत पØतीन ई-िनिवदा <ि�या 
राबवनू,मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.१४.०७.२०१६  रोजीचे सभतेील िनण0य �.४१९ (०५) अb वये M/s 
Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना भारतातील एसएमएससाठी B. ०.६९ <ित एसएमएस व 
भारताबाहरेील एसएमएससाठी B. १.०० <ित एसएमएस या<माण े जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-आयटी/ २२१३/ 
२०१६, िद.०३ ऑग� ट, २०१६ अb वये काया0दशे दणेते आलेला आह.े सदरचे काया0दशेा<माण ेM/s Netcore 
Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी िद.०१.११.२०१६ पासनु सं	 थानचे एसएमएस सिुवधा परुिवणचेे काम 
सBु केलेले होते.  

याकामी <िस5द करणते आलेK या िनिवदमे5 ये एसएमएससाठी च ेदर ह ेसव0 करासहीत असावेत असे 
नमदु करणते आलेले होते, परंत ु M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी सादर केलेK या 
बीलांम5 ये GST ची रl कम 	 वतं= नमदु करणते आलेली होती. याबाबत > यांना दरु5 वनी तसेच ई-मलेTारे सिुचत 
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केले असता > यांनी सरुवातीस > यांची बीले GST सह अदा करणते यावीत असे ई-मेलTारे कळिवलेले होते. परंत ु
िनिवदमे5 ये नमदु केले<माणचे बीलाची रl कम सं	 थानमाफ0 त अदा करणते येईल असे M/s Netcore Solutions 
Pvt Ltd, Mumbai यांना कळिवले असता, > यांनी सदभं0 �ं. ०२ चे ई-मेलTारे > यांचे बीलाची मळु रl कम 
(GST िवरहीत) अदा करणसे सहमती दश0िवलेली आह.े > यानसुार M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, 
Mumbai यांच े माह े िडसGबर-२०१७ अखेरची बीलेअकाऊंट िवभागामाफ0 त अदा करणते आलेली आहते. 
याकामी एका वषा0करीता साधारण १५८६१३६ एसएमएससाठी ०.०६९ दरा<माण ेरl कम Bपये १०९४४३/- मा= 
इतका खच0 आलेला आह.े  

माह-ेफेÃवुारी-२०१८ पासनू M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी कोणतीही 
पवु0सचुना न दतेा सदरची सेवा बंद केलेली आह.े याबाबत > यांना वेळोवेळी दरु5 वनीTारे संपक0  कBन तसेच 
संदभ�य ई-मेलTारे कळिवले असता, याबाबत > यांनी कोणताही 	 प� ट खलुासा केलेला नसनू सदरची सेवाही 
पवु0वत सÙु केलेली नाही. सदरची सेवा बंद असलेकारणाने साईभl तांना ऑनलाईन सि�ह0सेस काय0<णालीबाबत, 
दणेगी व इतर अनषुांिगक एसएमएस तसेच सं	 थान <शासनास कॅश-काऊंट�ग संदभा0तील एसएमएस पाठिवण े
शl य होत नाही.  

उपरोl त<माण े M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना वारंवार सिुचत कBनही 
एसएमएस परुिवणकेामीची सिुवधा ते पवु0वत सÙु करत नसK यामळेु > यांना याकामी द7े यात आलेK या 
काया0दशेा<माणचेी सेवा बंद करता येईल, तसेच याकामी सं	 थानचे <चलीत पØतीनसुार न� याने ई-िनिवदा <ि�या 
राबवनू िनq न> तम दरधारकाची नमेणकू करता येईल, असे नÇ मत आह.े   

मागणी:- उपरोp <ा	तािवकेत नमदु केले<माण ेM/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai 
यांना वारंवार सिुचत कBनही एसएमएस परुिवणकेामीची सिुवधा ते पवु0वत सÙु करत नसK यामळेु > यांना याकामी 
द7े यात आलेK या काया0दशेा<माणचेी सेवा बदं करणबेाबत, तसेच याकामी सं	 थानचे <चलीत पØतीनसुार न� यान े
ई-िनिवदा <ि�या राबवनू िनq न> तम दरधारकाची नेमणकू करणकेामी सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मान ् यता असावी, िह नÇ िवनंती.    

सं	थान अिधिनयम / ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदशेीर तसेच आिथ0क िवषय इ. 
छाननी कBन अनमुान:- तांि=क,आिथ0क,<शासकWय 

िवभागाचा अिभ<ाय / 	 प� ट मत :-M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना वारंवार 
सिुचत कBनही एसएमएस परुिवणकेामीची सिुवधा ते पवु0वत सÙु करत नसK यामळेु > यांना याकामी द7े यात 
आलेK या काया0दशेा<माणचेी सेवा बंद करणPे या, तसेच याकामी सं	 थानचे <चलीत पØतीनसुार न� याने ई-िनिवदा 
<ि�या राबवनू िनq न> तम दरधारकाची नमेणकू करणकेामी सदरचा <	 ताव िनण0याथ0 मा.� यव	 थापन सिमतीच े
सभेसमोर सिवनय सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२१३२१३२१३२१    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला.           .           .           .                       ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    तं=nानतं=nानतं=nानतं=nान    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३६६६६    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    वषा0िनमीaवषा0िनमीaवषा0िनमीaवषा0िनमीa    िदिदिदिद....०२०२०२०२....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदिदिदिद....०८०८०८०८....०६०६०६०६....२०१८२०१८२०१८२०१८    यायायाया    कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत    �ी�ी�ी�ी    साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    

B णालयातB णालयातB णालयातB णालयात    कानकानकानकान, , , , नाकनाकनाकनाक,,,,    घसाघसाघसाघसा    इइइइ....चेचचेेचे    मोफतमोफतमोफतमोफत    शæि�याशæि�याशæि�याशæि�या    िशबीरिशबीरिशबीरिशबीर    तसेचतसेचतसेचतसेच    कण0बधीरकण0बधीरकण0बधीरकण0बधीर    B णांनाB णांनाB णांनाB णांना    मोफतमोफतमोफतमोफत    �वणयं=�वणयं=�वणयं=�वणयं=    वाटपवाटपवाटपवाटप    
िशबीराचेिशबीराचेिशबीराचेिशबीराचे    आयोजनासाठीआयोजनासाठीआयोजनासाठीआयोजनासाठी    BBBB....१२१२१२१२,,,,५०५०५०५०,,,,००००००००००००////----    चेचचेेचे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जातीP या कK याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आप> तीम5 ये सहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना दईेल.  

� यव	 थापन सिमती ठराव �. – मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण0य �.६८२. 
<ा	 तािवक- महासंत �ी साईबाबा यांनी मंगळवार िद.१५ ऑl टोबर १९१८ या िदवशी 

िवजयादशमीP या महु®ता0वर दहेसमा¡ ती कBन अनंताकडे <याण केले. �ी साईबाबांP या महािनवा0णास िद.१८ 
ऑl टोबर,२०१८ रोजी १०० वष0 पणू0 होत आहते. साईनाथांचा भl तगण आज भारतासह संपणू0 जगभरात िवपलु 
संख ् येने पसरलेला आह.े > यांP यादवारे साईत> वnान आिण िशकवणीचा <सार तमाम िव� वात होत आह.े q हणनुच 
�ी साईनाथांची शभंरावी प7ु यितथी केवळ तीन िदवसांचा उ> सव q हणनु साजरी न करता शभंरा� या प7ु यितथी 
अगोदरच े संपणु0 वष0 �ी साईसमाधी शता� दी वष0 म ्हणनु साजरे कर7 याचा िनण0य �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था, िशड�P या � यव	 थापन सिमतीने घतेला आह.े िद.०१ ऑl टोबर २०१७ ते िद.१८ 
ऑl टोबर,२०१८ ह े वष0 q हणजे साईसमाधी शता� दी  वष0 असनु ह े संपणु0 वष0 उ> साही वातावरणात साजरे 
कर7 याचा संकK प सं	 थानन े घतेला आह.े हा उ> सव फl त सं	 थानपरुता मया0िदत नसनु जगभरातK या सम	 त 
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साईभl तांचा उ> सव आह.े <> येक साईभl ताP या उपा	 य दवैताP या 	 मरणाची ही महापव0णी आह.े आपण सव0 
साईP या १०० � या प7ु यितथीच ेसा@ीदारच न� ह ेतर ती साजरी करणारे > यांच ेअनयुायी आहते. ह ेआपणा सवा]च े
महदभा  य आह.े 

   साईसमाधी शता� दी सोहळा अिधक सं	 मरणीय आिण अथ0पणु0 � हावा या उ�शेाने �ी साईबाबा 
सं	 थानP या �ी साईनाथ B  णालये िवभागाने शता� दी वषा0त मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील  श	 =ि�या व  
�वणयं=  वाटप िशबीराचे आयोजन कर7 याचा मानस केला आह.े तरी यािनिम> तान े िद.०२/०६/२०१८ ते 
िद.०८/०६/२०१८ या कालावधीत िशड� येथे �ी साईनाथ B  णालयात सदरह® िशबीर घणेचे ेिनयोजन आह.े कान, 
नाक,घसा िवभागातील श	 =ि�या िशबीरासाठी डॉ.धनंजय कुलकण� , डॉ.गजानन कािशद, अहमदनगर, 
डॉ.अमोल दशेपांडे,पणु,े  डॉ. रिवंC कुलकण� , कोपरगांव व �ी साईनाथ B  णालयातील डॉ.शोभना कोK ह े व 
डॉ.अमोल जोशी  सहभाग नUदिवणार आहते. तसेच �वणयं= वाटप करणकेामी लागणा-या ऑडीओमे�ी 
तपासणी कामी   �ी. सागर व  �ी. िकशोर गायकवाड ह े दोन Audiologist Ampliphone India या 
कंपनीकडुन ऑडीओलॉिज	 ट q हणनु येणार आहते. �ी साईनाथ B  णालयांत ईएनटी  व ऑ¡ थल ओटी असनु 
> याम5 ये सदर िशबीरावेळी ऑ¡ थल सज0री बंद ठेवनु  नाक, कान, घसा, सज0रीसाठी ती उपलब ्ध कBन दणेते 
येईल.  

 मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श	 =ि�या व  �वणयं=  वाटप िशबीर पार पाड7 यासाठी बांधकाम िवभाग, 
िवदयतु िवभाग, मेकॅिनकल िवभाग, जनसंपक0  काया0लय, आय.टी.िवभाग, कॅb टीन िवभाग, 5 वनी@पेण, 
सीसीटी� ही, वाहन, साईआ�म-१, �ी साई<सादालय, साईभl त िनवास	 थान, कामगार िवभाग, म5 यवत� औषध 
भांडार, बगीचा िवभाग, मंदीर िवभाग, बी.� ही.जी.इंडीया िल., <काशने िवभाग,इ. िवभागांनामाफ0 त संबंधीत काम े
कBन घणे ेआव� यक आह.े  

सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण0य 
�.६८२. 

िवभागाचा 	 प� ट अिभ<ाय- मोफत कान, नाक, घसा िवभागातील श	 =ि�या िशबीरामधे नाव 
नUदणी,(Face Surgeries,Stepes,DCR,Tympanoplasty,Nasal Polyp,Sinusitis) असे िविवध 
आजारांवर श	 =ि�या � दारे उपचार करणते येणार आहते. तसेच अशा <कारचे श	 =ि�येसाठी खाजगी 
B  णालयात श	 =ि�या नसुार जा	तीचा खच0 आकारणी कर7 यात येतो.  

Nामीण भागातील B  ण अशा <कारP या श	 =ि�या कर7 यापासनु वंिचत राहतात. > यामळेु  �ी साईबाबा 
सं	 थानP या �ी साईनाथ B  णालयात अशा <कारP या श	 =ि�या मोफत आयोिजत करण े आव� यक वाटते. 
� यामळेु जा	 तीत जा	 त गरीब व गरज ुB  णांना याचा फायदा होईल. 

साधारणपण ेकान, नाक,घसा िवभागातील िकमान १०० B  णांवर आव� यक > या श	 =ि�या तसेच ५०० 
ते ७०० B  णांना �वणयं=  वाटप करणचेा मानस आह.े सदर िशबीराम5 ये दाखल झालेK या B  णांची यो  य ती 
कानाची चाचणी  कर7 यात येणार असनु > यानतंर िनवड कर7 यात आलेK या B  णांवर  श	 =ि�या करणते येणार 
आहते. तसेच �वणयं= वाटप करणपेवु� B  णाची Audiology सारखी तपासणी कBन कानाचे मशीन दणेते येणार 
आह.े सदर Audiology साठी बाहBेन दोन Audiologist बोलवावे लागतील.याकQरता > यांना <> येकW  िदवसाच े
१००० /- Bपये मानधन दयावे लागेल. > याअनषंुगाने �ी. सागर व  �ी. िकशोर गायकवाड ह ेदोन Audiologist 
Ampliphone India या कंपनीकडुन ये7 यास तयार आहते.                            

<> येक ऑडीओलॉजी करीता खाजगी B  णालयात ६००/- Bपये खच0 येतो.परंत ु ह े  लोक पणू0 िदवस 
१०००/- B मानधनावर ऑडीओलॉजी करणसे तयार आहते. > यापकैW िद.०२/०६/२०१८ व ०३/०६/२०१८ या 
िदवशी बाहBेन येणारे डॉl टस0 ह े गुतंागुंतीP या श	 =ि�या करणार आहते. व िद.०४/०६/२०१८ व 
िद.०८/०६/२०१८ या िदवशी आपK या �ी साईनाथ B  णालयातले डॉl टस0 इतर कानासंबंधी श	 =ि�या करणार 
आहते.तसेच िशबीरासाठी आव� यकतेनसुार ि�हजीिटंग पनॅलवरील भलूतn बोलिवण ेआव� यक आह ेव > यांना 
> याबदK यात सं	 थान िनयमानसुार ठरलेले दर दणे ेआव� यक आह.े 

मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श	 =ि�या व �वणयं=  वाटप िशबीराम5 ये  खPु या0, 
जािहरातीसाठी Åलेl स बोड0, व>ृ तवाहीनीवरील बातq या, व>ृ तप=ात जािहराती व येणा-या माb यवर तथा डॉl टस0 
यांP या साठी वाहन � यव	 था, ि�ह.आय.पी. भोजन � यव	 था, दश0न � यव	 था, िनवास � यव	 था, औषध � यव	 था 
इ> यादीची सं	 थान माफ0 त मोफत � यव	 था करावी लागणार आह.े तसेच िशबीरासाठी येणारे डॉl टस0 ह ेबाहरेील 
असलेमळेु > यांची जेवणाची व ना� टयाची सोय  बाहरेील हॉटेलम5 ये करण ेगरजेचे आह.े तसेच िशबीरकामी एकुण 
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२ ऑपरेशन िथएटरची आव� यकता असलेमळेु ऑ¡ थल िवभागातील श	 =ि�या िद.०२/०६/२०१८ ते 
०३/०६/२०१८ या तारखेला बदं  ठेवा� या लागतील. 

 तसेच िशबीरासाठी इ> यादी अनषंुगीक बाब�साठी अदंाजे रl कम B. १२ लाख ५० हजार मा= खच0 
अपेि@त आह.े  

याकQरता उपरोl त <	 तावास माb यता असावी. 
तसेच सं	 थानP या इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषंुगीक बाब�ची पतु0ता होणसे िवनंती. 
िद.०२/०६/२०१८ ते िद.०८/०६/२०१८ रोजी मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श	 =ि�या व 

�वणयं=  वाटप िशबीराP या अनषंुगान ेखालील िवभागांमाफ0 त काय0वाही होण े तसेच येणा-या सव0 अनषंुगीक 
खचा0स माb यता िमळण ेआव� यक आह.े 

 
अअअअ....नंननंंनं....    िवभागिवभागिवभागिवभाग    िवभागांमाफ0 त करावयाचे कामाचा तपिशल िवभागांमाफ0 त करावयाचे कामाचा तपिशल िवभागांमाफ0 त करावयाचे कामाचा तपिशल िवभागांमाफ0 त करावयाचे कामाचा तपिशल     िवभागांमाफ0 त करणते िवभागांमाफ0 त करणते िवभागांमाफ0 त करणते िवभागांमाफ0 त करणते 

येणारा अदंाजे खच0 Bयेणारा अदंाजे खच0 Bयेणारा अदंाजे खच0 Bयेणारा अदंाजे खच0 B. . . .     
०१ बांधकाम िवभाग िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटनासाठी २० माb यवरांसाठी 	 टेज 

� यव	 था (‘६० X ९०’ साईज). 
२,००,०००/- 

०२ जनसंपक0  काया0लय, 
�ी साईबाबा 
हॉ	 पीटल 

व>ृ तप= व व>ृ तवािहणीवर कानकानकानकान, , , , नाकनाकनाकनाक,,,,घसा िवभागातील  श	 =घसा िवभागातील  श	 =घसा िवभागातील  श	 =घसा िवभागातील  श	 =ि�याि�याि�याि�या व व व व 
�वणयं=  वाटप �वणयं=  वाटप �वणयं=  वाटप �वणयं=  वाटप िशबीराची <िसदधी कBन गरज ु B  णांना सहभागी 
होणकेामी आवाहन करण.े  

४,०००/- 

०३ िवcतु िवभाग िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटनासाठी िशबीर 	 थळी मडंपाम5 ये 
आव� यकतेनसुार  इलेl �ीक पॉईंट, ७ 	 टॅडं फॅनची व ५ कुलरची  
� यव	 था करणते यावी. 

                 १,०००/- 

०४ कॅb टीन िवभाग १)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता 
माb यवर तथा डॉl टस0 व इतर 	 टाफसाठी आव� यकतेनसुार मोफत चहा/ 
कॉफW/िब	 कWटची � यव	 था करण.े 
२) १/२(०.५) िलटर ५०० पाणी बाटली मोफत � यव	 था करण.े 

 १०,०००/- 

०५ 5 वनी@ेपण िवभाग १)िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर	 थळी उêाटनासाठी साऊड िस	 टीम 
ची पोडीयमसह � यव	 था करण.े  
२)िशड� व िशड� पQरसरात अनाऊसमGटची यो  य ती � यव	 था करण.े 

 ५,०००/- 

०६ सीसीटी� ही िवभाग िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटन काय0�मासाठी फोटोNाफरची व 
ि�हडीओ शटु�गची � यव	 था करण.े  
२) मंदीर पQरसरात टी� हीवर िशबीराची(Audio Clip) मािहती <साQरत 
करण.े 
३)िशबीरकालावधी झालेनंतर सदर िशबीराच े फोटो �ी साईनाथ 
B  णालयातील <शासकWय काया0लयाकडे सॉ¡ ट काफW पाठिवण.े 

५,०००/- 

०७ वाहन िवभाग १)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता 
माb यवर तथा डॉl टस0 यांP यासाठी मागणी<माण े मंदीर, <सादालय येथे 
ये7 या जा7 यासाठी आव� यकतेनसुार वातानकुुलीत वाहनाची � यव	 था 
करण.े 
२) िशबीरकामी सािह> य न े आण करणकेामी मागणीनसुार वाहनाची 
� यव	 था करण.े 
३)िशड� व िशड� लगतP या १५० िकलोमीटरP या पQरसराम5 ये  
िद.१५/०५/२०१८ ते िद.३०/५/२०१८ अखेर अनाऊसमGट कामी एका 
गाडीची � यव	 था करण.े 

२०,०००/- 

०८ � दारावती भl तिनवास   डॉl टस0 व इतर 	 टाफसाठी िवनामKु य ०५ एसी Bम ,५ नॉन एसी Bम   
िद.०१/०६/२०१८ ते िद.१०/०६/२०१८ अखेर १० िदवसाकरीता 
िवनामKु य � यव	 था करण.े  

३०,०००/- 

०९ �ी साई<सादालय १)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता ४०,०००/- 
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माb यवर तथा डॉl टस0 तसेच इतर 	 टाफ (१०० � यl ती)  यांना िवनामKु य 
नाष ् टा परुिवण.े 
२)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता  
बाहरेील डॉl टरांकQरता <साद भोजनाची ि�ह.आय.पी क@ात अथवा 
बाहरेील हॉटेलम5 ये � यव	 था करण.े  
३) तसेच इतर 	 टाफ साठी िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ 
अखेर दोन वेळP या <साद भोजनाची � ही आय पी क@ात करणते यावी. 

१० जनसंपक0  काया0लय आव� यकते<माण े माb यवर तथा डॉl टस0 यांP यासाठी मोफत ��P या 
दश0नाची ि�ह.आय.पी. दश0न � यव	 था करण.े  

 ५,०००/- 

११ कामगार िवभाग िद.०२/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०८ िदवसांकQरता 
िशबीराकामी सकाळ/दपुार/रा=ी०३ सरु@ार@क <> येकW िश¡ टकामी 
िमळावे. 

५,०००/- 

१२ म5 यवत� औषध 
भांडार 

िशबीराकामी मागणी<माण े लागणारे Consumable सािह> य,औषध, 
गोÕया , ५०० ते ७०० नग �वणयं=े व इतर अनषंुगीक सािह> याची 
उपल� धता करण.े  

६,००,०००/- 

१३ बगीचा िवभाग िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर 	 थळी उभारणी कर7 यात आलेK या 
मंडप तथा 	 टेज जवळ २०-२५ कंुडयांची � यव	 था करण.े     

५,०००/- 

१४ <काशने िवभाग िशबीरकामी येणा-या डॉl टस0 व टेl नीिशयन यांचे स> कारासाठी 
साईबाबांचे ३ डी फोटो - १५ नग (<ित नग ४०० B.)मोफत िमळणसे 
िवनंती. 

१०,०००/- 

१५ मंदीर िवभाग िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर उêाटन कामी पजेुP या सािह> यासह 
पजुा-याची � यव	 था करण.े  

५०००/- 

१६ उदी<साद िवभाग, 
<शासन शाखा 

िशबीर	 थळी डॉl टस0 व माb यवर यांना <साद q हणनु उदी<साद पािकट 
साधारण १०० पॅकेटची � यव	 था करणते यावी. 

- 

१७ �ी साईनाथ B  णालय िशबीरासाठी ऐनवेळी लागणा-या अनषंुगीक िकरकोळ खचा0स माb यता 
िमळावी.(¡ लेl स बोड0 ि<ट�ग , रांगोळी,सोफासेट,पेपर ¡ लेट,  लास, पाणी 
जार ,बाहरेील हॉटेलचे दोb ही वेळचे जेवण व ना� टा बील ) 

२,००,०००/- 
 
 

१८ िव> त िवभाग,        
�ी साईबाबा 
हॉ	 पीटल 

िशबीरासाठी बाहBेन येणा-या अडॅीओमे�ी डॉl टस0 व B  णांना भलु दणे े
कामी बाहBेन येणारे ऑन कॉल बेसेसवर (भलुतn) डॉl टस0 यांना 
अनकुमे भ> ते व वेतन द7े यात यावे.  

१,००,०००/- 

१९ लाडु <साद िनिम0ती 
िवभाग 

िशबीरासाठी येणा-या डॉl टस0 व इतर 	 टाफ यांना <साद दणेकेामी ५० 
नग <साद लाडु पािकटे मोफत � यव	 था करणते यावी. 

५०००/- 

  एकुण खच0एकुण खच0एकुण खच0एकुण खच0 १२१२१२१२,,,,५०५०५०५०,,,,००००००००००००////---- 
                                                    
        उêाटन काय0�म िद. ०२/०६/२०१८ तारखेस दपुारी ४.०० वाजता आयोिजत करणते आलेले आह.े 

तसेच सं	 थानP या इतर िवभागांकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषंुिगक बाब�ची पतु0ता होणसे व > या अनषंुगान े
B. १२ लाख ५० हजार Bपये खचा0स माb यता िमळणसे िवनंती.  

सदर <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनण0याथ0 व माb यतेसाठी सादर.     
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२२३२२३२२३२२    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,        <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    माbयमाbयमाbयमाbय    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलाआलाआलाआला....                                                

                                                                                                                                                                                                    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    अिध@ीकाअिध@ीकाअिध@ीकाअिध@ीका,,,,साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    B णालयB णालयB णालयB णालय))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३७७७७    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    िनयमावलीतिनयमावलीतिनयमावलीतिनयमावलीत    आजारांचेआजारांचेआजारांचेआजारांचे    यादीतयादीतयादीतयादीत    फेरबदलफेरबदलफेरबदलफेरबदल    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनय २००४ मधील तरतुद :-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीच ेकK याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप> तीम5 ये सहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना दईेल.  
� यव	 थापन सिमतीचा ठराव �:- :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.� यव	 थापन सिमतीचे सभेतील 

िवषय न.ं१४, िनण0य �.५८१. 
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<ा	 तिवक:-मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.०८/१२/२०१७, आय> या वेळेचा िवषय न.ं१४ िनण0य 
�.१०६४, यावर सिव	तर चचा0 होऊन असे ठरले कW, आिथ0क अनदुानाअभावी गोर-गरीब B णांची गरैसोय होऊ 
नये, याकरीता उपरोp िवभागाPया अिभ<ायामधील तl>यात नमदु केलेKया B णालयांपकैW अ.न.ं१, २ व ५ 
B णालये वगळता उव0Qरत B णालयांमधील <	तािवत <लंबीत <करणांपकैW पा= <करणांचे वcैिकय आिथ0क 
अनदुान द7ेयात यावे.  

याचवेळी अशीही चचा0 झाली कW, बXयाचशा आजारांसाठी राजीवगांधी जीवनदायी योजनेमाफ0 त 
B णांना वcैिकय आिथ0क अनदुान िमळत असते. >यामळेु �या आजारांचा राजीवगांधी जीवनदायी योजनमे5ये 
समावेश नाही, फp अशा आजारांसाठी सं	थानमाफ0 त वcैिकय आिथ0क अनदुान िदले जावे, असे सिमतीच ेमत 
झाले व याबाबतचा सिव	तर <	ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  

उपरोl त िनण0याb वये, व िद.०५/०१/२०१८ रोजीच े िटपणीस अनसुBन, जा.न.ंएसएसएस/ एसएसएच/ 
अनदुान/४३५/२०१८, िद.२६/०१/२०१८ चे आदशेाb वये,  

१) उप िजK हािधकारी,   २) उपकाय0कारी अिधकारी,  
             ३) मOु य लेखािधकारी,  ४) वcैकWय संचालक,     

५) उपवcैकWय संचालक,  ६) वcैकWय अिधि@का व दोन डॉl टर यांची किमटी 	 थापन 
करणते आली.    

याबाबत िद.१५/०२/२०१८ रोजी मा.उप िजK हािधकारी साहबे यांच ेअ5 य@तेखाली,,,, उपरोl त िवषयांस 
अनसुBण िमिटंग आयोिजत करणते आली होती. िमिटंगसाठी मा.उपकाय0कारी अिधकारी साहबे,,,, मOु य 
लेखािधकारी साहबे,,,, वcैकWय संचालक,,,, उपवcैकWय संचालक,,,, वcैकWय अिधि@का उपि	थत होते.> याम5 ये 
पिुढल <माण ेचचा0 करणते आली.    

शासन िनण0य �.रागांयो २०१०/<.�.२४०/आरो  य-६,,,, िद.३१मे,,,,२०११ अb वये,,,, राजीवगांधी 
जीवनदायी योजनेत,,,, (स5 याची महा> मा � योतीबा फुले जन आरो  य योजना),,,, ९७१ आजाराचा समावेश करणते 
आला होता. आता शासन िनण0य �.रागांयो २०१६/<.�.६४/आरो  य-६,,,, िद.०८जलु,ै,,,२०१६ अb वये,,,, पवु�P या 
९७१ <ोिसजस0पकैW अ> यंत कमी वापर असलेK या <ोिसजस0 वगळ7 यात आलेK या असनु काही निवन 
<ोिसजस0चा समावेश करणते आलेला आह.े तसेच कक0 रोग,,,, बालकावरील उपचार,,,, व5ृ दावरील उपचार Hip & Hip & Hip & Hip & 
Knee Replacement,Knee Replacement,Knee Replacement,Knee Replacement, िसकलसेल,,,, अिॅनिमया,,,, डयGग,ू,,, 	 वाईन ÅK य ूइ.साठी निवन उपचारांचा समावेश कBन 
रl तिवकार शा	 = (Hematology) (Hematology) (Hematology) (Hematology) िवशेषn सेवेसह ३१ िवशेषn सेवांतग0त एकून ११०० <ोिसजस0चा (पQरिश� ट 
अ) समावेश योजनते करणते आलेला असनु > याम5 ये १२७ पाठपरुावा सेवांचा समावेश असेल. तसेच १११ 
<ोिसजस0 शासकWय B  णांलयासाठी तसेच शासकWय वcैकWय महािवcालय व B  णालय यांP याकरीता राखीव 
ठेव7 यात येतील. मा= डUगराळ/आिदवासी/शासन िनण0यात नमदु केलेK या १४ शेतकरी आ> मह> याN	 त 
िजK हयांसाठी शासकWय B  णालयासाठी राखीव असलेले उपचार प5 दत�साठी परेुशी पया0यी  आरो  य � यव	 था 
उपल� ध नसK याने िजK हा शK य िचिक> सक यांनी <मािणत केK यानंतर खाजगी वcैकWय महािवcालय व 
B  णालयांमाफ0 त उपल� ध कBन दणेते येतील तथापी सदर उपचारप5 दतीP या वापराचा वेळोवेळी आढावा घऊेन 
> याम5 ये निवन <ोिसजस0 वाढिवण े िकंवा कमी करणचेे अिधकार िनयामक पQरषदसे असतील. मा.� यव	 थापन 
सिमतीने सचुिवलेले डG  यु,,,, 	 वाईन Åल ुइ> यादी आजारांचा समावेश राजीव गांधी जीवनदायी (स5 याची महा> मा 
� योतीबा फुले जन आरो  य योजना),,,, योजनते करणते आलेला आह.े यावर सिव	 तर चचा0 होऊन,,,, स5 या वcैकWय 
आिथ0क अनदुान दते असलेK या,,,,     

१) ëदय श	 =ि�या व नंतरच ेउपचार. 
२) िकडनी डायलेिसस, <> यारोपन व नंतरचे उपचार. 
३) मGदचुी श	 =ि�या व नतंरचे उपचार. 
४) कक0 रोगासंबंधी उपचार, श	 =ि�या व नतंरचे उपचार. 
५) रl तासंबंधी आजार ( उदा.िहमोफेिलया ). 
६) जी.बी.एस. ( Gullain Barre Syndrome ). 
७) मणका श	 =ि�या व नंतरचे उपचार. 
८) कॉl लीअर  इंq ¡ लांb ट. 
 यातील अअअअ....����....    १) ìदयश	 =ि�या व नंतरच ेउपचार,,,,    

२) िकडनी डायलेिसस व नतंरचे उपचार,,,,     
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३) मGदचुी श	 =ि�या व नतंरचे उपचार,,,,     
७) मणका श	 =ि�या व नंतरच े उपचार,,,, या आजांवरील श	 =ि�या व नंतरच े
उपचार,,,, ह े �ी साईबाबा सं	 थानP या B  णालयात होत असK याने,,,, ह े आजार 
वगळुन. अअअअ....����....    

   ४) कक0 रोगासंबधी उपचार,,,, श	 =ि�या व नतंरचे उपचार,,,,    
    ५) रl तासंबंधी आजार,,,, ( उदा.िहमोफेिलया इ.)     
    ६) जी.बी.एस ( Gullian Barre SundromeGullian Barre SundromeGullian Barre SundromeGullian Barre Sundrome),,,,    

८) कॉl लीअर इंq ¡ लांट,,,,या आजारांना व सव0 <कारP यासव0 <कारP यासव0 <कारP यासव0 <कारP या �ाb स �ाb स �ाb स �ाb स¡ लॅ¡ लॅ¡ लॅ¡ लॅb टb टb टb ट    
(Transplant), श	 =श	 =श	 =श	 =ि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचार,,,, या आजारांचा समावेश कBन,,,, > यास मा.� यव	 थापन सिमतीची 
माb यता _ यावी,,,, असे ठरले.     

सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान:- �ी साईबाबा सं	 थानने वcैकWय आिथ0क अनदुान 
दणेकेामी 	 वतं= िनयमावली तयार केलेली असनु, > यास शासनाची माb यता आह.े �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था, िशड� यांचमेाफ0 त  वcैकWय आिथ0क अनदुान ह ेकेवळ, भारतातील सरकारी िजK हा पQरषद वा 
q यिुनिसपल B  णालय, साव0जिनक धम0दाय b यासान ेचालिवलेले B  णालय, साव0जिनक िलिमटेड कंपनी (Public 
Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं	 था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले 
B  णालय यातील उपचार / श	 =ि�येवरील खचा0पोटी खचा0P या १५%  अगर Bपये २५,०००/- पकैW जी कमी 
पणुा0िकंत रl कम असेल तेवढी रl कम, पॅनलवरील ८५ B  णालयांना B  णाच े नावे िनयमावलीतील आठ 
आजारांकरीता द7े यात येते. 

िवभागाचा 	 प� ट अिभ<ाय:- किमटीने िशफारस केलेK या, िनयमावलीतील आठ आजारांपकैW, 
अअअअ....����....१,,,,२,,,,३,,,,७ आजांवरील श	 =ि�या व नतंरच ेउपचार,,,,ह ेआजार वगळुन,,,, िनयमावलीतील अअअअ....����....४,,,,५,,,,६,,,,८ ह े
आजार व सव0 <कारP या �ाb स¡ लॅb ट (Transplant), श	 =ि�या व नंतरचे उपचार,,,, या आजारांचा समावेश 
वcैकWय आिथ0क अनदुान िनयमावलीत करावा,,,, असे मत आह.े याकQरता शासनाची माb यता _ यावी लागेल. सव0 
<कारP या �ाb स¡ लॅb ट (Transplant),    श	 =ि�या व नतंरच ेउपचार ही खच�क बाब आह.े यापवु� िद.५ मे २००६ 
रोजीच े सासािव-२००५/३७६/(७६-का.सोळा) िविध व b याय िवभाग,,,, मं=ालय,,,, मुंबई -४०००३२ यांची 
िनयमावलीत बदलाबाबत मंजरुी घतेलेली होती. > यानंतर जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/अनदुान/२८३७/२०११ 
िड	 पॅच िद. १०/०९/२०११,,,, मा.काय0कारी अिधकारी  यांचेमाफ0 त िनयमावलीत बदलाबाबत कळिवलेले आह.े 
सोबत सं	 थानतफª  द7े यात येणारे वcैकWय आिथ0क अनदुानाची िनयमावली <त जोडत आहोत.    

तरी सदरचा,,,, <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसभते िनण0याथ0 सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२३३२३३२३३२३    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    िनयमावलीतिनयमावलीतिनयमावलीतिनयमावलीत    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    <	तावात<	तावात<	तावात<	तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केलेकेलेकेलेकेले    <माणे<माणे<माणे<माणे        

११११) ) ) ) कक0 रोगासंबधी उपचारकक0 रोगासंबधी उपचारकक0 रोगासंबधी उपचारकक0 रोगासंबधी उपचार,,,,    श	 =श	 =श	 =श	 =ि�या व नंतरचे उपचारि�या व नंतरचे उपचारि�या व नंतरचे उपचारि�या व नंतरचे उपचार, , , , २२२२) ) ) ) रl तारl तारl तारl तासंबंधी आजारसंबंधी आजारसंबंधी आजारसंबंधी आजार,,,,    ( ( ( ( उदाउदाउदाउदा....िहमोफेिलया इिहमोफेिलया इिहमोफेिलया इिहमोफेिलया इ.).).).)    
३३३३) ) ) ) जीजीजीजी....बीबीबीबी....एस एस एस एस ( ( ( ( Gullian Barre SundromeGullian Barre SundromeGullian Barre SundromeGullian Barre Sundrome)))), , , , ४४४४) ) ) ) कॉl लीकॉl लीकॉl लीकॉl लीअर इंq ¡ लांअर इंq ¡ लांअर इंq ¡ लांअर इंq ¡ लांट ट ट ट ५५५५) ) ) ) सव0 <कारP यासव0 <कारP यासव0 <कारP यासव0 <कारP या �ा �ा �ा �ाb सb सb सb स¡ लॅ¡ लॅ¡ लॅ¡ लॅb टb टb टb ट    
(Transplant), (Transplant), (Transplant), (Transplant), श	 =श	 =श	 =श	 =ि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचारि�या व नतंरचे उपचार    यायायाया    आजारांचाआजारांचाआजारांचाआजारांचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    यावायावायावायावा....    तसेचतसेचतसेचतसेच    स5यास5यास5यास5या    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    येतयेतयेतयेत    
असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    BBBB....२५२५२५२५,,,,००००००००००००////----    मा=मा=मा=मा=    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    अनदुानाअनदुानाअनदुानाअनदुानाPयाPयाPयाPया    रकमेतरकमेतरकमेतरकमेत    वाढवाढवाढवाढ    कBनकBनकBनकBन    अनदुानाचीअनदुानाचीअनदुानाचीअनदुानाची    रlकमरlकमरlकमरlकम    
BBBB....५०५०५०५०,,,,००००००००००००////----    मा=मा=मा=मा=    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    सधुाQरतसधुाQरतसधुाQरतसधुाQरत    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    तयारतयारतयारतयार    कBनकBनकBनकBन    तीतीतीती    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    
सादरसादरसादरसादर    करावीकरावीकरावीकरावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                                                                                                        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    अिध@ीकाअिध@ीकाअिध@ीकाअिध@ीका,,,,साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    B णालयB णालयB णालयB णालय))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३८८८८    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    िकंवािकंवािकंवािकंवा    >यांचेवर>यांचेवर>यांचेवर>यांचेवर    अवलंबीतअवलंबीतअवलंबीतअवलंबीत    नातेवाईकांवरनातेवाईकांवरनातेवाईकांवरनातेवाईकांवर    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    उपचारासाठीउपचारासाठीउपचारासाठीउपचारासाठी    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    जादाजादाजादाजादा    

वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    िबलाचािबलाचािबलाचािबलाचा    परतावापरतावापरतावापरतावा    अदाअदाअदाअदा    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    मंजरुीमंजरुीमंजरुीमंजरुी    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतुद मधील तरतुद मधील तरतुद मधील तरतुद –––– 

� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �. . . . ––––११११) ) ) ) जा. न.ं एसएसएस-वशी B  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा. � यव	 थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनण0य �. ६९० (६) अb वये B. २०,०००/- पय]त मा. 
काय0कारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर > यावरील खचा0ची िबले ही मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेP या माb यतेन े
अदा करावी. 

<ा	 ता<ा	 ता<ा	 ता<ा	 तािवक िवक िवक िवक –––– खालील सं	 थान कम0चा-यांची B. २०,०००/- पय]तची खचा0ची मया0दा संपK यामळेु       
B. २०,०००/- पे@ा जा	 त खचा0चे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 

मागणी मागणी मागणी मागणी ––––    पढुील तl > यात नमदु केलेK या कम0चा-यांचे िबले परतावा िमळणबेाबत िवनंती अज0. 
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अअअअ. . . . 
नंननंंनं....    

कम0चाकम0चाकम0चाकम0चा----याच ेनावयाच ेनावयाच ेनावयाच ेनाव    
कम0चाकम0चाकम0चाकम0चा----
याशी याशी याशी याशी 
नातेनातेनातेनाते    

आजाराचे आजाराचे आजाराचे आजाराचे 
नावनावनावनाव    

डॉl टडॉl टडॉl टडॉl टरांचे रांचे रांचे रांचे 
नावनावनावनाव    

B  णाB  णाB  णाB  णालयाचे लयाचे लयाचे लयाचे 
नावनावनावनाव    

एकूण मागणी एकूण मागणी एकूण मागणी एकूण मागणी 
रl करl करl करl कमममम    

एकूण दये रl कएकूण दये रl कएकूण दये रl कएकूण दये रl कमममम    
शेशेशेशे
रारारारा    

 अअअअ. . . . सं	 थासं	 थासं	 थासं	 थान B  णान B  णान B  णान B  णालयात उपचार घतेलेलेलयात उपचार घतेलेलेलयात उपचार घतेलेलेलयात उपचार घतेलेले     
१ �ी अभयकुमार 

शांताराम दनुाख े
िवभाग- औ <. सं	 था  
ह®�ा- िनदªशक 

	 वतः HTN डॉ. बागडे �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

३१५०१.०० २१८१५.०० 

 

२ वपª सिवता चांगदवे 
िवभाग- �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  
ह®�ा- परीचारीका 

आई Diabete
s 

डॉ. इंगळे �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

३०७६.०० ३०७६.०० 

 

३ �ी. अशोक नामदवे 
झरंुगे  
िवभाग- भांडार  
ह®�ा- अिध@क 

	 वतः Diabete
s/blood 
pressure  

डॉ. 
जाधवर 

�ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

५७५७.०० ५१५७.०० 

 

४ �ी. रिवंC बाप ू गावडे 
िवभाग- पाणी परुवठा 
ह®�ा- तारतं=ी 

विडल UTI डॉ. मुंदडा �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

२६८९४.०० २६६५८.०० 
 

५ �ी. <िदप िव� वनाथ 
ि=भवून  
िवभाग- साईनाथ 
हॉि	पटल 
ह®�ा- मदतनीस 

	 वतः / 
प> नी 

Diabete
s/blood 
pressure 

डॉ. 
पोरवाल 

�ी साईनाथ 
हॉि	पटल  

४६३२.०० ४६३२.०० 

 

६ �ी. कुदळे आ7 णासाहबे 
गोवध0न 
िवभाग- बांधकाम   
ह®�ा- मदतनीस 

	 वतः Diabete
s 

डॉ. 
पोरवाल 

�ी साईनाथ 
हॉि	पटल  

५३००.०० ५३००.०० 

 

७ �ी. िदपक सयु0कांत 
लोखंडे  
िवभाग- लेखाशाखा  
ह®�ा- िलिपक 

आई  Diabete
s 

डॉ. 
जाधवर 

�ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

७४७३.०० ७३०३.०० 

 

८ मंदािकनी िसताराम कडू 
िवभाग- �ी साईनाथ 
हॉि	पटल  
ह®�ा- परीचारीका 

	 वतः Eye 
Treatme
nt 

डॉ. 
अNवाल 

�ी साईनाथ 
हॉि	पटल  

१५३०.०० १५३०.०० 

 

९ संिगता संजय थोरात 
िवभाग- �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  
ह®�ा- परीचारीका 

	 वतः 
सास ू 
मलुगी 

Diabete
s/skin 
treatme
nt/Asth
ama 

डॉ. इंगळे �ी साईबाबा 
हॉि	पटल  

२०६०६.०० २०३०१.०० 

 

१० �ी.सिचन अबंादास 
डावरे 
िवभाग- सी.सी.िट.� ही. 
ह®�ा – मदतनीस 

वडील Ca डॉ. 
आ� हाड 
 डॉ. इंगळे 

�ी साईनाथ 
हॉि	पटल  

१३५११.०० १३५११.०० 

 

    अ अ अ अ ----    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    १२०३८०१२०३८०१२०३८०१२०३८०....००००००००    १०९२८३१०९२८३१०९२८३१०९२८३....००००००००        
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 बबबब. . . . सं	 थासं	 थासं	 थासं	 थान माb यन माb यन माb यन माb य यादीतील हॉि	पटलम5 ये यादीतील हॉि	पटलम5 ये यादीतील हॉि	पटलम5 ये यादीतील हॉि	पटलम5 ये रेफर केले होते रेफर केले होते रेफर केले होते रेफर केले होते....  
११ �ी.अशोक हरीभाऊ 

शेळके 
िवभाग- बांधकाम 
ह®�ा – मदतनीस 

प> नी Artenal
embolis
ation 
skull 
ban 
surgery 

डॉ. 
ओगले/  
डॉ. जोशी 

Bबीहॉल 
िlलिनक, 
पणु े

३३२६७१.०० ३१९७४५.०० 

 

१२ िनम0ला <भाकर घलेु 
िवभाग- <सादालय 
ह®�ा – मदतनीस 

प> नी Ca डॉ. <शांत 
काळे 

सेठ नंदलाल 
घतू 
हॉि	पटल 

८३७८६.०० ८१४४६.०० 
 

१३ शकंुतला शंकर मािहते 
िवभाग- �ी साईनाथ 
हॉि	पटल  
ह®�ा- परीचारीका 

आई Ca डॉ. बो-
हाडे 

टाटा 
मेमोQरअल 
हॉि	पटल, 
मुंबई 

७०९३.०० ६५९६.०० 

 

१४ योगेश =ंबक साळवी 
िवभाग- लेखाशाखा 
ह®�ा – मदतनीस 

	 वतः Ca डॉ. िकरण 
खांद े 

HCG 
मानवता 
l यरूी कॅb सर 
सGटर, 
नािशक 

२२९०५.०० २२३४०.०० 

 

 
१५ 

�ी सयु0कांत नामदवे 
वाणी 
िवभाग- �ी साईनाथ 
हॉि	पटल  
ह®�ा- मदतनीस 

	 वतः Abd 
fullness 
ALD 
With 
Oesoph
agealve
ricos 

डॉ.  
कांदाळकर 

सेठ नंदलाल 
घतू 
हॉि	पटल 

२८१८३.०० २८१३३.०० 

 

१६ �ी कैलास उ5 दवराव तुप े
िवभाग- �ी साईनाथ 
हॉि	पटल  
ह®�ा- िलिपक 

वडील Rtlungh 
pneumo
nitis/ 
COPD/ 
IHD 

डॉ. 
जाधवर 

सÍाCी 
हॉि	पटल, 
नािशक  

२२२२४५.०० १९०६०७.०० 

 

   ब ब ब ब ----    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    ६९६८८३६९६८८३६९६८८३६९६८८३....००००००००    ६४८८६७६४८८६७६४८८६७६४८८६७....००००००००     
   अअअअ++++ब  ब  ब  ब  ----    एकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कएकूण रl कमममम    ८१७२६३८१७२६३८१७२६३८१७२६३....००००००००    ७५८१५०७५८१५०७५८१५०७५८१५०....००००००००     

 
सदर िबलांची सं	 थान वcैकWय दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अb वये छाननी केली असनू दये 

होणारी एकूण रl कम B.७,५८,१५०/- इतकW आह.े 
िवभागाचा अिभ<ाय/	 प� ट मत– िनयमावली <माण ेछाननी केली असनु तसेच B  णांना सं	 थान माb य 

यादीतील हॉि	पटलम5 ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव7 यात आले व उपचार घतेले आह.े > यामळेु संबंधीतांना दये 
होणारी रl कम अदा करणसे माb यता िमळावी, ही िवनतंी. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२४३२४३२४३२४    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    <	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला<	ताव माbय कर7यात आला.                             .                             .                             .                             ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....३३३३९९९९    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    B णालयातB णालयातB णालयातB णालयात    ि�हजीट�गि�हजीट�गि�हजीट�गि�हजीट�ग    प5दतीनेप5दतीनेप5दतीनेप5दतीने    नेमणकूनेमणकूनेमणकूनेमणकू    िमळणकेामीिमळणकेामीिमळणकेामीिमळणकेामी    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    अजा0बाबतअजा0बाबतअजा0बाबतअजा0बाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ तदतदुतदतदुतदतदुतदतदु----    कलम १३(४) नसुार सिमतीस, सं	 थान िव� व	 त� यव	 थेचा कारभार 

काय0@मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमाb वये ितची कत0� ये व काम े पार पाड7 यासाठी आव� यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (काय0कारी अिधका-यां � यितरीl त) व कम0चा-यांची नेमणकू करता येईल. 
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परंत ु � या अिधका-याला िकंवा कम0चा-याला दरमहा दोन हजार Ùपयांह?न अिधक वेतन द7े यात येत 
असेल िकंवा cावयाचे असेल, अशा कोण> याही अिधका-याची िकंवा कम0चा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा� य शासनाने माb य केलेK या कम0चारी आकृतीबंधानसुार मजंरु कर7 यात येईपय]त केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शती � ३- सदर पदांवर न� यान े िनयlु ती करतांना सिमतीन ेसदर पदाची आव� यकता व 
अह0ता याबाबत िव	 ततृ <िस5 दी दऊेन सदर पदांवर 	 पधा0> मक परी@ा घऊेन िनयlु ती करावी तसेच अट शत0अ न ं
८ म5 ये सिमतीने शl यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प5 दतीने भरावी जेणकेÙन 
� यव	 थापन िनधीवर भार पडणार नाही असे नमदु आह.े 

� यव	 थापन सिमतीचा ठराव �- १) िद. ०३/०६/२००६ रोजीच ेमा � यव	 थापन सिमती सभतेील िनण0य 
� ३२८(२) कॅथलॅब व ìदय श	  ञि�येकरीता खालील<माण े दर िन� चीत होऊन वcैकWय अिधका-यांना 
cावयाच ेचाजªस व सं	 थानचे चाजªस िनि�त करणते आले. 

    
Services Proposed Sanctioned by Sub Committee 

CATH LAB Sansthan Doctors 
Charges 

Sansthan Doctors Charges 

Coronary Angiography 6000 1000 6000 1000 
Coronary Angioplasty 50000-75000 8000 50000-75000 8000 
Renal & Peripheral Angiogr. 6000 1000 7500 750 
Renal & Peripheral 
Angioplasty. 

50000 8000 50000 8000 

BMV 25000 7500 25000 7500 
Permanent Pacemaker 
Charges 

125000-
200000 

2000 125000-
200000 

2000 

Temporary Pacing 4000 500 4000 500 
CVTS     
CABG 80000 8000 60000 8000 
Single Valve Replacement 100000 12000 100000 12000 
Double Valve Replacement 150000 18000 150000 18000 
ASD/VSD/TOF 110000 12000 100000 12000 
BT shunt 25000 2500 25000 2500 
PDA Ligation 25000 5000 25000 5000 

Note:1. Anaesthist’s share-30% of the Surgeon’s Charges 2. Assistant Surgeon 

10% of the Surgeon’s Charges. 

सिज0कल ऑपरेटी� ह चाजªस पकेॅजम5 ये ३०% Ù  णालय आकार गहृीत धरलेला आह.े सदर 

आकाराP या ५० % िह	 सा सज0नला द7े यात यावा. तसेच भलूतn यांना नÅयाP या १५ % िह	 सा > यांच े
वेतनानतंरP या रकमेवर cावा. 
२)  िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा � यव	 थापन सिमती सभेतील िनण0य � ७७०. 

पवू�P या दरप=कात कb सलटेशनवर लाग ू असलेK या ७०% दर ६०% वर, जनरल सज0रीवर डॉl टर  
५५.५५%, भलुतn १६.६६% वBन डॉl टर ४५%, भलुतn १३%, पवू� कb सलटेशनच ेदर वॉड0<माण ेवाढत जात 
होते ते सव0 वॉड0म5 ये जनरल वॉड0<माण ेकमी राहतील.  िडलl सच ेBमचा दर B. ८००/- वBन B. ५००/- व ëदय 
श	 =ि�या िवभागात अbॅ जीओNाफW B. ६,०००/- वBन B. ५,०००/- तर परÅयजुिन	 ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 
<ितकेसनसुार मिसक वेतना� यितरीl त मोबदला, इंb सेटी� ही	 ट  यांना मािसक  B. २०,०००/- ऐवजी <ित केस 
नसुार मोबदला, पॅथॉ लॉिज	 ट यांना २% वBन ५% वाढ असे ठळक बदल  कर7 यात आलेले आहते.  
3)  िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे मा � यव	 थापन सिमती सभेतील िनण0य � २७५. 
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मा मुंबई उP च b यायालयाच ेऔरंगाबाद खंडपीठाP या आदशेानसुार <	 तावीत केले<माण ेइंटर� हG� नल 
काड�ओलॉजी	 ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प5 दतीने व ि�हजीट�ग प5 दतीने द7े यात आलेK या 
ता> परु> या नेमणकूास माb यता द7े यात आली. 

तसेच, कॅथलॅब िवभागाम5 ये काय0रत असलेK या सव0 डॉl टरांना िद.०१/०४/२०१४ पासनू <ित 
एb जीओNाफWसाठी Ù.३००/-, अbॅ जीओ¡ ला	 टी व इतर समक@ <ोिसजरसाठी Ù.३०००/- आिण ओपीडी, 
टीएमटी, २-डी इको इ. साठी स5 या लाग ूअसलेला इंb सGटी� ह दणेते यावा, असे ठरले. 
४)  मा � यव	 थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीच ेसभेतील िनण0य � ३७५(५). 

सं	 थान Ù  णालयाम5 ये ि�हजीट�ग प5 दतीन ेसेवा कर7 याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचसे तn डॉl टस0 
सं	 थानकडे अज0 करतात व ते अज0 सभेसमोर सादर करणते येऊन > यांना परवानगी द7े याम5 ये बराचसा कालावधी 
जातो. याकरीता यापढुे ि�हजीट�ग प5 दतीने सेवा कर7 याची ईP छा � यl त करणारे अज0 आK यास यावर िनण0य 
घ7े याचे अिधकार काय0कारी अिधकारी यांनी <दान कर7 यात आले. 
५)  मा � यव	 थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य � ४९३. 

�ी साईबाबा सं	 थान Ù  णालयासाठी ि�हजीट�ग डॉl टरांची श@ैिणक पाञता व 	 पेिशयालीटी याचा 
िवचार कÙन तयार करणते आलेK या <	 तािवत िनयमावलीस माb यता द7े यात यावी. परंत ुसदरह? िनयमावलीची 
अमंलबजावणी करणपेवु� > यास िवधी व b याय िवभाग, महारा� � शासनयांची माb यता घ7े यात यावी. तसेच शासन 
माb यता <ा¡ त होईपय]त ि�हजीट�ग डॉl टरांना > यांP या पवु�P या नमेणकू आदशेा<माण ेमानधन / <ो> साहन भ> ता 
अदा करणते यावा. 

याचबरोबर सं	 थान Ù  णालये चालिवणसेाठी कb सK टंb सी कंपनीची नमेणकू करणसेाठीचा 
अâ यासपवु0क <	 ताव � यव	 थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माb य 
कर7 यात आली. 

<	 तािवक- �ी साईबाबा सं	 थानच ेÙ  णालयात ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनोकरी िमळणसेाठी खालील<माण े
अज0 वेळोवेळी <ा¡ त झालेले आह.े 

    
अ नं    अज0दाराचे नाव    मागणी केलेK या पदाच ेनाव    अज0दारांची श@ैिणक पाञता 
१ डॉ संभाजी िशवाजी डांग े जनरल सज0न एमबीबीएस,,,, एमएस (सज0री) 
२    डॉ िशतल ओम<काश बगिडया    ि	ञरोग तn    एमबीबीएस,,,, डीजीओ 
३    डॉ Ùपेन समुनचंC मकवाना    िसनीअर अनॅे	 थेिसयालॉजी	 ट     एमबीबीएस,,,, डीए 
४    डॉ अिमत राऊत    पेडीया�ीक सज0न    एमबीबीएस,,,, एमडी पेडीया�ीक 
५ डॉ चतैb य गोपाल शेटे काड�याक सज0न एमबीबीएस,,,, एमसीएच सी� हीटीएस 
६ डॉ तुषार फकWरचंद अNवाल पेडीया�ीक आथÊपेडीक सज0न एमबीबीएस,,,, एमएस,,,, डी आथÊ 
७ डॉ सोहम सिुनलकुमार दोषी गॅ	 �ोएb टरोलॉजी एमबीबीएस,,,, एमडी,,,, डीएनबी गॅ	 �ो 
८ डॉ हमेंतकुमार हरी दवेरे जनरल सज0न एमबीबीएस,,,, एमएस सज0री 
९ डॉ गौरव रॉय ईएनटी सज0न एमबीबीएस,,,, एमएस ईएनटी 
१० डॉ अमोल सारंगधर िशंद े गॅ	 �ोएb टरोलॉजी	 ट एमबीबीएस,,,, डीएनबी गॅ	 �ो,,,, जनरल मेडीसीन. 
११ डॉ िनलेश िनव>ृ ती तुपलUढ े िफिजिशयन एमबीबीएस,,,, एमडी जनरल मेडीिसन 
१२ डॉ <दीप िपराजी कG C ऑb कोलॉजी	 ट/ िहमॅटोलॉजी	 ट एमबीबीएस,,,, एमडी,,,, डीएम ऑb कोलॉजी 
१३ डॉ तनय पाडगावकर काड�ओलॉजी	 ट एमबीबीएस,,,, एमडी,,,, डीएम काड�ओ 
१४ डॉ िवराज िवजय बोरगावकर ऑb कोसज0न  एमएस,,,, एमसीएच (ऑb को) 

 
आकृतीबंधानसुार �ी साईनाथ Ù  णा�ी साईनाथ Ù  णा�ी साईनाथ Ù  णा�ी साईनाथ Ù  णालयातीललयातीललयातीललयातील सcि	थती व मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी 

<	 तावीत केलेली पाञता खालील<माण ेआह.े    
पदाचे    

नाव 

डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी <	 तावीत केलेली पाञता आकृतीबंधा    

नसुार मंजुर    

पदसंO या    

भरलेली पद े Qरl त    

पद े	 थायी    अ	 थायी    ि�हजीट�ग    

जनरल    

सज0न 

1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs to candidate 

from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for 
०२ ०१ ०० ०१ ०१ 
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candidate with exceptional qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS 

3333) ) ) ) MS/DNB General surgery with minimum experience of 2 2 2 2 years   

OR 3333) ) ) ) FCPS Surgery with minimum experence of 3 3 3 3 years in Gen 

Surgery 4444) ) ) ) MS-CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with renewal is 

mandatory    

ि	ञरोग 1111) ) ) ) Age not more than 45454545 yrs. Age relaxation of 5555yrs to candidate 

from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for 

candidate with exceptional qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS. . . . 

3333) ) ) ) MD/MS/DNB  OBGY with minimum experience of 2222 years in 

OBGY. . . . OR 3333) ) ) ) FCPS OBGY with minimum experience of 3333 year 

in OBGY. . . . OR 3333) ) ) ) University diploma / CPS diploma in OBGY 

with minimum experience of 5555 years in OBGY. . . . 4444))))MS-CIT. . . . 5555) ) ) ) 

MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory....    

०१    ०१    ००    ००    ००    

आथÊपेडीक 

सज0न 

1111) ) ) ) Age not more than 45454545 yrs. Age relaxation of 5555yrs to candidate 

from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for 

candidate with exceptional qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS. . . . 

3333) ) ) ) MS/DNB Orthpaedic surgery with minimum experience of 2222 

years in Orthopaedic Surgery. 

OR    3333) ) ) ) Univ/CPS Diploma in Ortho with minimum exp of 5555 yrs in 

Orthopaedics. . . . OR    3333) ) ) ) FCPS Surgery with minimum experience of 

3333 years in Orthopaedic Surgery.    4444) ) ) ) MS-CIT  

5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory....    

०२ ०१ ०१ ०० ०० 

मेडीकल 

ऑफWसर 

िफिजिशयन 

1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate 

from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for 

candidate with exceptional qualification & experience. 2) MBBS. . . . 

3) MD/DNB  General Medicine with minimum experience of 2 

years in Medicine. . . . OR    3) FCPS Medicine with minimum 

experience of 3 years in Medicine 

4)MS-CIT. . . . 5) MMC/ MCI Registration with renewal is 

mandatory    for MBBS/ MD....    

०२ ०० ०० ०१ ०२ 

ईएनटी सज0न 1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs to candidate 

from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for 

candidate with exceptional qualification & experience. If, the no. 

of applications are less and experience is not as per advt. then the 

criteria & experience may be relaxed for the available candidates. 

2222) ) ) ) MBBS  & 3333) ) ) ) MS/DNB  ENT with minimum experience of 2 2 2 2 

years in ENT Surgery OR 3333) ) ) ) FCPS Otorhinolayngiology  with 

minimum experience of 3 3 3 3 years in ENT Surgery OR 3333) ) ) ) University 

diploma / CPS diploma in ENT with minimum experience of 5 5 5 5 

yrs in ENT Surgery 4444))))MS-CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with 

renewal are mandatory.    

०१ ०० ०१ ०१ ०० 

डॉ.डांगे एस.एस. यांची साईबाबा हॉि	पटलम5 ये ि�हजीट�ग सज0न q हणनू नेमणकू करणकेामी 
मा.िव� व	 त �ी भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी िद.०३/११/२०१७ रोजीच ेपञाb वये िशफारस केलेली आह.े     

आकृतीबंधानसुार �ी साईबाबा हॉि	पटलमधील सcि	थती व मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी 
<	 तावीत केलेली पाञता खालील<माण ेआह.े 

पदाचे नाव डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी <	 तावीत केलेली पाञता आकृतीबंधा    

नसुार    

मंजुर    

पदसंO या    

भरलेली पद े Qरl त    

पद े	 थायी    अ	 थायी    ि�हजीट�ग    

जनरल सज0न 1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 
०४ ०१ ०२ ०० ०१ 
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age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS 3333) ) ) ) MS/DNB 

General surgery with minimum experience of 2 2 2 2 years   

OR 3333) ) ) ) FCPS Surgery with minimum experence of 3 3 3 3 

years in Gen Surgery 4444) ) ) ) MS-CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI 

Registration with renewal is mandatory....    

िसनीअर    

अॅने	 थेिसया    

लॉजी	 ट  

1111) ) ) ) Age not more than 45454545 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS. . . . 3333) ) ) ) MD/DNB  

Anaesthesiology with minimum experience of 2222 

years in Anaesthesiology. . . . OR    3333) ) ) ) FCPS 

Anaesthesiology with minimum experience of 3333 

years in Anaesthesiology. . . . 3333) ) ) ) University diploma / 

CPS diploma in Anaesthesiology with minimum 

experience of 5555 years in Anaesthesiology. . . . 4444) ) ) ) MS-

CIT. . . . 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with renewal is 

mandatory....    

०६    ०१    ००    ०१    ०५    

पेडीया�ीक    

सज0न 

1111) ) ) ) Age not more than 45454545 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS. . . . 3333) ) ) ) MCH/DNB  

Paediatric surgery. 4444))))MS-CIT. . . . 5555) ) ) ) MMC/ MCI 

Registration with renewal is mandatory....    

०१    ००    ००    ००    ०१    

िफिजिशयन 1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2) MBBS. . . . 3) MD/DNB  

General Medicine with minimum experience of 2 

years in Medicine    OR 3) FCPS Medicine with 

minimum experience of 3 years in Medicine. . . . 4)MS-

CIT. . . . 5) MMC/ MCI Registration with renewal is 

mandatory    for MBBS/ MD.... 

०४ ०० ०१ ०२ ०४ 

काड�याक    

सज0न 

1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience.  2222) ) ) ) MBBS  3333) ) ) ) 

MCH/DNB Cardiothoracic surgery  4444) ) ) ) MS-CIT  5555) ) ) ) 

MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory....    

०३    ००    ०१    ०३    ०२    

गॅ	 �ोएb टरो    

लॉजी 

1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience.  2222) ) ) ) MBBS  3333) ) ) ) DM/DNB 

Gastroenterology  4444) ) ) ) MS-CIT  5555) ) ) ) MMC/ MCI 

Registration with renewal is mandatory....    

०१ ०० ०० ०० ०१ 

आथÊपेडीक सज0न 1111) ) ) ) Age not more than 45454545 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS. . . . 3333) ) ) ) MS/DNB 

Orthpaedic surgery with minimum experience of 2222 

years in Orthopaedic Surgery.    OR    3333) ) ) ) Univ/CPS 

०३ ०१ ०२ ०५ ०० 
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Diploma in Ortho with minimum exp of 5555 yrs in 

Orthopaedics. . . . OR    3333) ) ) ) FCPS Surgery with minimum 

experience of 3333 years in Orthopaedic Surgery.    4444) ) ) ) 

MS-CIT.... 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with renewal is 

mandatory....    

काड�ओलॉजी	 ट '1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience.  2222) ) ) ) MBBS 3333) ) ) ) DM/DNB 

Cardiology 4444) ) ) ) MS-CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration 

with renewal is mandatory.    

०२ ०२ ०२ ०४ ०० 

ईएनटी सज0न 1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. If, the no. of applications 

are less and experience is not as per advt. then the 

criteria & experience may be relaxed for the 

available candidates. 2222) ) ) ) MBBS  & 3333) ) ) ) MS/DNB  ENT 

with minimum experience of 2 2 2 2 years in ENT Surgery 

OR 3333) ) ) ) FCPS Otorhinolayngiology  with minimum 

experience of 3 3 3 3 years in ENT Surgery OR 3333) ) ) ) 

University diploma / CPS diploma in ENT with 

minimum experience of 5 5 5 5 yrs in ENT Surgery 4444))))MS-

CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI Registration with renewal are 

mandatory.    

०२ ०० ०० ०० ०२ 

ऑb कोसज0न 1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience. 2222) ) ) ) MBBS 3333) ) ) ) MCH/DNB 

Oncosurgery  4444) ) ) ) MS-CIT 5555) ) ) ) MMC/ MCI 

Registration with renewal is mandatory 

०१ ०० ०० ०० ०१ 

मेडीकल     

ऑb कोलॉजी	 ट 

1111) ) ) ) Age not more than 45 45 45 45 yrs. Age relaxation of 5555yrs 

to candidate from reserve category. Upper limit of 

age will be relaxed for candidate with exceptional 

qualification & experience.  2222) ) ) ) MBBS  3333) ) ) ) DM/DNB 

Medical Oncology. 4444) ) ) ) MS-CIT  5555) ) ) ) MMC/ MCI 

Registration with renewal is mandatory....    

०१ ०० ००    ०० ०१ 

    

A) A) A) A) उपरोl त <	 तावातील अज0दार यांचा सं	 थानमधील पवु0ईितहास खालील<माण ेआह.े     
१.... डॉ संभाजी िशवाजी डांगे यांची िद. ०६/०७/१९९८ रोजी �ी साईनाथ Ù  णालयात िसनीअर मेडीकल 

ऑफWसर (जनरल सज0री) या पदावर नेमणकू करणते आली होती. तदनतंर > यांना िद. १३/०७/१९९९ 
पासनू सं	 थान सेवेत कायम करणते आले होते. तदनतंर सौ तांबटकर,,,, त> कालीन िस	 टर इb चाज0 यांनी 
िद. ११/०४/२००१ रोजीचे अजा0b वये डॉ डांगे यांनी माझा व इतर नसªसचा अपमान व िवनयभगं 
केK याने > यांचेवर कडक कारवाई करणबेाबत कळिवले होते. सदर <करणामळेु डॉ डांगे यांना िद. 
१५/१०/२००१ रोजी काया0लयीन वेळेनंतर सं	 थान Ù  णालयाचे सेवेतून मlु त कर7 यात आले होते. 
सं	 थानम5 ये ि�हजीट�ग वcैकWय अिधकारी q हणनू डॉ संभाजी िशवाजी डांगे,,,, एम एस जनरल सज0न,,,, रा. 
राहाता परवानगी दणेबेाबत मा िव� व	 त �ी भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी जा.न.ं४९२०२०१७ िद. 
०३/११/२०१७ रोजीच े पञाb वये िशफारस केली असनु डॉ डांग े यांना ि�हजीट�ग सज0न q हणनू �ी 
साईबाबा सपुर हॉि	पटलम5 ये २ िदवस आिण साईनाथ Ù  णालात २ िदवस असे आठवड्यातून ४ 
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िदवस,,,, परवानगी संबंधी मा. � यव	 थापन मंडळाP या सभते िवषय ठेवनू िनयमानसुार उिचत काय0वाही 
कर7 यात यावी असे सदर पञाb वये कळिवले आह.े     

२.... डॉ िशतल ओम<काश बगडीया Íा आरएमओ पदावर काय0रत हो> या > यांचा राजीनामा मंजरु झाK याने 
स5 या > या सं	 थान Ù  णालयात काय0रत नाही.    

३.... डॉ Ùपने समुनचंC मकवाना यांना भलुतn या पदावर ि�हजीट�ग प5 दतीने नेमणकू िदली होती तथािप ते 
Ù  ण तपासणीसाठी येत नसK यान े> यांचे नेमणकू संप�ु टात आणणते आली आह.े    

४.... डॉ अिमत राऊत यांना पेडीया�ीक सज0न पदावर ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनेमणकू िदली होती तथािप ते Ù  ण 
तपासणीसाठी येत नसK यान े> यांची नेमणकू संप�ु टात आणणते आली आह.े    

५.... डॉ चतैb य गोपाल शेटे ह े �ी साईबाबा हॉि	पटलम5 ये काड�याक सज0न पदावर काय0रत होते > यांचा 
राजीनामा मंजरु करणते आलेला आह.े    

६.... डॉ हमेतंकुमार हरी दवेरे ह े �ी साईबाबा हॉि	पटलम5 ये जनरल सज0न पदावर काय0रत होते > यांचा 
राजीनामा मंजरु करणते आलेला आह.े    

७. मा मु ं उP च b यायालयाच े खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िस� हील अ¡ॅ लीकेशन न ं १६५२१/२०१५ िद. 
१८/१२/२०१५ रोजीचे आदशेानसुार तीन ि�हजीट�ग व दोन कॉb �l ट बेिसस प5 दतीन े
काड�ओलॉजी	 ट घणेबेाबत परवानगी िमळालेली असनु सcि	थती उपरोl त नमदु वcैकWय अिधकारी 
काय0रत आहते. 
स5 या ìदयिवकार तn या संवगा0त मंजरू असलेK या २ पदांवर िनयlु त डॉl टर िनलंिबत असK याने या २ 

पदांवर � यव	 थापन सिमतीP या माb यतेन ेता> परु> या 	 वÙपात (११ मिहb यांP या करार प5 दतीन ेवा स5 या सं	 थानात 
<चिलत असलेK या प5 दतीने<माण)े तn डॉl टरांची िनयlु ती करणते आलेली असनु > या� यितरीl त ता> परु> या 
	 वÙपात िकंवा िनयिमत 	 वÙपात यापकैW शासन माb य करेल > या<माण े अb य २ ëदयिवकार तn िनयlु त 
कर7 यासाठी सदर संवगा0तील २ काK पिनक पद े/ िनयिमत पद ेमंजरू िनमा0ण करणसे व > यांना िनयिमत ëदयिवकार 
तnानसुार वेतन दणेसे माb यता िमळणकेामी मा <धान सिचव, िवधी व b याय िवभाग, मुंबई यांना                     
िद. १७/११/२०१७ रोजी <	 ताव पाठिवलेला असनु यासंदभा0त अcापपावेतो अिभ<ाय / आदशे आलेले नाहीत. 

B) B) B) B) <	 तावातील नमदु अज0दार यांचे अजा]बाबत िवभागाचा अिभ<ाय / 	 प� ट मत खालील<माण ेआह.े    
 

अ    
नं    

अज0दाराचे नाव    मागणी केलेK या    
पदाचे नाव    

िवभागाचा अिभ<ाय / 	 प� ट मत  

१ डॉ संभाजी िशवाजी    
डांगे    
म.ु पो. साकुरी,,,, ता. राहाता. 

जनरल सज0न स5 या जनरल सज0न या पदाची आव� यकता नसK याने तसेच सदर 
अज0दार यांच ेवय <	 तावीत पाञतेपे@ा जा	 त असK याने अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

२    डॉ िशतल ओम<काश    
बगिडया    
औरंगाबाद.    

ि	ञरोग तn    स5 या ि	ञरोग तnाची आव� यकता नसK यान ेअज0 नि	तबंद 
करता येईल. 

३    डॉ Ùपेन समुनचंC    
मकवाना    
म ुपो. रणदीप,,,, अहमदाबाद,,,, 
गजुरात    

िसनीअर    
अनॅे	 थेिसया-    
लॉजी	 ट     

यापवु� �ी साईबाबा Ù  णालयात ि�हजीट�ग प5 दतीने नेमणकू 
िदली होती माञ एकदाही Ù  णतपासणीसाठी न आK याने नेमणकू 
संप�ु टात आणलेली आह.े पbु हा नमेणकू न दतेा सदरचा अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

४    डॉ अिमत मोहन राऊत    
म ुपो मारकंडीया नगर,,,, 
कुमठा नाका,,,, सोलापरू.    
    

पेडीया�ीक सज0न    यापवु� �ी साईबाबा Ù  णालयात ि�हजीट�ग प5 दतीने नेमणकू 
िदली होती माञ एकदाही Ù  णतपासणीसाठी न आK याने नेमणकू 
संप�ु टात आणलेली आह.े पbु हा नमेणकू न दतेा सदरचा अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

५ डॉ चतैb य गोपाल    
शेटे    
म ुपो. अधेंरी वे	 ट,,,, मुंबई 

काड�याक सज0न स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात आव� यकता नसK याने अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

६ डॉ तुषार फकWरचंद    
अNवाल    
आ	 था हॉि	पटल,,,, मेन एस 

पेडीया�ीक    
आथÊपेडीक सज0न 

स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात आव� यकता नसK याने अज0 
नि	तबंद करता येईल. 
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� ही रोड,,,, कांदीवली वे	 ट,,,, 
मुंबई. 

७ डॉ सोहम सिुनलकुमार    
दोषी    
म ुपो. समता नगर,,,, नािशक 

गॅ	 �ोएb टरोलॉजी स5 या साईबाबा Ù  णालयात गॅ	 �ोएb टरोलॉजी	 ट नसK याने 
ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनमेणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

८ डॉ हमेंतकुमार हरी    
दवेरे    
नािशक 

जनरल सज0न स5 या जनरल सज0न या पदाची आव� यकता नसK याने अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

९ डॉ गौरव सभुािशष रॉय    
म ुपो सावरकर नगर,,,, गंगापरु 
रोड,,,, नािशक 

ईएनटी सज0न साईनाथ Ù  णालयाच ेआकृतीबंधात १ पद मंजरु आह ेतसेच �ी 
साईबाबा Ù  णालयाचे आकृतीबंधात २ पद ेमंजरु आहते. माञ 
ईएनटी हा िवभाग फl त �ी साईनाथ Ù  णालयात असK यान े
स5 या तेथे एक ईएनटी सज0न ११ मिहने कालावधीसाठी पणु0 वेळ 
व एक ईएनटी सज0न ि�हजीट�ग प5 दतीने काय0रत आह.े ईएनटी 
सज0नची �ी साईनाथ Ù  णालयात आव� यकता असK यान े डॉ 
रॉय यांना ि�हजीट�ग प5 दतीन े नमेणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे 
िवनंती. 

१० डॉ अमोल सारंगधर    
िशंद े   
म ुपो <वरानगर,,,, ता. 
राहाता. 

गॅ	 �ोएb टरोलॉजी	 ट स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात ग	ॅ �ोएb टरोलॉजी	 ट नसK यान े
ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनमेणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

११ डॉ िनलेश िनव>ृ ती    
तुपलUढे    
म ुपो.... सातपरु कॉलनी,,,, 
नािशक 

िफिजिशयन स5 या �ी साईनाथ Ù  णालयात िफिजिशयनची आव� यकता 
असK याने नेमणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

१२ डॉ <दीप िपराजी    
कG Cे    
म ुपो. वृंदावन सोसायटी,,,, 
बो रीवली वे	 ट,,,, मुंबई.  

ऑb कोलॉजी	 ट /    
 िहमॅटोलॉजी	 ट 

स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात ऑb कोलॉजी	 ट नसK यान े
ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनमेणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

१३ डॉ तनय पाडगावकर    
मुंबई. 

काड�ओलॉजी	 ट स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात आव� यकता नसK याने अज0 
नि	तबंद करता येईल. 

१४ डॉ िवराज िवजय    
बोरगावकर    
म ुपो अ@य,,,, यथु हॉि	पटल 
समोर,,,, 	 टेशन रोड 
औरंगाबाद.  

ऑb कोसज0न  स5 या �ी साईबाबा Ù  णालयात ऑb कोसज0न नसK याने 
ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनमेणकू दणेबेाबत िनण0य होणसे िवनंती. 

तरी ि�हजीट�ग प5 दतीन ेनोकरी िमळणकेामी आलेK या उपरोl त अजा0वर िनण0य होणसे िवनंती. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२५३२५३२५३२५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    डॉडॉडॉडॉ....    सोहम सिुनलकुमारसोहम सिुनलकुमारसोहम सिुनलकुमारसोहम सिुनलकुमार    दोषीदोषीदोषीदोषी,,,,    गॅ	 �ोगॅ	 �ोगॅ	 �ोगॅ	 �ोएb टएb टएb टएb टरोलॉजीरोलॉजीरोलॉजीरोलॉजी, , , , डॉडॉडॉडॉ....गौरव सभुािशष रॉयगौरव सभुािशष रॉयगौरव सभुािशष रॉयगौरव सभुािशष रॉय, , , , ईएनटीईएनटीईएनटीईएनटी    

सज0नसज0नसज0नसज0न,,,, डॉ िनलेश िनव>ृ तीडॉ िनलेश िनव>ृ तीडॉ िनलेश िनव>ृ तीडॉ िनलेश िनव>ृ ती    तुपलUढेतुपलUढेतुपलUढेतुपलUढे, , , , िफिजिशयनिफिजिशयनिफिजिशयनिफिजिशयन    यांना यांना यांना यांना ि�हजीट�गि�हजीट�गि�हजीट�गि�हजीट�ग    प5दतीनेप5दतीनेप5दतीनेप5दतीने    नेमणकूनेमणकूनेमणकूनेमणकू    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    यावीयावीयावीयावी,,,,    असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....४०४०४०४०    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    हॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटल    वववव    �ी�ी�ी�ी    साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    वािष0कवािष0कवािष0कवािष0क    सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    करीताकरीताकरीताकरीता    छपाईछपाईछपाईछपाई    वववव    काया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीन    

	टेशनरी	टेशनरी	टेशनरी	टेशनरी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    BBBB....११११,,,,०५०५०५०५,,,,६८६८६८६८,,,,६७८६७८६७८६७८////----    इतlयाइतlयाइतlयाइतlया    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    वववव    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    काढ7यासकाढ7यासकाढ7यासकाढ7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा व �ी साईनाथ B  णालयाकरीता सन २०१६-१७ या वषा0करीता छपाई व काया0लयीन 

	 टेशनरी खरेदीकामी मा. ि=सद	 य सिमती सभा िद.२७.०७.२०१५ िनण0य �ं २३३ अb वये B.६५,३२,७६५/- 
मा=च े खचा0ससं	 थान वकWलामाफ0 त अज0 सादर करणते येऊन मा. मुबंई उP च  b यायालयान े औरंगाबाद 
खंडपीठाची माb यता घ7े यात यावी व मा. खंडपीठाP या माb यतेनंतर पढुील काय0वाही करणते यावी , असे ठरले 
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होते. > यानसुार मा. मुंबई उच ् च b यायालयाच ेऔरंगाबाद खंडपीठाची िस� हील अ¡ॅ लीकेशन न.ं१६५२४/२०१५ 
अb वये  माb यता िमळालेली होती. > यानसुार िनिवदा <ि�या राबवनू  परुवठा आदशे द7े यात आलेला होता व 
> यास अनसुBन माल दखेील <ा¡ त झालेला आह.े 

�ी साईबाबा हॉि	पटल व �ी साईनाथ B  णालयाम5 ये सव0वाड0 / िवभागात दनैंिदन वापरासाठी लागणारे 
छपाई व काया0लयीन 	 टेशनरी इ. दरवष� सव0 िवभागांची वािष0क मागणी  घऊेन ती एकि=त कBन मा.� यव	 थापन 
सिमती सभेच ेमाb यतेन ेिवहीत प5 दतीने ई िनिवदा मागवनु खरेदी करणते येत असते. > यानसुार सन २०१८-१९ या 
वषा0करीता लागणारे छपाईकरीता  िद.१४/१२/२०१७ रोजीचे पQरप=काb वये सव0 िवभागांनािद. ३०/१२/२०१७ 
पय]त मागणी द7े याच ेकळिव7 यात आले होते.परंत ुिद.३०/१२/२०१७ अखेर दोन ते तीन वॉड0ची मागणी आलेली 
होती,> यामळेु  उव0रीत वाड0 व िवभागांना वेळोवेळी दरु5 वनी वBन  तगादा कर7 यात आलेला होता > यानसुार   
> यांची  मागणी व नमनु ेिद.१०/०२/२०१८ अखेर  <ा¡ त झालेले आहते. 

िद.१/०१/२०१७ पासनु �ी साईनाथ B  णालय पणु0पण ेमोफत झालेले आह े > यामळेु B  णांP या संO येत 
दखेील वाढ झालेली आह.े> यामळेु छपाई व 	 टेशनरीP या संO येत फार मोठया <माणात वाढ झालेली आह.े तसेच 
िद. ०१/०७/२०१७ पासनू GST लाग ूझाK याने दरात वाढ झालेली आह.े 

> यानसुार �ी साईबाबा हॉि	पटल व �ी साईनाथ B  णालयातील िविवध वाड0 व िवभागांकडून वािष0क 
छपाई व काया0लयीन 	 टेशनरीची मागणी <ा¡ त झालेली असनू  �ी साईबाबा व �ी साईनाथ B  णालयातील 
अतं0B  ण व बाहयB  ण व श	 =�Wया यांच ेतलुनते मागील वषा0पे@ा १५ ते २० टl के B  णांत वाढ झालेली आह.े 
तसेच �ी साईनाथ B  णालयात मोफत उपचार केले जात असK यामळेु  B  णांP या संO येत वाढ झालेली आह.े तसेच 
महा> मा फुले जीवनदायी योजना न� याने चाल ू झाK याने > या िवभागाची वाढलेली  मागणी दखेील िवचारात 
घतेलेली आह.े तसेच गतवष�P या  तलुनते यावष�P या दरात वाढ> या महागाईमळेु पे�ोल,िडझेल  व कP P या 
मटेरीयलP या िकंमती वाढलेK या आह.े > यामळेु   दरात वाढ  झालेली आह.े    

सदरची मागणी अदंाजे १ वषा0करीता असनु > यात कमी िकंवा जा	 त खप होऊ  शकतो. दोb ही 
B  णालयात दनैंिदन  लागणारी छपाई व 	 टेशनरी नसK यास कामाची गरैसोय होऊ शकते.  

सदरची <ा¡ त मागणी एकि=त कBन > याची होणारी एकुण मागणी व स5 या 	 टोअरम5 ये असलेली 
िशK लक व वापर / खप इ. बघनु िन� वळ मागणी तयार कर7 यात आली असनू > याचा तl ता सोबत पQरिश� ट अ व 
ब q हणनू सादर केला आह.े            

सदर वािष0क सन २०१८-१९ या वषा0करीता लागणा-या छपाई व 	 टेशनरी खरेदीकामीP या अदंाजे 
खचा0करीता म.े महाराजा मCुणालय, दवेळाली <वरा यांचेकडे अदंाजे खचा0साठी दरप=क मागिव7 यात आले होते, 
वािष0क छपाई मागणीचे आयटम  जा	 त असK याकारणाने > यांना दरप=क द7े यास िवलंब झाला असनू  > यांनी िद. 
७/०३/२०१८ रोजी > यांचे दरप=क िदलेले आह.े> यांचे दरप=कानसुार सदर खरेदीकामी B. १,०५,६८,६७८/- 
अ@री पणुा]िकत एकूण रl कम एक कोटी पाच  लाख अडुस� ट  हजार सहाशे अठयाह> तर Bपये) मा= पय]त  खच0 
अपेि@त आह.े  

> याचा तपशील खालील<माण े– 
 
 
 

  
तरी उपरोl त छपाई व काया0लयीन 	 टेशनरी िवहीत प5 दतीन ेई – िनिवदा मागवनु करणसे व याकामी 

येणा-या अदंाजे B. १,०५,६८,६७८/- (अ@री पणुा]िकत एकूण रl कम एक कोटी पाच  लाख अडुस� ट  हजार 

न.ं िवभागाचे नाव  एकूण रl कम B. 
अ छपाई   
 �ी साईबाबा हॉि	पटल  ४२,१२,५८८ 
 �ी साईनाथ B  णालय  ५१,१३,५१५ 
    अअअअ---- एकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कम सव0 करांसिहत  Bम सव0 करांसिहत  Bम सव0 करांसिहत  Bम सव0 करांसिहत  B....----    ९३९३९३९३,,,,२६२६२६२६,,,,१०३१०३१०३१०३    
ब काया0लयीन 	 टेशनरी   
 �ी साईबाबा हॉि	पटल व �ीसाईनाथ B  णालय  

सारखचे आयटम असK यान ेएकि=त मागणी  
१२,४२,५७५ 

    ब ब ब ब ----    एकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कम सव0 म सव0 म सव0 म सव0 करांसिहत  Bकरांसिहत  Bकरांसिहत  Bकरांसिहत  B....----    १२१२१२१२,,,,४२४२४२४२,,,,५७५५७५५७५५७५    
    एकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कएकुण रl कम Bम Bम Bम B....----    ((((अ अ अ अ + + + + बबबब))))    ११११,,,,०५०५०५०५,,,,६८६८६८६८,,,,६७८ ६७८ ६७८ ६७८ BBBB....    
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सहाशे अठयाह> तर Bपये)मा=च े खचा0स, माb यता घणेकेामीचा <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमती सभपेढुे सादर 
करणसे  माb यता असावी. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२६३२६३२६३२६    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    हॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटल    वववव    �ी�ी�ी�ी    साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    वािष0कवािष0कवािष0कवािष0क    सनसनसनसन    २०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९    
करीताकरीताकरीताकरीता    छपाईछपाईछपाईछपाई    वववव    काया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीनकाया0लयीन    	टेशनरी	टेशनरी	टेशनरी	टेशनरी    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणेकरणेकरणेकरणेसससस    वववव    >याकामी>याकामी>याकामी>याकामी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    रlकमरlकमरlकमरlकम    BBBB....    ११११,,,,०५०५०५०५,,,,६८६८६८६८,,,,६७८६७८६७८६७८////----    मा=चेमा=चेमा=चेमा=चे    
खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . .                                                                                                                                                                                                                                                             ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....४४४४११११    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    जनरलजनरलजनरलजनरल    ऑपरेशनऑपरेशनऑपरेशनऑपरेशन    िथएटरिथएटरिथएटरिथएटर    िवभागातिवभागातिवभागातिवभागात    Urology Surgery Urology Surgery Urology Surgery Urology Surgery कQरताकQरताकQरताकQरता    Telecom, Telecom, Telecom, Telecom, 

Telescope 30º Telescope 30º Telescope 30º Telescope 30º वववव    sheath sheath sheath sheath खरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठी    BBBB....१५१५१५१५,,,,५८५८५८५८,,,,००००००००००००////----    चेचचेेचे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    <शासकWय<शासकWय<शासकWय<शासकWय    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणेिमळणेिमळणेिमळणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद मधील तरतूद :-    १७ १७ १७ १७ ((((२२२२) ) ) ) ण  ण  ण  ण   

� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �पन सिमतीचा ठराव �. . . . :-    नवीन <	 तानवीन <	 तानवीन <	 तानवीन <	 ताव व व व  
<ा	 ता<ा	 ता<ा	 ता<ा	 तािवकिवकिवकिवक:-    �ी साईबाबा B  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागाने (Urology) 

मागणीप=ाb वये Telecom, Telescope 300 व Sheath – ०१ सेटची मागणी केलेली आह.े िकडनीP या 
संबंिधत श	 =ि�या करताना हया सेटचा वापर होतो (उदा.TURP, URS, Kidney Stone). स5 या > यांचेकडे 
Telecom, Telescope 300 व Sheath एक सेट आह,े परंत ुसदरह? सेट हा जनुा झाK यामळेु � यवि	थत काम दते 
नाही, > यामळेु Urology श	 =ि�या कर7 यासाठी > यांनी निवन सेटची मागणी केलेली आह.े > यामळेु निवन 
Telecom, Telescope 300 व Sheath खरेदीकामी M/s....Apple Life Sciences, New Delhi यांचेकडून 
अदंाजे खचा0करीता दरप=क मागिव7 यात आलेले आह.े > यानसुार > यांनी िद.१४/०३/२०१८ रोजीच े मेल � दारे 
खालील<माण ेदरप=क िदलेले आह-े      

    
Sr. Sr. Sr. Sr.     
No.No.No.No.    

Item DescriptionItem DescriptionItem DescriptionItem Description    Qty.Qty.Qty.Qty.    App. Rate App. Rate App. Rate App. Rate 
Per In Rs.Per In Rs.Per In Rs.Per In Rs.    

Total Amt. Total Amt. Total Amt. Total Amt.     
In Rs.In Rs.In Rs.In Rs.    

01. HD Telescope Forward Oblique 30°, wide angle, Ø 4 
MM, 303 MM long, Autoclavable, colour code: Red 

01  225000.00 225000.00 

02 Cysto-Urethroscope sheath 19 Fr. with atraumatic tip 
and obturator (10-112-119) with two lateral stop 
cocks, colour code: Green 

01  65000.00 65000.00 

03 Telescope bridge with one instrument channel, 
capacity: 1 x 12 Fr. 

01  22500.00 22500.00 

04 IMAGING SYSTEM - 1-Chip Full HD Endoscopy 
Camera, 1/3” CMOS,  

01  650000.00 650000.00 

05 Colour LCD Wide monitor high definiation 21” (1920 
X 1080) 1xHD-SDI(BNC), DVI, Vedio input(SDTV), 
1xSDI(BNC), 1x VBS(BNC), DC-15 

01 275000.00 275000.00 

06 High Performance LED Light Source,  01  225000.00 225000.00 
07 Fiber optic light cable, Ø 3.5 mm, 2300 mm long 01  30500.00 30500.00 
08 Endoscopic mobile trolley mounted on 5 inches Dia. 

Castors having brakes on the two wheels. The trolley 
is fitted with four shelves and one drawer. It is fitted 
with two handles for easy movement of the trolley. It 
also have an electric switch and socket for medical 
equipment’s. The trolley is supplied with one stainless 
steel I V rod and a cylinder holder. The trolley is 
Epoxy powder coated. Size 800 mm x 800 mm x 1400 
mm, India Make 

01  65000.00 65000.00 

 Total Amt. in Rs.Total Amt. in Rs.Total Amt. in Rs.Total Amt. in Rs.    1558000155800015580001558000.00.00.00.00    
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वरील<माण े दरानसुार Telecom, Telescope 300 व Sheath <> येकW ०१ नग खरेदीकामी 
B.१५,,,,५८,,,,०००/- (अ@री रl कम B.पधंरा लाख अáावb न हजार मा=) इतका खच0 अपिे@त आह.े     

मागणी–––– �ी साईबाबा B  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागान े िद.०६/०१/२०१८ रोजीच े
मागणीप=काb वये     मागणी केलेली आह.े 

सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी,,,, शासन िनदªश,,,, तांि=क,,,, कायदशेीर तसेच आिथ0क िवषय इ. 
छाननी कBन अनमुान::::----      
१) अिधिनयमातील सिमतीच ेकत0� ये व अिधकार �. १७-२ (ण)अb वये मानवजातीP या कK याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप> तीम5 ये साहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना दईेल असा आह.े > यानसुार 
सं	 थानतफª  दोन धम0दाय B  णालये चालिव7 यात येतात.    
२) शासकWय िवभागानी करावयाP या काया0लयीन खरेदीसाठी काय0प5 दतीची िनयमावली नसुार शासन िनण0य �. 
भांखस–२०१४/<.�.८२/भाग–३/उcोग–४,,,,    िद.०१िडसGबर२०१६    अb वये    पQरP छेद    ३.२.––––िनयम पिु	तकेनसुार 
खलुी 	 पधा0> मक िनिवदा <ि�या पार पाड7 यासाठी � या िनिवदांच ेअदंािजत मKु य B.३,,,,००,,,,०००/- प@ेा जा	 त 
आह,े,,, अशा सव0 िनिवदा ई-िनिवदा प5 दतीने काढ7 यात या� यात. संबंिधत िवभागांना B.५ हजार पय]तP या 
िकंमतीP या व	 त ु िनिवदा/ दरप=के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर7 याची मभुा द7े यात आली आह.े अशा 
व	 तुंची एकुण खरेदी > या > या अिथ0क वषा0त Bपये ५०,,,,०००/- प@ेा जा	 त नसावी.    

िवभागाचा अिभ<ाय/	 प� ट मत:- �ी साईबाबा B  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागाकडे 
Urology श	 =ि�या करणकेरीता स5 या  > यांचेकडे एक सेट Telecom, Telescope 300 व Sheath असनु 
जनुा झाK यामळेु � यवि	थत काम दते नसK यामळेु > यांनी निवन Telecom, Telescope 300 व Sheath <> येकW 
एका नगाची मागणी केलेली आह.े > यामळेु > यांना निवन खरेदी कBन द7े यास हरकत नाही. 

  तरी �ी साईबाबा B  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर (Urology) िवभागाकरीता Telecom, 
Telescope 300 व Sheath <> येकW एक नग िविहत प5 दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या 
रl कम B.१५,,,,५८,,,,०००/- (अ@री रl कम B.पधंरा लाख अáावb न हजार मा=) चे खचा0स माb यता असावी.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२७३२७३२७३२७    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    जनरलजनरलजनरलजनरल    ऑपरेशनऑपरेशनऑपरेशनऑपरेशन    िथएटरिथएटरिथएटरिथएटर    िवभागातिवभागातिवभागातिवभागात    Urology Urology Urology Urology 
Surgery Surgery Surgery Surgery कQरताकQरताकQरताकQरता    Telecom, Telescope 30º Telecom, Telescope 30º Telecom, Telescope 30º Telecom, Telescope 30º वववव    sheath sheath sheath sheath खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    वववव    >या>या>या>याकामीकामीकामीकामी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    रlकमरlकमरlकमरlकम    BBBB.... 
११११६६६६,,,,००००००००,,,,००००००००००००////----मा=चेमा=चेमा=चेमा=च ेखचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली.     .     .     .                                                                                                                                 ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....४४४४२२२२    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 यायायाया    िवभागाकरीतािवभागाकरीतािवभागाकरीतािवभागाकरीता    Flexible Fiberoptic Branchoscope Flexible Fiberoptic Branchoscope Flexible Fiberoptic Branchoscope Flexible Fiberoptic Branchoscope 

with Light Sorce with Light Sorce with Light Sorce with Light Sorce खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणेकरणेकरणेकरणे....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----    अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- १७ (२) ण 

� यव	 थापन सिमतीचा ठराव �. :- नवीन <	 ताव  
<ा	 तािवक:- �ी साईबाबा  B  णालयातील CVTS O.T.Iया िवभागाने मागणीप=काb वये निवन ०१ 

नग Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce ची मागणी केलेली आह.े Ù  णाP या 
अ> यव	 थ ि	थतीम5 ये  कृि=म � वासोP छवास द7े यासाठी � वास नलीकेत टयबु टाकावी लागते > यावेळी सदर 
Flexible Fiberoptic Branchoscopeमळेु ती टयबु सहजतेने टाकता येते.  

िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. � यव	 थापन सिमतीचे सभेत �ी साईबाबा Ù  णालयातील एकुण १२४ 
नग मिशb स बदलणसेाठी माb यता िमळालेली असनू > यानसुार खरेदीची काय0वाही सÙु कर7 यात आलेली आह.े 
> याम5 ये Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce चीदखेील खरेदी कर7 यात येत असनू 
> यासाठी अदंाजे खच0 Ù.११,००,०००/- इतका <	 तावीत कर7 यात आलेला आह.े तG� हा CVTS O.T. I या 
िवभागाकरीता Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce खरेदीकामी अदंाजे रl कम 
Ù.११,००,०००/-  इतका खच0 अपेि@त आह.े 

मागणी– �ी साईबाबा B  णालयातील CVTS O.T.I या िवभागान े Flexible Fiberoptic 
Branchoscope with Light Sorce ची मागणीप=काb वये  मागणी केलेली आह.े 

सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदशेीर तसेच आिथ0क िवषय इ. 
छाननी कBन अनमुान:- 
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१) अिधिनयमातील सिमतीच ेकत0� ये व अिधकार �. १७-२ (ण)अb वये मानवजातीP या कK याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप> तीम5 ये साहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना दईेल असा आह.े > यानसुार 
सं	 थानतफª  दोन धम0दाय B  णालये चालिव7 यात येतात.    
२) शासकWय िवभागानी करावयाP या काया0लयीन खरेदीसाठी काय0प5 दतीची िनयमावली नसुार शासन िनण0य �. 
भांखस ––––    २०१४ / <.�. ८२ / भाग ––––    ३ / उcोग –––– ४,,,, िद. ३० ऑl टोबर २०१५ अb वये पQरP छेद ३.२.–––– 
िनयमपिु	तकेनसुार खलुी 	 पधा0> मक िनिवदा <ि�या पार पाड7 यासाठी � या िनिवदांचे अदंािजत मKु य 
B.३,,,,००,,,,०००/- प@ेा जा	 त आह ेअशा सव0 िनिवदा ई-िनिवदा प5 दतीन ेकाढ7 यात या� यात. संबंिधत िवभागांना 
B.५ हजार पय]तP या िकंमतीP या व	 त ु िनिवदा/ दरप=के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर7 याची मभुा द7े यात 
आली आह.े अशा व	 तुंची एकुण खरेदी > या > या अिथ0क वषा0त Bपये ५०,,,,०००/- पे@ा जा	 त नसावी. 

िवभागाचा अिभ<ाय / 	 प� ट मत:-�ी साईबाबा  B  णालयातील CVTS O.T.I या िवभागान े
मागणीप=काb वये निवन ०१ नग Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce ची मागणी 
केलेली आह.े Ù  णाP या अ> यव	 थ ि	थतीम5 ये  कृि=म � वासोP छवास द7े यासाठी � वास नलीकेत टयबु टाकावी 
लागते > यावेळी सदर Flexible Fiberoptic Branchoscope    मळेु ती टयबु सहजतेन े टाकता 
येते.िद.०८/०१/२०१८ रोजीच े मा. � यव	 थापन सिमतीच े सभते �ी साईबाबा Ù  णालयातील एकुण १२४ नग 
मिशb स बदलणसेाठी माb यता िमळालेली असनू > यानसुार खरेदीची काय0वाही सÙु कर7 यात आलेली आह.े 
> याम5 ये Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce चीदखेील खरेदी कर7 यात येत असनू 
> यासाठी अदंाजे खच0 Ù.११,,,,००,,,,०००/- इतका <	 तावीत कर7 यात आलेला आह.े. तरी > यांP या मागणीनसुार 
०१ नग    Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce िवहीत प5 दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी 
कÙन द7े यास हरकत नाही असे नÇ मत आह.े     

 तरी �ी साईनाथ B  णालयातील    CVTS O.T....I या िवभागासाठी ०१ नग    Flexible Fiberoptic 
Branchoscope with Light Sorce िविहत प5 दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या    अदंाजे    
रl कम B.११,,,,००,,,,०००/- (अ@रीÙ.अकरा लाख मा=)    चे खचा0P या <	 तावास माb यता असावी.     

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२८३२८३२८३२८    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 C.V.T.S. O.T.1 यायायाया    िवभागाकरीतािवभागाकरीतािवभागाकरीतािवभागाकरीता    Flexible Flexible Flexible Flexible 
Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce िविहत प5 दिविहत प5 दिविहत प5 दिविहत प5 दतीने ईतीने ईतीने ईतीने ई----िनिवदा मागवनूिनिवदा मागवनूिनिवदा मागवनूिनिवदा मागवनू    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करणसेकरणसेकरणसेकरणसे    वववव    
>याकामी>याकामी>याकामी>याकामी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    B.११,,,,००,,,,०००/- मा=च ेखचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....४४४४३३३३    सनसनसनसन    २०१५२०१५२०१५२०१५----१६१६१६१६    मधीलमधीलमधीलमधील    (Annual Rate(Annual Rate(Annual Rate(Annual Rate    Countract) Countract) Countract) Countract) वािष0कवािष0कवािष0कवािष0क    खरेदीमधीलखरेदीमधीलखरेदीमधीलखरेदीमधील    मंजरूमंजरूमंजरूमंजरू    दरानेदरानेदरानेदराने    औषधेऔषधेऔषधेऔषधे, , , , सिज0कलसिज0कलसिज0कलसिज0कल, , , , 

लॅबोरेटरीलॅबोरेटरीलॅबोरेटरीलॅबोरेटरी    सािह>यसािह>यसािह>यसािह>य    खरेदीसखरेदीसखरेदीसखरेदीस    ((((BBBB....१६१६१६१६,,,,४४४४४४४४,,,,१३७१३७१३७१३७////----) ) ) ) कायÊaरकायÊaरकायÊaरकायÊaर    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- १७ (२) ण 

� यव	 थापन सिमतीचा ठराव � .:-  
(०१) मा.� यव	 थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनण0य �मांक २६ Clause No.9 अb वये 

मागणी केलेK या औषधांP या साठयापकैW B.२५,०००/- पे@ा अिधक रlकमेPया औषधांची अितरीl त मागणी 
करावयाची झाKयास दनैंिदन कामाची गरैसोय होऊ नये, qहणनू ती मा. काय0कारी अिधकारी यांचे मंजरुीने खरेदी 
कBन केवळ नUद घ7ेयासाठी / मािहती	तव मा.�यव	थापन सिमती सभेपढु ेनUद घ7े यासाठी सादर कर7 यात यावे, 
असे ठरले आह.े 

(०२) िद.३०/११/२०१६ रोजीच ेमा.� यव	 थापन सिमती सभते िनण0य �.७५६(५) अb वये �ी साईबाबा 
व �ी साईनाथ B णालयाकरीता वाष�क (सन २०१६-१७) या वषा0करीता लागणारे औषधे व सिज0कल सािह>य 
खरेदी करणकेामी <	तावात नमदु केलेKया काय0वाहीच े अवलोकन करणते येऊन, B णालय उपसिमतीन े
खालील<माण ेिशफारशी केKया, >या माb य कर7 यात आKया आहते. 

बXयाचशा नामांिकत B णालयांम5ये जनरीक औषधे वापरली जातात. >यामळेु सं	थान B णालयांकरीता 
<ाधाbयान े जनरीक औषधे खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा B णांवर <भाव होत नाही, असे डॉlटस0 
सांगतात, अशी औषधे संबंधीत कंपनीकडून बदलून घ7ेयात यावी व तरीही त�ारी आKयास सदरह? औषध 
िनमा0ती कंपनीस काळया यादीत टाक7यात यावे.  

औषध खरेदी <ि�या राबिवणपेवु� कोकWळा बेन हॉि	पटल, नागपरु, Bबी हॉल िlलिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज	थान अशा नामांिकत तसेच रा�य शासन/ भारतीय ल�करांPया B णालयांम5ये वापर7यात येणाXया 
औषधांची व औषध खरेदी <ि�येची मािहती संकलीत कBन, उपकाय0कारी अिधकारी, मOुयलेखािधकारी तथा 
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<शासकWय अिधकारी, B णालय व वcैिकय संचालक यांनी औषध खरेदी करणकेामी अटी/ शत� िनि�त कBन 
सभेसमोर <	ताव सादर करावा. तोपय]त औषधांअभावी B णांची गरैसोय होऊ नये, याकरीता स5याच े मंजरु 
िनqनतम दरान ेऔषधे खरेदी कर7यात यावीत, असे ठरले आह.े 

<ा	 तािवक:- �ी साईबाबा व �ी साईनाथ B  णालयाकरीता दनैंिदन वापरासाठी लागणा-या औषधे, 
सिज0कल सािह> य, लॅब केमीकK स, कb झमुेबK स व िकरकोळ सािह> य खरेदीकामी सन २०१५-१६ या वषा0करीता 
वािष0क िनिवदतेील मंजरु दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकुण रl कम B.१६,७५,७२,९४७.४४ इतl या रl कमचे े
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी B.१६,३६,५५,५०८.२७ इतl या रl कमेच ेपरुवठा आदशे द7े यात आलेले आह.े 
तसेच Re-Tender मधील ७३ आयटमकरीता तातडीची गरज पाहता ३ लाखाप@ेा कमी रl कमेP या खरेदीकामी 
कोटेशन मागणी कBन िद.१०/११/२०१६ रोजी परुवठा आदशे द7े यात आलेले आहते. 

  > यानसुार परुवठा आदशेा<माण े परुवठाधारकांकडून मालाचा परुवठा चाल ुआह,े तर > यातील काही 
मालाचा परुवठा पणु0 झालेला आह.े > यापकैW स5 या सोबतP या यादीतील औषधे, सिज0कल सािह> य, लॅब  
केमीकK स, कb झमुेबK स व िकरकोळ सािह> य इ> याद�चा औषधांचा भांडारात साठा िशK लक नाही, सदर 
साठयाची वािष0क मागणी पणु0 झालेली आह.े तथािप सदरह? औषधे, सिज0कल सािह> य, लॅब केमीकK स, 
कb झमुेबK स व िकरकोळ सािह> य ह ेदनैंिदन वापरासाठी आव� यक असK यामळेु तG� हा गरज पाहता काही औषधे / 
सिज0कल सािह> य मंजरु दराने खरेदी कर7 यात येत आहते, तसेच काही औषधे खरेदी कर7 यात आलेली आहते. 
सदर औषधे / सिज0कल सािह> य ह ेआपण जर मंजरु दरा� यितरीl त खरेदी केले तर > यासाठी जा	 त खच0 येऊन 
> यात सं	 थानचे नकुसान होणार आह.े > यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजरु दरानेच खरेदीच े<	 तािवत कर7 यात येत 
आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािष0क खरेदीचा कालावधी बघता वािष0क मंजरु 
नग संO या � यितरीl त  जा	 त नग सOं याची मागणी कर7 यात आलेली आह.े 

  िद.०१/०१/२०१७ पासनु �ी साईनाथ B  णालयात मोफत सेवा द7े यात येत असK यामळेु स5 या B  णांची 
संO या  िदवसGिदवस वाढत असनू > यासाठी लागणारे औषधे / सिज0कल सािह> य स5ु दा जा	 त <माणात लागत 
आहते. 

        सन २०१७-१८ या वषा0करीता लागणारे औषधे, सिज0कल सािह> य, लॅब केमीकK स, कb झमुेबK स व 
िकरकोळ सािह> य इ> यादी खरेदीकामी अदंाजे रl कम B.५५,९१,९१,८३६/- इतl या रl कमचेा <	 ताव 
माb यतेसाठी सादर कर7 यात आला होता, सदर <	 तावास िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.� यव	 थापन सिमती सभते 
माb यता िमळालेली असनू > याकामीची खरेदीबाबत पढुील काय0वाही पणु0 होऊन औषधे <ा¡ त हो7 यास बराच 
कालावधी लागणार होता, > यामळेु B  णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गरैसोय होऊ नये q हणनू 
सोबतP या यादीतील औषधे सन २०१५-१६ या वषा0तील मंजरु दरान ेखरेदी कBन द7े यात आलेली आहते व 
याकामी मंजरु दरान ेपणुा]िकत रl कम B.१६,४४,१३७/-(अ@री B.सोळा लाख चौरेचाळीस हजार एकशे सदोतीस 
मा=) इतका खच0 आलेला आह.े 

 िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि=सद	 य सिमतीच ेसभेत िनण0य �.२६ अb वये वािष0क औषधे खरेदीमधील औषधे 
व सिज0कल सािह> य खरेदीकामी अदंाजे रl कम B.५५,७३,३६,३९२/- च ेखचा0स माb यता िमळालेली असनू > यास 
मा.उP च b यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची िस� हील अ¡ लीकेशन नंबर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अb वये ई-
िनिवदा मागवनू खरेदीस माb यता िमळालेली आह.े > यानसुार िद.२८/०७/२०१५ व िद.१३/११/२०१५ अb वये 
PART “A” करीता एकुण रl कम B.३३,१२,२८,४५५.७१ इतl या रl कमचे े परुवठा आदशे द7े यात आलेले 
असनू PART “B” करीता On Consignment Basis वर दनैंिदन वापरात येणा-या Drug Eluting Stent, 
Valve, Pacemaker, PTCA Balloon, BMV Balloon साठी परुवठा आदशे द7े यात आले होते. > याb वये 
आजपय]त दोb ही िमळून (PART “A”व“B”[On Consignment Basis]) B.४५,८९,५८,८६०.६६ इतl या 
रl कमचे े औषधे / सिज0कल सािह> य खरेदी कर7 यात आलेले आहते, q हणजेच मजंरु रl कम 
B.५५,७३,३६,३९२/- पकैW B.९,८३,७७,५३१.३४ इतकW रl कम िशK लक आह,े > यामळेु आपणास अितरीl त 
खरेदी ही िशK लक रl कमतेुन करता येणार आह.े तसेच B.५५,७३,३६,३९२/- ही रl कम सन २०१५-१६ या 
वषा0च े औषधे खरेदीसाठी मंजरु कर7 यात आली होती, पण <> य@ात पाहता सदर रl कमेतनू दोन वषा0पासनू 
मटेरीयल खरेदी कर7 यात येऊन िशK लक रl कमतेून खरेदीचा <	 ताव आह.े 

मागणी – सोबतP या तl > यात दश0िवK या<माण.े 
सं	 थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदशेीर तसेच आिथ0क िवषय इ. 

छाननी कBन अनमुान:- अिधिनयमातील सिमतीच ेकत0� ये व अिधकार �. १७-२ (ण) अb वये मानवजातीP या 
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कK याण करणा-या िकंवा मानवाला आप> तीम5 ये साहा×य करणा-या अb य कोण> याही उदा> त काया0स चालना 
दईेल असा आह.े > यानसुार सं	 थानतफª  दोन धम0दाय B  णालये चालिव7 यात येतात. 

िवभागाचा अिभ<ाय / 	 प� ट मत:- �ी साईबाबा हॉि	पटलम5 ये महारा� � शासनाP या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंग0त B  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंग0त होणा-या श	 =ि�या व उपचार चाल ु
असताना B  ण पणु0 बरा होऊन िडसचाज0 िदK यापासनू १ वषा0साठी औषधे मोफत दयावी लागतात, > यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअतंग0त B  णांना िदलेK या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं	 थानला िमळत असतो. > यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािष0क मंजरु दराने खरेदी कर7 यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरेदी कBन ठेवK यास ती मदुतबाहय हो7 याची 
शl यता नाकारता येत नाही, > यामळेु सं	 थानचे मोठे अिथ0क नकुसान हो7 याची शl यता असते.  

तसेच सन २०१७-१८ या वषा0P या पढुील वािष0क औषधे, सिज0कल सािह> य, लॅब केमीकK स, 
कb झमुेबK स व िकरकोळ सािह> य इ> यादी खरेदीकामी कालावधी लागणार होता, > यामळेु B  णांना उपचारासाठी 
लागणा-या औषधांची गरैसोय होऊ नये तसेच डG  य ु सारख े संसग0जb य आजार व सं	 थान B  णालयामाफ0 त 
आयोिजत कॅq प� दारे लागणा-या  औषधे  खरेदीकामी सोबतP या यादीतील काही औषधे सन २०१५-१६  या  
वषा0तील  मंजरु  दराने खरेदी कBन द7े यात आलेली आहते. तसेच B  णालयात काही औषधांची तातडीन े
आव� यकता असK यामळेु मंजरु दराने आव� यकतेनसुार खरेदी कर7 यात येत आहते.  

सन २०१७-१८ या वषा0करीता वािष0क अदंाजप=कWय तरतुद ही औषधे / सिज0कल सािह> य व On 
Cosignment Basis Item कQरता एकुण रl कम B.५५,००,००,०००/- (अ@री B. पचंावb न कोटी मा=) असनू 
> यापकैW रl कम B.३५,००,००,०००/- (अ@री B.प	 तीस कोटी मा=) औषधे / सिज0कल सािह> यांकQरता असनू 
िद.३१/०३/२०१८ अखेर रl कम B.४१,९०,९३,४७६/- (अ@री B. चौरेचाळीस कोटी बावb न लाख अáयाह> तर 
हजार दोनशे एक मा=) इतकW औषधांची अदंाजप=कWय तरतुद िशK लक आह.े तसेच उपरोl त खरेदीतील 
औषधांP या  िकंमती हया बाजारभावापे@ा कमी आह ेयाची खा=ी कBनच खरेदी कर7 यात येत आह.े     

तसेच सोबतP या तl > यात नमदु केलेK या औषधांची तातडीने आव� यकता होती, कारण �ी साईनाथ 
B  णालयात मोफत सेवा द7े यात येत असK यामळेु B  णांची संO या िदवसGिदवस खपुच वाढत आह,े तसेच राजीव 
गांधी B  णांना मोफत औषधे दणेकेामी औषधे अपरेु पडत आह.े  

तरी सोबतP या तl > यातील औषधे / सिज0कल / लॅबोरॅटरी सािह> य मंजरु दरान ेकायÊ> तर खरेदीस व 
याकामी येणा-या पणुा]िकत रl कम B.१६,४४,१३७/-(अ@री B.सोळा लाख चौरेचाळीस हजार एकशे सदोतीस 
मा=) च ेखचा0स माb यता िमळणसे तसेच सदरचा <	 ताव नUद घणेकेामी सादर.    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३२९३२९३२९३२९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन,,,,    उपरोp्उपरोp्उपरोp्उपरोp्    <	तावास<	तावास<	तावास<	तावास    कायÊaरकायÊaरकायÊaरकायÊaर    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली.  .  .  .  ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतरयानंतरयानंतरयानंतर    मामामामा....अ5य@अ5य@अ5य@अ5य@    महोदयमहोदयमहोदयमहोदय    यांचेयांचेयांचेयांचे    परवानगीनेपरवानगीनेपरवानगीनेपरवानगीने    आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेPयावेळेPयावेळेPयावेळेPया    िवषयांवरिवषयांवरिवषयांवरिवषयांवर    चचा0चचा0चचा0चचा0    सुBसुBसुBसुB    करणतेकरणतेकरणतेकरणते    आलीआलीआलीआली....    
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०१०१०१०१    शासनाचेशासनाचेशासनाचेशासनाचे    िवधीिवधीिवधीिवधी    वववव    bयायbयायbयायbयाय    िवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडील    प=प=प=प=    जाजाजाजा....����....सासंिवसासंिवसासंिवसासंिव----१०१६१०१६१०१६१०१६////८४०८४०८४०८४०////<<<<....����....११०११०११०११०////काकाकाका....१६१६१६१६    िदिदिदिद....०९०९०९०९////०४०४०४०४////२०१८२०१८२०१८२०१८    

रोजीPयारोजीPयारोजीPयारोजीPया    प=ाचेप=ाचेप=ाचेप=ाचे    अनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगानेअनषंुगाने    िशव	पशा0नेिशव	पशा0नेिशव	पशा0नेिशव	पशा0ने    पावनपावनपावनपावन    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    व	तूव	तूव	तूव	तू    वववव    छ=पतीछ=पतीछ=पतीछ=पती    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    महाराजांचामहाराजांचामहाराजांचामहाराजांचा    इितहासइितहासइितहासइितहास    <दश0नBपी<दश0नBपी<दश0नBपी<दश0नBपी    
ठेव7यासाठीठेव7यासाठीठेव7यासाठीठेव7यासाठी    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    मालकWPयामालकWPयामालकWPयामालकWPया    वापरासवापरासवापरासवापरास    िदलेKयािदलेKयािदलेKयािदलेKया    जागेPयाजागेPयाजागेPयाजागेPया    मदुतवाढीमदुतवाढीमदुतवाढीमदुतवाढी    संदभा0संदभा0संदभा0संदभा0तततत    <दश0नातील<दश0नातील<दश0नातील<दश0नातील    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    व	तुंचेव	तुंचेव	तुंचेव	तुंच े   
नकुसाननकुसाननकुसाननकुसान    झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    >याची>याची>याची>याची    जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी    कोणावरकोणावरकोणावरकोणावर    िनि�तिनि�तिनि�तिनि�त    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    येईलयेईलयेईलयेईल    याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    मामामामा....�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीच े   मतमतमतमत    
शासनासशासनासशासनासशासनास    सादरसादरसादरसादर    करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत....    

<	ताव-  अिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूदअिधिनयमातील तरतूद----    �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था,(िशड�) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म5 ये िव� व	 त� यव	 थेम5 ये िनिहत झालेली कोणतीही 	 थावर मालम> ता रा� य शासनाP या लेखी 
पवू0मंजरूीन े असेल > याखरेीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदुतीकरीता भाडेपÓयान े द7े यात येणार नाही 
िकंवा गहाण टाक7 यात येणार नाही, िवक7 यात येणार नाही िकंवा अb यथा अb य सं�िमत कर7 यात येणार 
नाही,अशी तरतूद आह.े  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव– शासनाचे िवधी व b याय िवभागाकडील प= जा.�ं.सासंिव-१०१६/८४०/ <.�.११०/ का.१६ 
िद.०९/०४/२०१८ रोजीP या प=ाचे अनषंुगाने िशव	 पशा0ने पावन झालेK या व	 त ूव छ=पती िशवाजी महाराजांचा 
इितहास <दश0नBपी ठेव7 यासाठी सं	 थान मालकWP या वापरास िदलेK या जागेP या मदुतवाढी संदभा0त <दश0नातील 
ऐितहािसक व	 तूंचे नकुसान झाK यास > याची जबाबदारी कोणावर िनि�त कर7 यात येईल याबाबत मा.� यव	 थापन 
सिमतीचे मत शासनास सादर करणबेाबत.. 
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<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना– �ी.अिभिजत दिेवदास िशंद े यांना िशव	 पशा0ने पावन झालेK या व	 त ू व छ=पती िशवाजी 
महाराजांचा इितहास <दश0नBपी ठेव7 यासाठी सं	 थान मालकWची मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील 
वापरास िदलेली गट न.ं८० व ८५ यामधील साई<सादालय इमारतीतील पिहK या मजK यावरील 
आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदंाजे Bंदी दि@णो> तर ६० फूट व लांबी पवू0-पि�म १२० फूट याच े
साधारण @े=फळ ७२०० चौ.फूट या वापरास िदलेK या िमळकतीची वापराची मदुत िद.३१/१२/२०१७ रोजी 
संप�ु टात आलेली आह.े > यापढुील ११ वषा0साठीच मदुत वाढवनू िमळणकेामी �ी.अिभिजत दिेवदास िशंद ेयांनी 
मा.� यव	 थापन सिमतीपढूे िवनतंी केलेली आह.े ती मा.� यव	 थापन सिमतीने माb य केली असनू > यांचे मागणीनसुार 
पढुील ११ वषª मदुतवाढ दणेसेाठी िवधी व b याय िवभाग,महारा� � शासन यांच ेमाb यतेसाठी <	 ताव सादर करणते 
यावा वगरेैबाबत िनण0य �ं.१०७८ <माण ेिनण0य झालेला आह.े  

  तçषंुगान े सदरचा <	 ताव इकडील जा.�ं.एसएसएसटी/मालम> ता/५९९०/२०१८ िद.०७/०२/२०१८ 
अb वये मा.<धान सिचव,िवधी व b याय िवभाग,महारा� � शासन,मं=ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर करणते आलेला 
आह.े  

  > यास अनसुBन मा.काया0सन अिधकारी,िवधी व b याय िवभाग,मं=ालय,मुंबई यांनी > यांचेकडील 
जा.�ं.सासंिव-१०१६/८४०/<.�.११०/का.१६िद.०९/०४/२०१८ अb वये खालील मcुांची माहीती ता> काळ 
शासनास उपल� ध कBन दणेबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  
१)  �ी.अिभिजत िशंद े यांनी > यांP या <दश0नात मांडलेK या व	 त ू िशवाजी महाराजांP या 	 पशा0ने पावन 

झाK याचे q हटले आह.े सबब या सव0 व	 त ू व श	 = े िशवकालीन आहते िकंवा > यांचा वापर छ=पती 
िशवाजी महाराजांनी केलेला आह े यासंदभा0त > यांनी सं	 थानकडे परुात> व िवभागाचा वा अb य 
कोण> याही <ािधकृत शासकWय सं	 थेचा परुावा सादर केला आह ेका?  

२)  सदर <दश0न सं	 थानP या जागेत असK यान े सव0सामाb य भl तांना ह े <दश0न सं	 थानच े आह े असे 
<थमदश0नी वाटण े�म<ा¡ त आह.े सबब या <दश0नात मांडलेली श	 =ा	 = ेआिण व	 त ूया िशवकालीन 
आहते िकंवा कसे याबाबत सं	 थानने पडताळणी केली आह ेका?  

३)  <सादालयात येणा-या भl तांP या संर@णाची <ाथिमक जबाबदारी ही सं	 थानची आह.े सदर जागा ११ 
वषा]साठी द7े याचा िनण0य घ7े यापवू� <सादालयात होणारी गद� व > या अनषंुगाने <दश0न पाह7 यासाठी 
होणारी गद� यांचा एकि=त िवचार कBन सं	 थान आप> ती  � यव	 थापनाP या ÔिËन ेकाय उपाययोजना 
केली आह?े  

४)  सदर <दश0न ह े<सादालयाP या पिहK या मजK यावर आह.े भिव� यात <सादालयात काही दघु0टना घडून 
<दश0नातील ऐितहािसक व	 तूंच े नकुसान झाK यास > याची जबाबदारी कोणावर िनि�त कर7 यात 
येईल.याबाबत � यव	 थापन सिमतीचे मत शासनाला कळिव7 यात यावे.  

५)  �ी.िशदं े यांनी � यव	 थापन सिमतीP या सभेत आपण करत असलेK या कामामळेु छ=पती िशवाजी 
महाराजांचा इितहास दशेभरात पोहचणार असK याचे नमदू केले आह.े ही बाब िवचारात घतेा सदर 
<दश0न पाह7 यासाठी भl तांकडून कोणतेही मKु य न आकारता िवनामKु य <दश0न दाखिव7 यास > यांची 
सहमती आह ेवा कसे?  

६)  �ी साईबाबा सं	 थानसाठी भिव� यात राबवावयाP या अb य कोण> याही <कK पाकरीता या जागेची 
आव� यकता लाग ूशकते याबाबत पडताळणी कर7 यात आली आह ेका?  

  उपरोl त म�ुा �ंम�ुा �ंम�ुा �ंम�ुा �ं....४४४४ सदर <दश0न ह े<सादालयाP या पिहK या मजK यावर आह.े भिव� यात <सादालयात 
काही दघु0टना घडून <दश0नातील ऐितहािसक व	 तूंच े नकुसान झाK यास > याची जबाबदारी कोणावर िनि�त 
कर7 यात येईल याबाबत � यव	 थापन सिमतीचे मत शासनास कळिवणते यावे असेबाबत शासनाचे उपरोl त प=ात 
नमदू केलेले आह.े  

या	 तव मा.� यव	 थापन सिमतीचे अिभ<ाय िमळणकेामी सदरचा <	 ताव सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३०३३०३३०३३०    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊहोऊहोऊहोऊनननन, , , , शासनानेशासनानेशासनानेशासनाने    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    म�ुाम�ुाम�ुाम�ुा    ����....४४४४    बाबतबाबतबाबतबाबत    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    <माणे<माणे<माणे<माण े   अिभ<ायअिभ<ायअिभ<ायअिभ<ाय    

शासनासशासनासशासनासशासनास    सादरसादरसादरसादर    करावेकरावेकरावेकरावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    
    शासनाPयाशासनाPयाशासनाPयाशासनाPया    प=ातप=ातप=ातप=ात    नमदुनमदुनमदुनमदु    केKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणेकेKया<माणे    काहीकाहीकाहीकाही    दघु0टनादघु0टनादघु0टनादघु0टना    घडूनघडूनघडूनघडून    <दश0नातील<दश0नातील<दश0नातील<दश0नातील    ऐतीहासीकऐतीहासीकऐतीहासीकऐतीहासीक    व	तुंचेव	तुंचेव	तुंचेव	तुंचे    नकुसाननकुसाननकुसाननकुसान    

झाKयासझाKयासझाKयासझाKयास    >याची>याची>याची>याची    जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी    �ी�ी�ी�ी....अिभिजत िशंदेअिभिजत िशंदेअिभिजत िशंदेअिभिजत िशंदे    यांची यांची यांची यांची राहीलराहीलराहीलराहील....    
                                                                                                                                                                                                                                    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,मालमaामालमaामालमaामालमaा    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०२०२०२०२    �ी�ी�ी�ी    गBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मा    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव----२०१८२०१८२०१८२०१८    ((((िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    २६२६२६२६....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८    तेतेतेते    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    २८२८२८२८....०७०७०७०७....२०१८२०१८२०१८२०१८) ) ) ) साजरासाजरासाजरासाजरा    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    वववव    याकामीयाकामीयाकामीयाकामी    

येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    खचा0चेखचा0चेखचा0चेखचा0चे    अंदाजप=कासअंदाजप=कासअंदाजप=कासअंदाजप=कास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----  �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४२००४२००४२००४----        

१)  अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वये, रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	 त� यव	 थेP या मालम> तेची व कामकाजाची 
काय0@मतेन े� यव	 था पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव 
आयोिजत कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी यो  य ती � यव	 था करण.े भl तगणांना आव� यक > या 
सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे े आिण या अिधिनयमाb वये िव� व	 त� यव	 Ú ेाचा कारभार � या 
<योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य कर7 यासाठी िव� व	 त� यव	 थेच े उ> पb न कामी 
लावण,े ही सिमतीची कत0� ये असतील.  

२)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अb वये, भl तांना दवेतेP या दश0नासाठी व मिंदरात 
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7 यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अb वये, �ी साईबाबांचे जीवन, > यांचे काय0, > यांP या 
लीला व > यांची िशकवण यांबाबतP या उपयlु त मािहतीचा <चार व <सार करील आिण �ी साई 
सािह> य Nंथालय चालवील व > याचा िव	 तार करील. 
<	 तावना:- सालाबाद<माण ेयावष� �ी गBुपौिण0मा उ>सव गBुवार, िदनांक २६/०७/२०१८ ते शिनवार, 

िदनांक २८/०७/२०१८असा तीन िदवस साजरा कर7यात येणार आह.े उ>सवाचा मOुय िदवस  श�ुवार िदनांक 
२७/०७/२०१८ आह.े या उ>सवासाठी खालील<माण ेतयारी करावी लागणार आह.े  

 
अअअअ....नंननंंनं....    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील        उ> सउ> सउ> सउ> सवात करावयाची कामेवात करावयाची कामेवात करावयाची कामेवात करावयाची कामे    
१ उ>सव िनमं=ण पि=का अिधिनयमातील तरतुदीनसुार भp मंडळाचे आजीव व आ�यदाते सभासदांना 

उ>सवाPया िनमं=ण पि=का पाठवा�या  लागतात.  
�ी गBुपौिण0मा उ>सवासाठी िनम=ंण (सभासदांची संOया १,८०,००० पाकWटांसह) 
पि=का छपाई कBन _या�या लागतील. तसेच नेहमी <माण े <ेस नोट (bयजू ॲटम) 
qहणनू वत0मान प=ातून <िस5दी द7ेयात येईल.  

२ उ>सव �यव	था अ अ अ अ ) ) ) ) कलाकार काय0�म कलाकार काय0�म कलाकार काय0�म कलाकार काय0�म     
 गBुवार िद.२६/०७/२०१८  

(<ारंभ िदवस )  
सायंकाळी ७.३० ते रा=ौ. १०.०० पय]त िनमंि=त कलाकारांचा काय0�म होईल.    

श�ुवार  िद.२७/०७/२०१८   
(मOु य िदवस)  

१) सायंकाळी ०७.३० ते रा=ौ. १०.००  पय]त िनमिं=त  कलाकारांचा काय0�म होईल. 
२) <थे<माण े मOु य िदवशी रा=ौ ११.०० ते पहाटे ४.०० पय]त ��चे समोर इP छुक 
कलाकारांचा साईभजन काय0�म आयोिजत कर7 यात येतो. परंत ु मOु य िदवशी    
११.१५ ते पहाटे ३.४९ पय]त खNास चंCNहण असK यान,े  मंिदरात  मं=ोP चाराचे पठण 
होणार असK याने ��च े समोर इPछुक कलाकारांचा साईभजन काय0�म ठेवता येणार 
नाही.   
    मंिदर पQरसरात साऊंड िस	 टीम चा वापर न करता  इPछुक कलाकारांचा साईभजन 
काय0�म  ठेवणसे हरकत नाही असे मत आह.े मOु य िदवशी समाधी मंिदर दश0नासाठी 
रा=भर उघडे रािहल.  

शिनवार िद. २८/०७/२०१८. 
( सांगता िदवस )  

सायंकाळी ७.३० ते १०.०० पय]त िनमंि=त कलाकारांचा काय0�म होईल. 

 गBुवार िद.२६/०७/२०१८ 
श�ुवार िद.२७.०७.२०१८ 
शिनवार  िद.२८/०७/२०१८ 

बबबब) ) ) ) कWत0न काय0�म कWत0न काय0�म कWत0न काय0�म कWत0न काय0�म     
मा. � यव	 थापन सिमतीच े िद.०७.०३.२०१७ चे सभतेील िनण0य �.१५५ नसुार  
आंतररा� �ीय कWत0नकार ह.भ.प .चाBद> त गोिवंद	 वामी आफळे यांचे �ी गBुपौिण0मा 
उ> सव २०१८ म5 ये कWत0न ठेव7 यास  माb यता द7े यात आली आह.े > यानसुार �ी 
गBुपौिण0मा उ>सवात तीन िदवस ह.भ.प .चाBद> त गोिवंद	 वामी आफळे यांच े कWत0न 
काय0�म ठेवता येईल. कWत0नकारांची व साथीदारांची िनवास �यव	था सं	थानमाफ0 त 
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मोफत कर7 यात येईल. िनम=ंीत कWत0नकारांच े व कलाकारांचे मानधन मंिदर 
िवभागामाफ0 त अदा कर7 यात येईल.  

३ �ी साईस>यóत�ी साईस>यóत�ी साईस>यóत�ी साईस>यóत 
(स>यनारायण)  
पजूा व अिभषेक पजूा 

उ>सव काळात िद.२६/०७/२०१८ ते िद.२८/०७/२०१८ अखेर  मंिदर िवभागामाफ0 त 
पार पाडK या जाणा-या  �ी साईस>यóत पजूा व अिभषेक पजुा भl तांP या गद�चा 
अदंाज घऊेन चाल ू िकंवा  बंद  ठेवता येईल.  

 ४ िवcतु रोषणाई 
 

समाधी मिंदर, Tारकामाई, चावडी,  गBु	थान व मंिदर पQरसरात सोई<माण े िवcतु 
रोषणाई कर7यात येईल. �ी गBुपौिण0मा उ>सवात �ी साईराज डेकोरेटस0, मुंबई 
िवनामKुय रोषणाई करीत असतात. >यांची िशड� येथे िनवास, भोजन व चहा- 
ना� टयाची  �यव	था सं	थानमाफ0 त िवनामKुय कर7यात येते.  मा= �क भाडे व जाण े-
ये7याचा खच0 द7ेयाची <था आह.े यावेळी िवcतु िवभागामाफ0 त >यांना कळिव7 यात 
येईल. ते न आKयास सं	थान माफ0 त िवcतु रोषणाई कर7यात येईल.  

५ अखंड पारायण �यव	था उ>सव काळात िदनांक २६/०७/२०१८ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता �ी Tारकामाई 
मंिदरात �ी साईचQर=ाचे अखंड पारायणास सBुवात होईल. िद.२७/०७/२०१८ रोजी 
सकाळी ०५.०० वाजता समा�ी होईल. मा. � यव	 थापन सिमतीच े५ सद	य पिहले पाच 
अ5याय वाचतील व रािहलेले ४८ अ5याय <>येकW एक असे ४८ भp वाचतील. 
इPछुक भpांची नांवे िद.२५/०७/२०१८. रोजी समाधी मंिदरासमोरील 	टेजवर कम0चा-
याकडे नUदिवली जातील व >याच िदवशी सायंकाळी >यांPया नावाPया िचáया काढून 
पारायणा करीता नांवे िनि�त केली जातील. पारायणात भाग घणेा-या <>येक भpास 
<साद qहणनू एक �ीफळ द7ेयात येईल. या उ>सवात पोथी, वीणा, <ितमा, अ5याय 
वाचन, BCािभषेक, पाcपजूा या काय0�माकरीता मा. � यव	 थापन सिमतीचे सद	य  
हजर राहातील.   

६ पालखी व रथ िमरवणकू 
 

उ>सवाचे पिहले िदवशी गBुवार िदनांक २६/०७/२०१८ रोजी ��चे पालखीची गांवातनू 
रा=ौ ९.१५ वाजता िमरवणकू होईल, श�ुवार  िदनांक २७/०७/२०१८ रोजी रा=ौ 
९.१५ वाजता रथाची गांवातनू िमरवणकू होईल. 

७ संर@ण �यव	था 
 

उ>सव काळात समाधी मंिदर व मंिदर पQरसरात बंदोब	त ठेवणकेामी संर@ण िवभागात 
ठेकेदारी प5दतीन ेजादा गाड0 नमे7यात येतील. तसेच शांतता व स�ुयव	था राखणसेाठी 
परेुसा बंदोब	त ठेवणकेामी मा. पोलीस अिध@क, अहमदनगर यांना तसेच 
काय0�मासाठी 5वनी@ेपणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी@क, िशड� यांना िवनतंी 
कर7यात येईल.  

८ <साद - भोजन �यव	था 
 

उ> सव काळात <सादालयात िम� टाb नासह भl तांना मोफत <साद भोजन िदले जाते. मा. 
� यव	 थापन सिमतीचे सद	 य व > यांचे कुटंुिबय तसेच िनमंि=त कलाकारांना 	 वतं= 
<साद भोजनाची � यव	 था कर7 यात येईल. पोलीस कम0चारी व उ> सवात काम 
करणकेरीता मदतीसाठी येणा-या � यl तीची <साद भोजनाची � यव	 था नेहमी<माण े
केली जाईल. साईभl तांच ेसोयीसाठी चहा, कॉफW, दधू व िब	 कWटे इ> यादी कॅb टीनम5 ये 
२४ तास सिुवधा उपल� ध आह.े लाडू <साद तसेच तीनही िदवस िम� टाb न <साद 
नेहमी<माण ेद7े यात येईल. उ> सव काळात लाडू <साद िव�W जा	 तीत जा	 त िठकाणी 
सBु करणते येईल. या सबंधीत िवभागाकडुन  िनयोजन  कर7 यात  येईल.  
       मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांचेशी चचा0 कBन सन २०१८ चे गBुपौिण0मा 
उ> सवात ितनही िदवसांच े <साद भोजनात िम� टांb न पदाथ0 िनि�त कर7 यात येतील.  
> या<माण ेउ> सवात िम� टाb न दतेा येईल. 

०९ दणेगी काऊंटस0  उ>सवाचे मOुय िदवशी मंिदर रा=भर उघडे असKयाने दणेगी काऊंटस0 तीन िशÅटम5ये 
ठेव7यात येतील.   

१० जादा कं=ाटी कम0चारी  
 

उ>सवाचे पवु0 तयारी करणकेामी व उ>सव पार पाडणकेरीता  िविवध िवभागांकडून 
आलेK या मागणीची छाननी केK यानंतर मा. मOु य काय0कारी अिधकारी, यांच े
आदशेानसुार � या-> या खा> यास जादा खं=ाटी कम0चारीवग0 द7े यात येईल.  

११ B णालय �यव	था सं	थानमाफ0 त नेहमी<माण ेचोवीस तास <थमोपचार कG C सBु कर7यात येतील. तसेच 
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 ससु�ज अशी B णवािहका मंिदर पQरसर, �ी साई<सादालय पQरसर या िठकाणी 
ठेव7 यात येईल. 

१२ पाणीपरुवठा 
 

पाटबंधारे खा>यास उ>सव काळात कॅनॉल चाल ू ठेवण ेबाबत िवनतंी कर7यात येईल. 
िनयिमत पाणीपरुवठा रािहल, याची �यव	था कर7यात येईल.  

१३ भpांची <ासंिगक  िनवास 
�यव	था  

सं	थानचे साईआ�म भl तिनवास	 थान न.ं १ व साई धम0शाळा, Tारावती, िनवास	थान, 
इ. इमारती मधनु पालखी पदया=�साठी व भpांची िनवास �यव	था कर7यात येईल.  

१४ पालखी � यव	 था  �ी गBुपौिण0मा उ>सवात पणु ेतसेच इतर िठकाणाह?न पालO या येत असतात. उ>सवात 
येणा-या पालO या व सोबत येणाXया भpांची �यव	था साईआ�म (धम0शाळा)  
पQरसरात कर7यात येते. येणा-या पालO यांचा तpा अलिहदा सादर केला जाईल. पायी 
येणा-या भpांची आव�यकतेनसुार िशंगवे,गहुापाट,िपं<ी िनम0ळ येथे सं	थानतफª  टँकरन े
िप7याचे पाणी परुिव7याची �यव	था यंदाही करावी लागणार आह.े  

१५ काय0�माची सांगता 
 

गोपाळ काKयाच े कWत0नाने उ>सवाची सांगता होईल. काKयाच े कWत0न िनमंि=त 
कWत0नकार करतील.  

१६ खचा0चे अदंाजप=क  �ी गBुपौिण0मा उ>सव-२०१७ म5ये <>य@ खच0 B.२७,३०,३०६/- (अ@री  Bपये   
स> तािवस लाख तीस हजार तीनशे सहा ) मा=  इतका खच0 झाला होता. �ी गBुपौिण0मा 
उ>सव सन-२०१८ करीता खालील तपिशला<माण ेअदंाजे अदंाजे B. ४८,९८,०००/- 
(B.आáेचाळीस  लाख,आáय7 णव हजार ) मा= खच0 अपे@ीत आह.े 

    
�ी गBुपौिण0मा उ> स�ी गBुपौिण0मा उ> स�ी गBुपौिण0मा उ> स�ी गBुपौिण0मा उ> सव व व व ----२०१८  २०१८  २०१८  २०१८  अदंाजप=क  अदंाजप=क  अदंाजप=क  अदंाजप=क      

    
    
अअअअ....����    

    
खच0 तपिशलखच0 तपिशलखच0 तपिशलखच0 तपिशल    

        
    �ी गBपौिण0मा उ> स�ी गBपौिण0मा उ> स�ी गBपौिण0मा उ> स�ी गBपौिण0मा उ> सव व व व ----२०१७२०१७२०१७२०१७    

�ी गBुपौिण0मा �ी गBुपौिण0मा �ी गBुपौिण0मा �ी गBुपौिण0मा     
उ> सउ> सउ> सउ> सवववव----२०१८ २०१८ २०१८ २०१८ अदंाजे खच0 अदंाजे खच0 अदंाजे खच0 अदंाजे खच0     

  अदंाजे खच0 <> य@ खच0  
१ मंडप, कमानी, 	 टेज, व इतर  ४,१९,१०९.०० ४२०३५४.००    ४,६२,०००.००  
२ कलाकार िबदागी (िकत0नकार व िनमं=ीत 

कलाकार काय0�मासह )  
५,००,०००.००                                               ३८,९३९.०० २,९२,०००.०० 

 
३ भl तांना िम� टाb न (�म पQरहार मजरुीसह)  ८,३७,३५४.०० ६०७३४०.०० ८,६९,०००.०० 
४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इंधन खच0 )  १,००,०००.०० ७३१४८.०० १,१०,०००.०० 
५ िनम=ंण पि=का, जािहरात, पो� टेज,लेबल 

	 टीकर (आ�यदाते  िवदशेी भl तांसह )  
१३,००,०००.०० १२,६०,९१७.०० २५,४०,०००.०० 

६ जादा कम0चारी 	 वयंसेवक  (िवदयाथ�) 
मानधन   

४,००,०००.०० २९७३७९.०० ४,००,०००.०० 

७ पालO याच े िठकाणी िप7 याची पा7 याची 
� यव	 था खच0 (टॅकर िडझेलसह)  

३,००,०००.०० २०१४९.०० २५,०००.०० 

८ साऊंड िस	 टीम भाडेत> वावर घणेकेामी  - - १,५०,०००.०० 
९ मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन  २,००,०००.००  - - 
१० भाडो=ी �ेन, मालवाहतुक व इतर खच0 १,००,०००.००  १२०८०.०० ५०,०००.०० 

    एकुणएकुणएकुणएकुण    Bपये Bपये Bपये Bपये ----    ४१४१४१४१,,,,५६५६५६५६,,,,४६३४६३४६३४६३....००००००००    २७२७२७२७,,,,३०३०३०३०,,,,३०६३०६३०६३०६....००००००००    ४८४८४८४८,,,,९८९८९८९८,,,,००००००००००००....००००००००    
  

तरी उपरोp <माण े �ी गBुपौिण0मा उ>सव- २०१८ साजरा करणसे, >यासाठी वरील<माण े काय0वाही 
करणसे व >यासाठी येणा-या अदंाजे  B.४४४४८८८८,,,,९९९९८८८८,,,,००००००००००००////---- (B. आáेचाळीस लाख,आáया7 णव हजार ) मा= च े
खचा0स माbयता असावी. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३१३३१३३१३३१    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , �ी�ी�ी�ी    गBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मागBुपोिण0मा    उ>सवउ>सवउ>सवउ>सव----२०१८२०१८२०१८२०१८    साजरासाजरासाजरासाजरा    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    वववव    याकामीयाकामीयाकामीयाकामी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    अदंाजे 
B.४४४४८८८८,,,,९९९९८८८८,,,,००००००००००००////----    मा=चे मा=चे मा=चे मा=चे खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . .                                                                 ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०३०३०३०३    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    वववव    िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपंचायतनगरपंचायतनगरपंचायतनगरपंचायत    यांचेयांचेयांचेयांचे    संयpुसंयpुसंयpुसंयpु    वापरासाठीवापरासाठीवापरासाठीवापरासाठी    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िनधीतूनिनधीतूनिनधीतूनिनधीतून    Biomethanation Biomethanation Biomethanation Biomethanation 

(Thermophilic Anaerobic Digestion)  (Thermophilic Anaerobic Digestion)  (Thermophilic Anaerobic Digestion)  (Thermophilic Anaerobic Digestion)  तं=nानावरतं=nानावरतं=nानावरतं=nानावर    आधारीतआधारीतआधारीतआधारीत    10TPD 10TPD 10TPD 10TPD @मतेचे@मतेचे@मतेचे@मतेचे    दोनदोनदोनदोन    <कKप<कKप<कKप<कKप    उभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामी    
काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता, , , , मिज<ामिज<ामिज<ामिज<ा, , , , संगमनेरसंगमनेरसंगमनेरसंगमनेर    यांचेकडेयांचेकडेयांचेकडेयांचेकडे    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    मंजरुीसाठीमंजरुीसाठीमंजरुीसाठीमंजरुीसाठी    छाननीछाननीछाननीछाननी    शKुकशKुकशKुकशKुक    रlकमरlकमरlकमरlकम    BBBB....७७७७....१८१८१८१८    ल@ल@ल@ल@    जमाजमाजमाजमा    
करणचेेकरणचेेकरणचेेकरणचेे    काय0वाहीसकाय0वाहीसकाय0वाहीसकाय0वाहीस    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत....    

<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	थान िव� व	 त� यव	 था व िशड� नगरपचंायत यांचे संयpु वापरासाठी सं	थान िनधीतनू 
घनकचरा <ि�या <कKप उभारण े करीता मा.� यव	 थापन सिमतीच े िनण0यानसुार ई-िनिवदा <ि�या राबिवणते 
आली. िद.१५/०६/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.४५९ अb वये माb यता द7े यात आली असनू खालील<माण े
िनण0य संमत कर7 यात आला आह.े  

“यावर सिव	 तर चचा0 होऊन असे ठरले कW, �ी साईबाबा सं	 थान व िशड� नगरपंचायत यांचेसाठी 
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) 	 वBपाचा <> येकW 10 TPD  @मतेच े
घनकचरा <ि�या यिुनटस ् उभारणसेाठी िवहीत पØतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे माb यता द7े यात आली. याकामी 
सं	 थानचे गट न.ं१८२ मिधल जागेम5 ये <थमतः सं	 थानसाठी Biomethanation (Thermophilic 
Anaerobic Digestion) 	 वBपाचा १० TPD @मतेचे घनकचरा <ि�या यिुनटस ्उभारणते यावे व हा <कK प 
यश	 वी झाK यास िशड� नगरपंचायतीच े मालकWP या जागमे5 ये, > यांचेसाठी सं	 थानमाफ0 त १० TPD @मतेच े
घनकचरा <ि�या यिुनटस ् उभारणते यावेत. सदर <कK पाकरीता लॅ7 डफWलची आव� यकता नसK यान े
लॅ7 डफWलची � यव	 था कर7 यात येऊ नये. लॅ7 डफWल � यितQरl त इतर िस� हील कामे व यिुनटस ् उभारणीसाठी 
येणारा भांडवली खच0 तसेच दनैंिदन दखेभालीसाठी <थम वषा0करीता अपेि@त असलेला आवत� खच0 िमळून 
येणाXया खचा0स माb यता द7े यात आली.  

सदर <कK पाची दनैंिदन दखेभाल व दBु	 ती कर7 याचा समावेश ई- िनिवदते कर7 यात यावा व िशड� 
नगरपचंायत यांचेसाठी सदरह? <कK प उभारणी करतेवेळी > यांचेबरोबरील करारनाqयाम5ये, 	वPछ भारत अिभयान 
अतंग0त सदर <कKपास अनदुान <ा¡ त कBन घणेचेी काय0वाही करावी व अनदुान <ा� झालेनंतर सदरह? अनदुान 
सं	थानकडे वग0 करावे, या बाबीचा समावेश करणते यावा. तसेच िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभतेील िनण0य 
�.५५६ अb वये सlु या कचXयातील ¡ला	टीक �ेड�ग करणकेरीता शेड उभारणीकामी व िद.२०/११/२०१४ 
रोजीचे सभेतील िनण0य �.९९२ अb वये मौजे िशगंवे येिथल िनयोिजत घनकचरा <कK पासाठी िशड� नगरपचंायत 
यांना िनधी उपल� ध कBन दणेचे े  <	ताव र� कर7 यात येत असनू, > याबाबत  िवधी व bयाय िवभाग, महारा�� 
शासन यांना अवगत कर7 यात  यावे, असे ठरले.”  

सदरह? <कK पाकरीता वत0मान प=ातील जािहराती� दारे िवहीत प5 दतीने ई-िनवीदा मागिवणते आK या 
हो> या. > यानसुार <ा¡ त झालेK या िनिवदांपकैW पा= ठेकेदार Organic Recycling System Pvt.Ltd., Navi 
Mumbai यांनी सादर केलेK या िनवीदतेील दरानसूार १० TPD @मतेचे ०२ Biomethanation Plant, ५ 
TPD @मतेच ेBailing Machine तसेच मौजे िनमगाव-को-हाळे गट न.ं १८२ मधील िनयोजीत बायोगॅस ¡ लांट 
ते �ी साई<सादालय िकचन पय]त जी. आय. पाईप लाईन टाकण ेव या <कK पाचे एक वषा0चे कालावधीसाठी 
दखेभाल दBु	 ती करण ेया कामाकरीता िनिवदमे5 ये रl कम B.४,४१,२१,०००/- इतकW नमदू केली आह.े तसेच 
> यापढुील चार वषा]P या दखेभाल दBु	 तीसाठी B.२,७६,००,०००/- इतकW रl कम िनिवदमे5 ये नमदू केली होती.  
 > यानसुार ठेकेदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांचेशी चचा0 
वाटाघाटी कBन िनण0य होणकेामी मा.� यव	 थापन सिमतीच े िद.०८/१२/२०१७ रोजीच े सभपेढु े <	 ताव सादर 
करणते आला होता, सदरह? सभेतील िनण0य �. १०५१(८) अb वये ठेकेदार यांना काया0दशे दणेबेाबत 
खालील<माण ेिनण0य झालेला आह.े   

.   “यावर सिव	तर चचा0 होऊन, उपरोp <	ताव जादा खचा0चा असKयामळेु, तो अतंीम िनण0याथ0 
�यव	थापन सिमतीPया पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

>यानसुार सदरह? इितवaृ वाचनू कायम करताना, घनकचरा <ि�या <कKप उभारणकेामीच े िनqनतम 
दरधारक ठेकेदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांच े <ितिनधी सभेसमोर 
उपि	थत होते.>यांनी सिमती सद	यांनी िवचारलेKया <Ýांची समप0क उaरे िदली व सभेसमोर सांिगतले कW, या 
घनकचरा <कKपासाठी िशड� नगरपचंायतीस शासनाकडून सवलत Gap Funding िमळू शकेल. तसेच या 
<कKपामधनू तयार होणारा गॅस <सादालयाच ेउपयोगात येईल व िनिवदमेधील अटी/शत�नसुार <कKपामधनू तयार 
होणारे खत >यांना राहील.  
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   यावर सिव	तर चचा0 होऊन, �ी साईबाबा सं	थान व िशड� नगरपंचायत यांच ेसंयpु वापरासाठी सं	थान 
िनधीतनू घनकचरा <ि�या <कKप उभारणकेामी Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai 
यांच ेएकि=त B.७,१७,२१,०००/- मा= िनqनतम दर ि	वकारणते येऊन, >यांना काया0दशे द7ेयात यावा. तसेच या 
<कKपास शासनाकडून िशड� नगरपचंायतीस Gap Funding िमळणकेामी ठेकेदारान ेआव�यक ते सहकाय0 
करावे व सदरह? Gap Funding सं	थानला वग0 करणबेाबत िशड� नगरपचंायती सोबत MOU करणते यावा, असे 
ठरले.” 

�ी साईबाबा सं	थान िव� व	 त � यव	 था व िशड� नगरपचंायत यांच ेसंयpु वापरासाठी सं	थान िनधीतनू 
घनकचरा <ि�या <कKप उभारण े करीता िवधी व b याय िवभाग, महारा� � शासन यांची <शासकWय माb यता 
घणेसेाठी जा.�.५१३१ िद.२६/१२/२०१७ रोजीP या प=ाb वये <	 ताव सादर करणते आला होता.> यावर िवधी व 
b याय िवभागाने > यांचेकडील िद.०८/०३/२०१८ रोजीचे प=ाb वये <	 तावीत <कK पाP या अदंाजप=कातील दर व 
इतर तांि=क बाब�ची छाननी महारा� � जीवन <ािधकरणाकडून िवहीत शKु क अदा कBन कBन घ7े यात यावी असे 
कळिवले होते. 

सं	 थानचे िद.११/०४/२०१८ रोजीचे प=ाb वये मOु य अिभयंता, मिज<ा, नािशक यांचेकडे तांि=क 
बाब�ची छाननी करणसेाठी <	 ताव सादर करणते आलेला आह.े यावर मOु य अिभयंता यांनी िद.१२/०४/२०१८ 
रोजीचे प=ाb वये सदरह? <	 तावाची छाननी सBु असK याचे कळिवले असनू खालील <माण ेम�ु ेउपि	थत केलेले 
आहते.  
१.  <	 तावास तांि=क मंजरूी दणेकेामी आव� यक शKु क B.७.१८ ल@ चा भरणा ता> काळ काय0कारी 

अिभयंता, मिज<ा, संगमनरे काया0लयास कर7 यात यावा . 
२.  <	 ताव अ>ं यत =ोटक 	 वBपात <ा¡ त झाला आह े .> याम5 ये खालील बाब�चा समावेश असण ेगरजेच े

आह.े 
a. City Profile 
b. Physical Infrastructure, Population forecast 
c. Waste Generation  
d. Existing MSW collection system 
e. Existing processing system 
f. Gap assessment analysis 
g. Various process of MSW management 
h. O & M aspect 
i. Total capital expenditure  
j. Drawings  
k. Design calculation (Capacity Calculations) 

३. <	 तावीत केले Biomithanition process साठी <थम Biomithanition, Landfill, 
Gasification/ pyrolysis, increasion या <कारP या <ि�या बाबत मािहती दवेनू  
Biomithanition process  चीच कशी िनवड केली याबाबत 	 प� टीकरण cावे . 

४. <	 तावात सदर <िकयेची दखेभाल दBु	 ती तसेच > यातून िमळणारे उ> पb न याबाबतच े<प= जोड7 यात 
यावे . 

५. <	 तावात जोड7 यात आलेले Drawing अ> यांत अ	 प� ट 	 वBपाच ेआहते .सदरच ेdrawings A-3 
Sheet paper वर जोड7 यात यावे. 

६. <	 तावाबरोबर एक ठरािवक कं=ाटदाराच ेकाम केK याच े<माणप= तसेच िशड� सं	 थानन ेतयार केलेला 
RFP (Request of Proposal) जोड7 यात आलेला आह े.या कागदप=ांची आव� यकता नाही . 

७. अदंाजप=के व आराखडे उपअिभयंता, काय0कारी अिभयंता तसेच मOु य काय0कारी अिधकारी यांच े
	 वा@रीिनशी सादर करावेत . 

 सदरह? <	 तावास तांि=क मंजरूी घणेचेे काम सं	 थानमाफ0 त िनिवदा <ि�या करणपेवू� पणू0 करण े
आव� यक होते. तथापी, याबाबत सं	 थानकडे संबधीत @े=ातील तn मन�ु यबळ अथवा याबाबतचा पवूा0नभुव 
नसK याने सदर <कK पासाठी Design, supply installation, testing & commissioning या त> वावर 
िनिवदा मागिवणते आK या. सदरह? कामाP या ई-िनवीद ेमधील Special conditions मधील l लॉज १.१ म5 ये 
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“All statutory approval should be obtained by the Contractor. Sansthan will assist it by 
provideing necessary documents.” अशी तरतदू आह.े  तथापी, ठेकेदार यांची जबाबदारी िनिवदापवू0 
कामांसाठी _ यावयाP या मंजरूी संबधीत नाही, असे या काया0लयाचे मत आह.े तसेच आज िद.२१/०४/२०१८ 
रोजी मा.अ5 य@ महोदय यांनी सदरह? तांि=क छाननी शKु क B.७.१८ ल@ ह ेसं	 थानमाफ0 त तातडीन ेभBन > यास 
मा.� यव	 थापन सिमतीची कायÊ> तर माb यता घणेसेाठी <	 ताव सादर करणचेी सचूना िदलेली आह.े   

तरी �ी साईबाबा सं	थान व िशड� नगरपंचायत यांच े संयpु वापरासाठी सं	थान िनधीतनू 
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) तं=nानावर आधाQरत 10 TPD  @मतेचे दोन 
<कKप उभारण ेकामी काय0कारी अिभयंता,  मिज<ा, संगमनेर यांचकेडे तां=ीक मंजरूीसाठी छाननी शKु क रl कम 
B.७.१८ ल@ जमा करणचे ेकाय0वाहीस तसेच सदरह? खचा0स माb यता िमळणसे िवनंती. 

        <	तुत<	तुत<	तुत<	तुत    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    <कKप<कKप<कKप<कKप    अहवालअहवालअहवालअहवाल    (DPR) (DPR) (DPR) (DPR) सादरसादरसादरसादर    झालाझालाझालाझाला    >यावेळी>यावेळी>यावेळी>यावेळी    खचा0बाबतचेखचा0बाबतचेखचा0बाबतचेखचा0बाबतचे    सव0सव0सव0सव0    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    
�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीलासिमतीलासिमतीलासिमतीला    होतेहोतेहोतेहोते. . . . >यामळेु>यामळेु>यामळेु>यामळेु    <कल्<कल्<कल्<कल्पपपप    अहवालाPयाअहवालाPयाअहवालाPयाअहवालाPया    आधारेआधारेआधारेआधारे    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    राबिव7यातराबिव7यातराबिव7यातराबिव7यात    आलीआलीआलीआली. . . . तथापीतथापीतथापीतथापी    
>यानंतर>यानंतर>यानंतर>यानंतर    शासनाकडीलशासनाकडीलशासनाकडीलशासनाकडील    अिधसचुनाअिधसचुनाअिधसचुनाअिधसचुना    �मांक�मांक�मांक�मांक    १००१००१००१००    िदिदिदिद....१३१३१३१३    जलुैजलुैजलुैजलु,ै , , , २०१७२०१७२०१७२०१७    अbवयेअbवयेअbवयेअbवये    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    अिधिनयमातअिधिनयमातअिधिनयमातअिधिनयमात    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    
कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली    असनुअसनुअसनुअसनु    >यामधील>यामधील>यामधील>यामधील    कलमकलमकलमकलम    १४१४१४१४    कककक((((गगगग) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    तरतुदीनसुारतरतुदीनसुारतरतुदीनसुारतरतुदीनसुार    ११११    कोटीकोटीकोटीकोटी    Bपयाप@ेाBपयाप@ेाBपयाप@ेाBपयाप@ेा    अिधकअिधकअिधकअिधक    खच0खच0खच0खच0    अतंभु0तअतंभु0तअतंभु0तअतंभु0त    
असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    <<<<	तावांना	तावांना	तावांना	तावांना    मंजरूीमंजरूीमंजरूीमंजरूी    द7ेयाचेद7ेयाचेद7ेयाचेद7ेयाचे    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    शासनालाशासनालाशासनालाशासनाला    आहतेआहतेआहतेआहते, , , , >यानसुार>यानसुार>यानसुार>यानसुार    <	तुत<	तुत<	तुत<	तुत    <कKपाला<कKपाला<कKपाला<कKपाला    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    वववव    
<शासकWय<शासकWय<शासकWय<शासकWय    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयाचीद7ेयाचीद7ेयाचीद7ेयाची    काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही    शासन	तरावरशासन	तरावरशासन	तरावरशासन	तरावर    सBुसBुसBुसBु    आहेआहेआहेआह,े , , , हीहीहीही    व	तुि	थतीव	तुि	थतीव	तुि	थतीव	तुि	थती    िवचारातिवचारातिवचारातिवचारात    घतेाघतेाघतेाघतेा    <शासकWय<शासकWय<शासकWय<शासकWय    
माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळ7यापवु�िमळ7यापवु�िमळ7यापवु�िमळ7यापवु�    पणु0पणु0पणु0पणु0    झालेलीझालेलीझालेलीझालेली    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    <ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    र�र�र�र�    कBनकBनकBनकBन    <शासकW<शासकW<शासकW<शासकWयययय    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळाKयानंतरिमळाKयानंतरिमळाKयानंतरिमळाKयानंतर    निवननिवननिवननिवन    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    
<ि�या<ि�या<ि�या<ि�या    करावीकरावीकरावीकरावी, , , , असेअसेअसेअसे    मतमतमतमत    मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनीयांनीयांनीयांनी    मांडलेमांडलेमांडलेमांडले....    

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३२३३२३३२३३२    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    वववव    िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत    यांचेयांचेयांचेयांचे    संयpुसंयpुसंयpुसंयpु    वापरासाठीवापरासाठीवापरासाठीवापरासाठी    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िनधीतूनिनधीतूनिनधीतूनिनधीतून    
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion)  Digestion)  Digestion)  Digestion)  तं=nानावरतं=nानावरतं=nानावरतं=nानावर    आधारीतआधारीतआधारीतआधारीत    10TPD 10TPD 10TPD 10TPD @मतेचे@मतेचे@मतेचे@मतेचे    दोनदोनदोनदोन    
<कKप<कKप<कKप<कKप    उभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामीउभारणकेामी    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता, , , , मिज<ामिज<ामिज<ामिज<ा, , , , संगमनरेसंगमनरेसंगमनरेसंगमनरे    यांचकेडेयांचकेडेयांचकेडेयांचकेडे    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    मंजरुीसाठीमंजरुीसाठीमंजरुीसाठीमंजरुीसाठी    छाननीछाननीछाननीछाननी    शKुकशKुकशKुकशKुक    रlकमरlकमरlकमरlकम    
BBBB....७७७७....१८१८१८१८    ल@ल@ल@ल@    जमाजमाजमाजमा    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

        तसेचतसेचतसेचतसेच    शKुकशKुकशKुकशKुक    जमाजमाजमाजमा    केKयानंतरकेKयानंतरकेKयानंतरकेKयानंतर    तातडीनेतातडीनेतातडीनेतातडीने    तांि=कतांि=कतांि=कतांि=क    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    वववव    <शासकWय<शासकWय<शासकWय<शासकWय    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    <ा�<ा�<ा�<ा�    कBनकBनकBनकBन    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    
ठेकेदारासठेकेदारासठेकेदारासठेकेदारास    काया0दशेकाया0दशेकाया0दशेकाया0दशे    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावायावायावायावा, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिभयंताअिभयंताअिभयंताअिभयंता, , , , बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....००००४४४४    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    संकेत	थळावरसंकेत	थळावरसंकेत	थळावरसंकेत	थळावर    <ा�<ा�<ा�<ा�    झालेKयाझालेKयाझालेKयाझालेKया    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    लेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@ण    सं	थांचासं	थांचासं	थांचासं	थांचा    तलुना>मकतलुना>मकतलुना>मकतलुना>मक    तpातpातpातpा    िनण0याथ0िनण0याथ0िनण0याथ0िनण0याथ0    मामामामा....िवधीिवधीिवधीिवधी    वववव    

bयायbयायbयायbयाय    िवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडे    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        वधैािनक लेखापQर@णाम5 ये आ@ेपांचे <माण कमी हो7 याP या Ô� टीने व आिथ0क � यवहारांत 

पारदश0कता येऊन वेळीच > यांP यात सधुारणा कBन ता> काळ काय0वाही कर7 यासाठी व स@म अतंग0त िनयं=ण 
राह7 यासाठी अतंग0त लेखापQर@क q हणनु बाहरेील स@म लेखापQर@ण सं	 थेची नमेणकु कर7 यास अनसुBन 
मा.िवधी व b याय िवभागाचे जा.�.सासंिव-२०१७/२१९४/<.�.१३४/का.१६/िद.०८.११.२०१७ च े प=ाb वये 
वधैािनक लेखापQर@कांच े िनयlु ती<ताणचे अतंग0त लेखापQर@कांची िनयlु ती शासन माb यतेन ेकरण ेआव� यक 
आह.े सबब या<माण े भिव� यात काय0वाही कर7 यात यावी असे कळिव7 यात आले होते. > यास अनसुBन, 
िद.०७.०३.२०१८ रोजीच े मा.� य.स.च े सभमे5 ये <	 ताव सादर कर7 यात आला होता. िनण0य �.१७३/ 
िद.०७.०३.२०१८ अb वये स	ं थानच ेअिधकृत संकेत	 थळावर मािहती <िस5 द कर7 यात येऊन, बद ंपािकटांम5 ये 
त ् यांच ेफW सह अज0 मागिव7 यात येऊन मदुतीत आलेK या अजा]ची खरेदी सिमतीसमोर छानणी कर7 यात आली. 
> यामधील पा= लेखापQर@ण सं	 थांP या फW चा तुलना> मक तl ता मा.िवधी व b याय िवभागाकडे सादर कर7 यास 
माb यता िमळाली आह.े  

> यास अनसुBन, िद.२१.०३.२०१८ रोजी सं	 थानचे अिधकृत संकेत	 थळावर मािहती <िस5 द कर7 यात 
येऊन िद.०७.०४.२०१८ अ ंितम ताQरख नमदु कर7 यात आली होती. िवहीत मदुतीत एकुण २९ लेखापQर@ण 
सं	 थांचे  तांि=क व वािणि�यक िलफाफे <ा¡ त झाले आह.े मा.� य.स. िनण0य �. १७३/िद.०७.०३.२०१८ अb वये 
िद.०९.०४.२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेसमोर तांि=क िलफाफे उघड7 यात येऊन, पा= लेखापQर@ण 
सं	 थांचे वािणि�यक िलफाफे िद.१९.०४.२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेपढुे उघड7 यात आले आहते. 
> यामधील पा= लेखापQर@ण सं	 थाP या फW चा तुलना> मक तl ता खालील <माणःे- 
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S.NoS.NoS.NoS.No    Name of the firmName of the firmName of the firmName of the firm    Expected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GST    
1 Bagchi& Gupta C.A. Mumbai                               1,12,100.00  
2 Pavan Jain & Co C.A. Mumbai                               3,18,600.00  
3 SSSAM & Co. C.A. Pune                               3,54,000.00  
4 RSD & Associates C.A. Mumbai                               5,23,920.00  
5 R.P.D.&Asso. C.A. Nashik                               6,37,200.00  
6 UlhasBorse& Co. C.A. Nashik                               6,49,000.00  
7 A.S.Bedmutha& Co .C.A. Aurangabad                               6,79,680.00  
8 Batliboi&Purohit C.A. Mumbai                               6,90,300.00  
9 Suresh D Daule& Co C.A. rahuri                               8,26,000.00  
10 MAPSV & Associates C.A. Nashik                               8,38,979.00  
11 K.K.Chanani&Asso. C.A. Mumbai                               8,44,172.00  
12 T R Chaddha& Co. Lpp Mumbai                               9,32,200.00  

13 Sunil Abhyankar&Asso.C.A. Pune 
                              9,44,000.00  
(Travelling & Accommodation exp. As actual) 

14 S.G.Andani& Co. C.A. A.Nagar                             10,62,000.00  
15 TusharPagar&Co.C.A. Nashik                             10,62,000.00  
16 SPMR &Asso. C.A. New Delhi                             15,34,000.00  
17 Vijay Panchappa& Co C.A. Mumbai                             15,57,600.00  
18 EkboteDeshmukh& co. C.A. Nagpur                              17,13,020.00  
19 MCK & Co. C.A. Pune                             20,07,180.00  

20 R Kabra& Co. C.A. Mumbai  
                            21,24,000.00  
(Travelling & Accommodation exp. As actual) 

21 AYG&Asso. C.A. Nashik                             42,48,000.00  
22 C.B.ChhajedC.A.Mumbai                             47,20,000.00  

  तरी आिथ0क  वष0 २०१८-१९ (िद.०१.०४.२०१८ ते िद.३१.०३.२०१९ अखेर) अतंग0त लेखापQर@क     
((((Internal Auditor)Internal Auditor)Internal Auditor)Internal Auditor)कामकाजासाठी लेखापQर@ण सं	 थेची नमेणकु करणकेामी उपरोl त तलुना> मक तl > याच े
अवलोकन होऊन, मा. िवधी व b याय िवभागास पाठिवणसे माb यता िमळणकेामी <	 ताव � यव	 थापन  सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३३३३३३३३३    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    सिमतीम5येसिमतीम5येसिमतीम5येसिमतीम5ये    उघड7यातउघड7यातउघड7यातउघड7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    एकुणएकुणएकुणएकुण    २२२२९९९९    <	तावांपकैW<	तावांपकैW<	तावांपकैW<	तावांपकैW    एकूणएकूणएकूणएकूण    २२२२२२२२    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    
मामामामा....िवधीिवधीिवधीिवधी    वववव    bयायbयायbयायbयाय    िवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडे    पाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    येतयेतयेतयेत    आहेआहेआहेआहे. . . . पकैWपकैWपकैWपकैW    मेममेेमे....सिुनलसिुनलसिुनलसिुनल    अâयंकरअâयंकरअâयंकरअâयंकर    ॲbडॲbडॲbडॲbड    असोअसोअसोअसो., ., ., ., सीएसीएसीएसीए, , , , 
पणुेपणुेपणुेपणुे    यांनीयांनीयांनीयांनी    सनसनसनसन    २०१६२०१६२०१६२०१६----१७१७१७१७    यायायाया    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    लेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@क    qहणनूqहणनूqहणनूqहणनू    काकाकाकामममम    केलेकेलेकेलेकेले    आहेआहेआहेआहे. . . . >यांना>यांना>यांना>यांना    
सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    �यवहारांची�यवहारांची�यवहारांची�यवहारांची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    आहेआहेआहेआह.े . . . िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    लेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचे    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    कामकामकामकाम    समाधानसमाधानसमाधानसमाधानकारककारककारककारक    आहेआहेआहेआह.े . . . 
सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    एकुणएकुणएकुणएकुण    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    �यवहारां�यवहारां�यवहारां�यवहारांचीचीचीची    �या�ी�या�ी�या�ी�या�ी    पाहतापाहतापाहतापाहता    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सव0सव0सव0सव0    करासहकरासहकरासहकरासह    सादरसादरसादरसादर    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    BBBB....९९९९,,,,४४४४४४४४,,,,००००००००००००////----+ + + + 
<>य@<>य@<>य@<>य@    अनुषंगीकअनुषंगीकअनुषंगीकअनुषंगीक    खच0खच0खच0खच0    यायायाया    दराऐवजीदराऐवजीदराऐवजीदराऐवजी    सनसनसनसन    २०१६२०१६२०१६२०१६----१७१७१७१७    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    िवशेषिवशेषिवशेषिवशेष    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    
लेखापQर@णालेखापQर@णालेखापQर@णालेखापQर@णासाठीसाठीसाठीसाठी    मंजरुमंजरुमंजरुमंजरु    असलेKयाअसलेKयाअसलेKयाअसलेKया    BBBB....६६६६,,,,००००००००,,,,००००००००००००////----++++करकरकरकर    यायायाया    दरातदरातदरातदरात    तेतेतेते    कामकामकामकाम    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    तयारतयारतयारतयार    असKयासअसKयासअसKयासअसKयास    सनसनसनसन    
२०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९    यायायाया    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    वषा0चेवषा0चेवषा0चेवषा0चे    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    अतंग0तअतंग0तअतंग0तअतंग0त    लेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@ण    गणुवaापणु0गणुवaापणु0गणुवaापणु0गणुवaापणु0    वववव    काय0@मकाय0@मकाय0@मकाय0@म    हो7यासाठीहो7यासाठीहो7यासाठीहो7यासाठी        फpफpफpफp    
िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    हाहाहाहा    एकचएकचएकचएकच    िनकषिनकषिनकषिनकष    गहृीतगहृीतगहृीतगहृीत    नननन    धरताधरताधरताधरता    मेममेेमे....सिुनलसिुनलसिुनलसिुनल    अâयंकरअâयंकरअâयंकरअâयंकर    ॲbडॲbडॲbडॲbड    असोअसोअसोअसो., ., ., ., सीएसीएसीएसीए, , , , पणुेपणुेपणुेपणुे    यांचीयांचीयांचीयांची    अंअअंंअंतग0ततग0ततग0ततग0त    
लेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@क    qहणनूqहणनूqहणनूqहणनू    नेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    कBनकBनकBनकBन    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    शासनासशासनासशासनासशासनास    पाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....००००५५५५    सनसनसनसन    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    यायायाया    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    वषा0Pयावषा0Pयावषा0Pयावषा0Pया    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    लेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@ण    कामकाजासाठीकामकाजासाठीकामकाजासाठीकामकाजासाठी    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    संकेत	थळावसंकेत	थळावसंकेत	थळावसंकेत	थळावरररर    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    

<िस5द<िस5द<िस5द<िस5द    कBनकBनकBनकBन    आलेलेआलेलेआलेलेआलेले    <	तावाचा<	तावाचा<	तावाचा<	तावाचा    तुलना>मकतुलना>मकतुलना>मकतुलना>मक    तpातpातpातpा    िनण0याथ0िनण0याथ0िनण0याथ0िनण0याथ0    शासनासशासनासशासनासशासनास    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबतिमळणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----        �ी साईबाबा सं	थान िव¿	त�यव	था,िशड� अिधिनयम २००४ मधील तरतदु कलम १७(२) ग व 

कलम २९(१) �ी साईबाबा सं	थान िव¿	त �यव	था (िशड�) अिधिनयम, २००४ मिधल कलम १७(०२)(ग) 
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अb वये, िव¿	त �यव	थेPया िहशोबाची, रा�य शासन िनदªश दईेल अशा �यpWकडून पढुील लगत वषा0तील अशा 
तारखेपय0त वािष0क लेखापQर@ण कर7याची �यव	था करील. अशी तरतुद आह.े  

तसेच कलम २९(०१) म5ये अb वये. “सिमती >या िव¿	त�यव	थेची आिथ0क ि	थती व जमा खचा0चा 
तपिशल दश0िवणारा िद.३१ माच0, रोजी सपंणा-या <>येक िवaीयवषा0चा लेखापQर@कांचा अहवाल, तसेच �यांना 
या िव¿	त �यव	थेकडून आिथ0क सहा×य द7ेयात आले अशा दणेगी ि	वकारणा-या सं	थेची (संपणू0 प>यासह) 
तपिशलवार यादी व असे आिथ0क सहा×य माग7यामागील उ�शे व सहा×याची रlकम याबाबतची मािहती सोबत 
जोडलेKया छानणी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािष0क अहवाल तयार करवनू घईेल आिण >या अहवालाची एक 
<त शासनाला व एक <त धमा0दाय आयpुाला >या वषा0Pया ३० स¡ टGबरP या आत सादर करील.” अशी तरतुद 
आह.े  

उपरोl त तरतुदीस अनसुBन िद.२६ माच0,२०१८ रोजीचे मंजरु िट¡ पणी अb वये सं	 थानच े अिधकृत 
संकेत	 थळावर मािहती <िस5 द कर7 यात येऊन, बंद पािकटाम5 ये > यांच े फW सह अज0 मागिव7 यास माb यता 
िमळाली आह.े िद.२८.०३.२०१८ रोजी सं	 थानच े अिधकृत संकेत	 थळावर मािहती <िस5 द कर7 यात आली 
होती. िद.११.०४.२०१८ अ ंितम ताQरख नमदु कर7 यात आली होती. िद.११.०४.२०१८ अखेर एकुण २४ व नमदु 
केलेK या मदुतीनंतर िद.१२.०४.२०१८ रोजी ०३ असे एकुण २७ <	 ताव <ा¡ त झाले आहते. वधैािनक 
लेखापQर@क नमेणकुWसाठी िनकोप 	 पधा0 हो7 याP या Ô� टीन े िद.१९.०४.२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभेत 
मदुतीत व मदुतीनंतर आलेले सव0 तांि=क िलफाफे सादर कर7 यात आले होते ते उघड7 यात आले आहते. पकैW 
२४पा= लेखापQर@ण सं	 थांच ेवािणि�यक िलफाफे िद.२६.०४.२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमतीच ेसभपेढुे उघड7 यात 
आले आहते. > यांP या फW चा तलुना> मक तl ता तयार कर7 यात आला असनु, तो खालील <माणःे- 

    

S.NoS.NoS.NoS.No    Name of the firmName of the firmName of the firmName of the firm    Expected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GSTExpected Annual Fees with GST    RemarkRemarkRemarkRemark    

1 
Sabadra&Sabadra C.A. 
Nashik 

As decided by Government of Maharashtra 
Law & Judiciary department. Submitted two 

tenders 
2 

Sabadra&Sabadra C.A. 
Nashik 

17,70,000/- 

3 
Batliboi&Purohit C.A. 
Mumbai 

As decided by Government of Maharashtra 
Law & Judiciary department. 

 

4 
Bagchi& Gupta 
C.A.Mubai 

60,180/- 
 

5 
R.P.D. &Asso. C.A. 
Nashik 

1,06,200/- 
 

6 
P.H.Shah& Co C.A. 
Ahmedabad 

1,17,988/- 
 

7 
Agarawal&Dhandhania 
C.A. Surat 

1,18,000/- 
 

8 
ShindeChavan Gandhi & 
Co. C.A. Latur 

1,18,000/- 
 

9 
A.S.Bedmutha& Co. C.A. 
Nashik 

1,27,440/- 
 

12 
RSD & Associates C.A. 
Mumbai 

1,52,220/- 
 

13 
Sunil Singhal&Asso. 
C.A. Delhi 

2,35,934/- 
 

14 
A.D.Anjikar& Co. C.A. 
Mumbai 

3,18,600/- 
 

15 
NimitKalsi& Co. C.A. 
Mumbai 

5,86,460/- 
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16 
Jodh Josh &Co.C.A. 
Nagpur 

590000+ travelling and accommodation  
 

 

17 Bhuta Shah & Co LPP  
590000+out of pocket expences as actual. 
 

 

18 
JayeshDesale& Co. C.A. 
Nashik 

7,02,100/- 
 

19 
M.S.Jadhav& Co. C.A. 
Pune 

8,85,000/- 
 

20 SPAY &Co.C.A. Pune 11,79,999/-  

21 
J.Singh&Asso. C.A. 
Mumbai 

17,69,410/- 
 

22 
EkboteDeshmukh& Co. 
C.A. Nashik 7,67,000/- 

 

23 
Mukund M Chitale& Co. 
C.A. Mumbai 1,77,000+ out of pocket expences as actual 

Submitted two 
tenders after 
due date on Dt. 
12.04.2018 

24 
Mukund M Chitale& Co. 
C.A. Mumbai 1,77,000+ out of pocket expences as actual 

अशा <कारे उपरोl त अ.�.१ ते २४ सव0 <ा¡ त झालेले <	 ताव सं	 थानचे वधैािनक लेखापQर@क 
नेमणकुWकQरता मा.िवधी व b याय िवभाग म=ंालय यांचेकडे  िनण0या	 तव पाठिव7 यास माb यता िमळणकेामी सदरचा 
<	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर. 

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३३३३३४४४४    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    सिमतीम5येसिमतीम5येसिमतीम5येसिमतीम5ये    उघड7यातउघड7यातउघड7यातउघड7यात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    एकुणएकुणएकुणएकुण    २७२७२७२७    <	तावांपकैW<	तावांपकैW<	तावांपकैW<	तावांपकैW    एकूणएकूणएकूणएकूण    २४२४२४२४    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    
मामामामा....िवधीिवधीिवधीिवधी    वववव    bयायbयायbयायbयाय    िवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडेिवभागाकडे    पाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    येतयेतयेतयेत    आहेआहेआहेआहे. . . . पकैWपकैWपकैWपकैW    मेममेेमे....मकंुुदमकंुुदमकंुुदमकंुुद    एमएमएमएम....िचतळेिचतळेिचतळेिचतळे    ॲ7डॲ7डॲ7डॲ7ड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , 
सीएसीएसीएसीए, , , , मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांनीयांनीयांनीयांनी    मागीलमागीलमागीलमागील    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    लेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@कलेखापQर@क    qहणनूqहणनूqहणनूqहणनू    कामकामकामकाम    केलेकेलेकेलेकेले    आहेआहेआहेआहे. . . . >यांना>यांना>यांना>यांना    
सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    �यवहारांची�यवहारांची�यवहारांची�यवहारांची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    आहेआहेआहेआह.े . . . मागीलमागीलमागीलमागील    वषा0चेवषा0चेवषा0चेवषा0चे    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    लेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचेलेखापQर@णाचे    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    कामकामकामकाम    
समाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारकसमाधानकारक    आहेआहेआहेआहे. . . . सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    एकुणएकुणएकुणएकुण    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    �यवहाराची�यवहाराची�यवहाराची�यवहाराची    �या�ी�या�ी�या�ी�या�ी    पाहतापाहतापाहतापाहता    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सव0सव0सव0सव0    करासहकरासहकरासहकरासह    सादरसादरसादरसादर    केलेकेलेकेलेकेलेलेलेलेले    दरदरदरदर    
BBBB....११११,,,,७७७७७७७७,,,,००००००००००००////----    अिधकअिधकअिधकअिधक    <>य@<>य@<>य@<>य@    अनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीकअनषंुगीक    खच0खच0खच0खच0    हेहहेेहे    वाजवीवाजवीवाजवीवाजवी    आहतेआहतेआहतेआहते. . . . >यामळेु>यामळेु>यामळेु>यामळेु    सनसनसनसन    २०१७२०१७२०१७२०१७----१८१८१८१८    यायायाया    आिथ0आिथ0आिथ0आिथ0कककक    वषा0चेवषा0चेवषा0चेवषा0चे    
सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    लेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@ण    गणुवaापणु0गणुवaापणु0गणुवaापणु0गणुवaापणु0    वववव    काय0@मकाय0@मकाय0@मकाय0@म    हो7यासाठीहो7यासाठीहो7यासाठीहो7यासाठी    िनqनतमिनqनतमिनqनतमिनqनतम    दरदरदरदर    हाहाहाहा    एकचएकचएकचएकच    िनकषिनकषिनकषिनकष    गहृीतगहृीतगहृीतगहृीत    नननन    धरताधरताधरताधरता    
मेममेेमे....मकंुुदमकंुुदमकंुुदमकंुुद    एमएमएमएम....िचतळेिचतळेिचतळेिचतळे    ॲ7डॲ7डॲ7डॲ7ड    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी, , , , सीएसीएसीएसीए, , , , मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    यांचीयांचीयांचीयांची    वधैािनकवधैािनकवधैािनकवधैािनक    लेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@णलेखापQर@ण    qहणनूqहणनूqहणनूqहणनू    नेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठीनेमणकूWसाठी    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    कBनकBनकBनकBन    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    शासनासशासनासशासनासशासनास    पाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यासपाठिव7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयातततत    आलीआलीआलीआली....                                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०६०६०६०६    �ी साईबाबा <शासकWय �ी साईबाबा <शासकWय �ी साईबाबा <शासकWय �ी साईबाबा <शासकWय <बोधनी <बोधनी <बोधनी <बोधनी ((((SSIACSSIACSSIACSSIAC))))    सुB करणबेाबतसुB करणबेाबतसुB करणबेाबतसुB करणबेाबत....    
<	ताव-  सं	 थानचे मा.� यव	 थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ रोजीच े सभते, �ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, 

कोपरी, ता.वसई-िवरार (पवू0) िजK हा ठाण े यांची मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७,१७८, २८२/१, 
२८४ व २८८ मधील भखुंड �मांक १ इमारत बी व डी िवनामोबदला सं	 थानला दणेगी 	 वBपात ह	 तांतरण 
करणसे माb यता द7े या त आलेली आह.े तसेच मा.� यव	 थापन सिमती िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभतेील 
िनण0यास अनसुÙन आय.ए.एस. अकॅडमी सÙु करणसेाठी करावयाचे कामांचा <	 ताव तसेच शासनाचे िवधी व 
b याय िवभाग, मं=ालय, मुंबई यांची माb यता घणेबेाबतचा <	 ताव मा.� यव	 थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७ 
रोजीचे सभपेढु ेसादर करणते आलेला होता. > यावर सिमतीने िनण0य �.५११ खालील<माण ेघतेलेला आह.े  

“मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील दणेगी िमळालेK या “बी” व “डी” इमारत�म5 ये आय.ए.एस.अकॅडमी 
सÙु करणसेाठी <	 तावात नमदु केले<माण ेकाय0वाही करणसे व > याकामी येणा-या खचा0स माb यता द7े यात आली. 
तसेच या अकॅडमीP या ग� ह0नर कौिbसलम5 ये सद	 य q हणनू मा.अ5 य@, मा.उपा5 य@ यांचेबरोबरच मा.अडॅ.मोहन 
जयकर, मा.�ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा.�ी.<ताप भोसले या सिमती सद	 यांचा समावेश करणते यावा, असे 
ठरले.”  
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उपरोl त मा.� यव	 थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर करणते आलेK या आय.ए.एस.अकेॅडमी सBु करणकेामी 
शासनाचे िवधी व b याय िवभाग, मं=ालय, मुंबई यांची माb यता _ यावी लागले असे <	 तावीत करणते आले होते, 
> यास सिमतीन ेिद.१५/०६/२०१७ रोजी िनण0य �.५११ अb वये माb यता िदलेली आह.े  

सेवािनव>ृ ती सनदी अिधकारी �ी.सधुीर ठाकरे यांनी िवनामोबदला या अकॅडमीP या ग� हिन]ग 
कौb सीलच े अ5 य@पद ि	वकारणसे संमती िदलेली असलेबाबतची मािहती मा.अ5 य@ महोदय यांनी 
मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेत िदलेली आह.े  

तसेच मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभतेील िनण0य �.६८५ नसुार “�ी साईबाबा 
सं	 थानमाफ0 त सBु करावयाP या I.A.S. अकॅडमीP या ग� हिन]ग कौिbसलम5 ये मा.�ी.सधुीर ठाकरे, मा.�ी.सरेुश 
हावरे, मा.�ी.चंCशेखर कदम, मा.अडॅ.मोहन जयकर, मा.�ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा.�ी.िबपीनदादा कोK ह,े 
मा.�ी.<ताप भोसले व मा.�ीमती Bबल अNवाल (भा.<.से.), मOु य काय0कारी अिधकारी यांचा समावेश करणते 
यावा. तसेच या ग� हिन]ग कौिbसलने I.A.S. अकेॅडमी सBु करणकेामी उपरोl त <	 तावत नमदु केलेK या िवषयांवर 
माग0दश0न करावे, असे ठरले.  

तसेच मOु य काय0कारी अिधकारी यांचे अ5 य@तेखाली उपिजK हािधकारी-२, उप काय0कारी अिधकारी, 
मOु यलेखािधकारी व काय0कारी अिभयंता यांच ेकाय0कारी मंडळ (Executive Council) तयार करणसे माb यता 
द7े यात आली.  

मा.�ी.सधुीर ठाकरे, सेवािनव>ृ त <धान सिचव, यांची सं	 थानP या <	 तावीत आयएएस अकेॅडमीP या 
ग� ह0िनंग कौिनसलP या अ5 य@पदी िनवड करणते आलेली आह.े आयएएस अकेॅडमीP या कामकाजासाठी 
�ी.सधुीर ठाकरे यांना िशड� येथे येण े जाणसेाठी व िशड� येथे वाहन� यव	 था, िनवास� यव	 था, भोजन� यव	 था 
सं	 थानमाफ0 त िवनामKु य कर7 यात यावी. तसेच िशड� येथे वा	 त� याP या कालावधीत एक सरु@ा कम0चारी पणु0वेळ 
> यांचे बरोबर दणेते यावा” असे ठरले.  

मा.� यव	 थापन सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ चे सभेतील िनण0य �.५११ अb वये मा.<धान सिचव, 
िवधी व b याय िवभाग, महारा� � रा� य यांना इकडील जा.�.एसएसएस/सा<शा/आ	 था/ ४३२८/२०१७ 
िद.१८.११.२०१७ चे प=ाb वये  मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७,१७८, २८२/१, २८४ व २८८ 
मधील भखुंड �मांक १ इमारत ‘बी’ व ‘डी’ म5 ये रा� यातील गोर-गरीब, आदीवासी, वंिचत, दबु0ल 
िवcाÚ या]साठी आय.ए.ए.अकॅडमी सBु करणसे तसेच > या अनषंुिगक येणारे खचा0स माb यता िमळणबेाबत िवनतंी 
कर7 यात आलेली होती.  

> यानषंुगाने िवधी व b याय िवभाग, महारा� � शासन, मं=ालय, मुंबई यांनी > यांचेकडील �.सासंिव-
१०१७/ १९९२/<.�.२२५/ का.१६ िद.१५.०२.२०१८ रोजीचे प=ाb वये उपरोl त अकॅडमीबाबत खालील 
मcुांबाबत अहवाल/अिभ<ाय शासनास सादर करणबेाबत िनदªश िदलेले आहते, > याबाबतचा तपिशल 
पढुील<माण े–  

 
अअअअ....����....    शासन प=ाb वशासन प=ाb वशासन प=ाb वशासन प=ाb वये उपि	थत म�ुाये उपि	थत म�ुाये उपि	थत म�ुाये उपि	थत म�ुा    इकडील काया0लयाकडील अहवालइकडील काया0लयाकडील अहवालइकडील काया0लयाकडील अहवालइकडील काया0लयाकडील अहवाल////अिभ<ायअिभ<ायअिभ<ायअिभ<ाय    
०१. <िश@णाथ� िनवडीसाठी कोणती काय0पØती 

अवलंिब7 यात येणार आह.े तसेच > यासाठी कोणते 
िनकष लाव7 यात येणार आहते.  

<िश@ाणाथ� िनवडीसाठी रा� य <शासकWय � यवसाय 
िश@णसं	 था (SIAC) यांचेशी संल  नता <ा¡ त कBन घणेते 
येणार असनू, रा� य <शासकWय � यवसाय िश@ण सं	 था, 
मुंबई यांचमेाफ0 त दरवष� जी िनवड चाचणी घणेते येते, 
> याच िनवड चाचणीमधनू <िश@णाथ�चंी िनवड करणचे े
<	 तािवत आह.े सदर <िश@णाथ� हा महारा� � रा� यातील 
रिहवासी असवा, तसेच > यांनी कोण> याही माb यता<ा¡ त 
िवcापीठाची कोण> याही शाखचेी पदवी पQर@ा उ> तीण0 
केलेली असावी. वcैिकय शाखPे या उमेदवारांनी > यांचा 
आंतरवािसता <िश@ण कालावधी पणु0 केलेला असावा. 
तसेच वयोमया0दा - सव0साधरण <वग0 – २१ ते ३५ वष0, 
अनसुिुचत जाती/जमाती – २१ ते ३७ वष0, व नागQरकांचा 
मागास <वग0 – २१ ते ३५ वष0 या <माण ेराहील.   

०२. <िश@णाथ�नंा काही शKु क आकार7 यात येणार आह े सदर <िश@ण सं	 था सBु कर7 याचा मOु य उ�शे हा 
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िकंवा कसे.    रा� यातील Nामीण भागातील आिथ0क Ô� टया मागसलेK या 
िवcाÚ या]ना 	 पधा0 पQर@ांसाठी उ> तम दजा0चे <िश@ण 
उपल� ध कBन दणे े हा आह.े तसेच �ी साईबाबा सं	 थान 
िव� व	 त� यव	 था, िशड� येथे दानशरु साईभl तांP या 
मा5 यमातून दणेगी <ा¡ त होत असते. > यामळेु सदर 
<िश@ाणाथ� यांचेकडून कोणतेही शKु क आकर7 यात येणार 
नाही.   

०३. या <िश@णासाठी <िश@क कशा<कारे उपल� ध केले 
जातील व > यांना कशा<कारे मानधन द7े यात येईल.  

सदर <िश@ण सं	 थेची रा� य <शासकWय � यवसाय िश@ण 
सं	 था, मुंबई यांचशेी संल  नता िमळिवणचेी बाब <	 तािवत 
आह.े तसेच भारतातील नामवंत खाजगी <िश@ण सं	 थांशी 
करार करणचेे <	 तािवत असनू, > यांचेमाफ0 त तn 
<िश@कांमाफ0 त <िश@ण सिुवधा उपल� ध कBन दणेते 
येणार असनू, रा� य <शासकWय � यवसाय िश@ण सं	 था, 
मुंबई यांचेकडून <िश@कांना � या दराने मानधन अदा केले 
जाते, > या दरान ेमानधन अदा करणचेे <	 तािवत असनू, या 
मानधनाबरोबरच > यांना <वास भ> ता 	 वतं=Qर> या दणेचे े
<	 तािवत असनू, <िश@कांची िनवास व भोजन � यव	 था 
सं	 थानमाफ0 त िवनामKु य करणचेे <	 तािवत आह.े  

०४. SSIAC अकॅडमी चालिव7 यासाठी सं	 थानवर 
वािष0क िकती रकमचेा भार पाडणार आह,े > याचा 
तपिशल.  

सदर <िश@ण सं	 थेकQरता रा� य <शासकWय � यवसाय 
िश@णसं	 था (SIAC) यांचे धत�वर सव0 काय0वाही 
केK यास खालील<माण ेअनावत� व आवत� खच0 अपिे@त 
आह.े  
अनावत� खच0अनावत� खच0अनावत� खच0अनावत� खच0    
अअअअ....����....    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    खच0खच0खच0खच0    
०१. इमारत (दणेगी) B.३२,२७,१३,५००/- 
०२. पायभतू सिुवधा, 

अतंग0त बदल, 
फिन0चर 

B.१०,९३,३७,३०१/- 

०३. Nंथालय-प	ु तके B.१०,००,०००/- 
०४. संगण क 

<योगशाळा 
B.१०,००,०००/- 

एकुणएकुणएकुणएकुण    BBBB....४३४३४३४३,,,,४०४०४०४०,,,,५०५०५०५०,,,,८०१८०१८०१८०१////----    
पकैW इमारत दणेगी 	 वपकैW इमारत दणेगी 	 वपकैW इमारत दणेगी 	 वपकैW इमारत दणेगी 	 वBपातBपातBपातBपात    B.३२,२७,१३,५००/-    
दणेगी रl कदणेगी रl कदणेगी रl कदणेगी रl कम वजा जाता म वजा जाता म वजा जाता म वजा जाता 
एकुण खच0एकुण खच0एकुण खच0एकुण खच0    

BBBB....११११११११,,,,१३१३१३१३,,,,३७३७३७३७,,,,३०१३०१३०१३०१////----    

    
आवत� खच0 आवत� खच0 आवत� खच0 आवत� खच0 ((((वािष0कवािष0कवािष0कवािष0क))))    
अअअअ....����....    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    खच0खच0खच0खच0    
०१. वेतन B.८५,००,०००/- 
०२. <िश@ण मानधन B.१५,००,०००/- 
०३. श@ैिणक सािह> य  B.४,००,०००/- 
०४. टे	 ट सेरीज B.२,००,०००/- 
०५. भोजन,चहा, 

अK पोहार 
B.२४,००,०००/- 

०६. िनवास � यव	 था B.१५,००,०००/- 
०७. इतर अनषंुिगक B.१२,००,०००/- 



 

126 

 

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX) 

खच0 	 वP छता, 
वॉचमन वगरेै 

०८. दखेभाल व दBु	 ती B.३,००,०००/- 
०९. वीज B.३,००,०००/- 
१०. कर B.२५,०००/- 
११. वत0मानप= B.१,००,०००/- 

एकुणएकुणएकुणएकुण    BBBB....११११,,,,६४६४६४६४,,,,२५२५२५२५,,,,००००००००००००////----    
 

०५. या अकॅडमीसाठी 	 वतं= आकृतीबंध िनमा0ण 
कर7 याची आव� यकता आह ेकाय. 

या <िश@ण सं	 थेसाठी 	 वतं= आकृतीबंध िनमा0ण करण े
आव� यक आह.े �ी साईबाबा सं	 थान िव� व	 त� यव	 था 
यांचा आकृतीबंध सन २००९ म5 ये शासनाकडून मंजरु 
करणते आलेला असनू, > यानंतर बरेच नवीन िवभाग तयार 
झालेले असनू, साईभl तांP या संO येत व > यांना द7े यात 
येणा-या सेवांम5 येही मोठ्या <माणावर वाढ झालेली आह.े 
> यामळेु या <िश@ण सं	 थेसाठी 	 वतं= आकृतीबंध िनमा0ण 
करण ेआव� यक आह.े  

०६. सं	 थानP या मंजरू आकृतीबंधातील अिधकारी/ 
कम0चा-यांमाफ0 त या अकॅडमीच े कामकाज 
चालिव7 याबाबत आपले अिभ<ाय  

या <िश@ण सं	 थेसाठी <	 तािवत आकृतीबंधातील 
संचालक ह े पद आकृतीबंधात कायम पद q हणनू िनमा0ण 
करणचेे आव� यकता असनू, अिध@क, वसितगहृ 
अिध@क, लघलेुखक, उप लेखापाल, Nंथपाल ही पद े
आकृतीबंधात कं=ाटी पद ेq हणनू िनमा0ण करावी लागतील 
तसेच उव0रीत वQर� ठ िलपीक, िलपीक – टंकलेखक, 
िशपाई, माळी, सरु@ार@क, मदतनीस या पदांवर 
सं	 थानमधील स5 या काय0रत कायम कम0चारी िकंवा 
बाÍयं=णTेारे <ा¡ त होणा-या कुशल/अकुशल कम0चा-
यांतून भरता येतील. > यास माb यता असावी.  

तसेच उपरोl त <िश@ण सं	 थेसाठी शासनाकडून कोण> याही <कारच ेमानधन अथवा आिथ0क मदतीची 
मागणी नाही. सदर <िश@ण सं	 थेचा सव0 खच0 �ी साईबाबा सं	 थानमाफ0 त कर7 यात येईल. महारा� � शासनाकडून 
वQर� ठ अिधकारी अथवा तn � यl ती यांची <िश@क q हणनू तािसका घ7े यासाठी आमंि=त केK यास > यांचे मानधन 
व <वासाचा खच0 सं	 थानमाफ0 त द7े यात येईल. 

<> येक बॅचचा <िश@ण कालावधी हा एक वषा0चा राहील. एका बॅचम5 ये सरासरी १०० िवcाÚ या]ना 
<वेश दतेा येईल. पकैW ५० मलेु व ५० मलुी अशा 	 वBपाची एक बॅच राहील. सदर <िश@ण सं	 थेम5 ये <ती 
िवcाÚ या0स <ती िदवशी सरासरी B.६५/- मा= खच0 (िनवास, जेवण, चहा, अK पोहार) अपेि@त आह.े  

तरी महारा� ट् शासन िवधी व b याय िवभाग, मं=ालय, मुंबई यांचेकडील िद.१५.०२.२०१८ रोजीचे प=ात 
नमदु म�ुयांबाबत उपरोl त <माण ेअहवाल/अिभ<ाय शासनास कळिवणसे माb यता िमळणसे िवनतंी.  

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३५३३५३३५३३५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    <	तावास<	तावास<	तावास<	तावास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली.  .  .  .      
                                                                                                                                                ((((काय0काय0काय0काय0वाहीवाहीवाहीवाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,सामाbयसामाbयसामाbयसामाbय    <शासन<शासन<शासन<शासन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....०७०७०७०७    �ी साईबाबा समाधी शता� दी�ी साईबाबा समाधी शता� दी�ी साईबाबा समाधी शता� दी�ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त साई बôनाद 	 व वषा0त साई बôनाद 	 व वषा0त साई बôनाद 	 व वषा0त साई बôनाद 	 वरमंच रमंच रमंच रमंच िशड� यांचा आयोिजत केलेK यािशड� यांचा आयोिजत केलेK यािशड� यांचा आयोिजत केलेK यािशड� यांचा आयोिजत केलेK या साईभजन साईभजन साईभजन साईभजन    

काय0�मासाठी मानधन व तारीख िनि�त करणबेाबतकाय0�मासाठी मानधन व तारीख िनि�त करणबेाबतकाय0�मासाठी मानधन व तारीख िनि�त करणबेाबतकाय0�मासाठी मानधन व तारीख िनि�त करणबेाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----     �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� य	 था	 था	 था	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू ::::----        

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वये,रा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राह?न सं	 थान िव� व	त�यव	 थेP या मालमaेची व कामकाजाची 
काय0@मतेन े�यव	 था पाहण,े मंिदराम5 ये Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव 
आयोिजत कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी यो  य ती �यव	 था करण,े भpगणांना आव� यक > या 
सोयी व सिुवधा उपल� ध कBन दणे े आिण या अिधिनयमाbवये िव� व	त�यव	 थेचा कारभार � या 
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<योजनाथ0 चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य कर7 यासाठी िव� व	त�यव	 थेच े उ>पb न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत0�ये असतील. 

२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजूा-
अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े    

मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य पन सिमतीच ेसभेतील िनण0य ::::----    
१)  मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभतेील िनण0य �.६८२ खालील<माण,े 

  “�ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सव वष0भर आयोिजत कर7 यात येणा-या िविवध <	 तािवत 
धािम0क, सां	 कृितक व सामािजक काय0�माची सधुारीत Bपरेषा ठरिव7 यात आली. तसेच शता� दी महो> सवाम5 ये 
आयोिजत करावयाP या धािम0क, सामािजक व सां	 कृितक काय0�मासाठीचे कलाकार व > यांचे मानधन याच े
पQरिश� ट ब, क ड व ई सोबत सादर केलेले आह.े या यादीतील काय0�म, कलाकार व > यांचे मानधन 	 थािनक 
उपसिमतीने छाननी कBन काय0�म िनि�त करावे > यामधील िवनामKु य सेवा करणा-या कलाकारांना <ाधाb य 
द7े यात येऊन, वष0भर संधी द7े यात यावी. काय0�माची िनि�ती झाK यानंतर > याम5 ये गरजेनसुार/ पQरि	थतीनसुार 
आव� यक ते बदल कर7 याचे अिधकार � यव	 थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि�त केलेK या सव0 <कारP या काय0�मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व <वास असे सव0 िमळून 
<> येकW एका काय0�मासाठी जा	 तीत जा	 त B.३ लाख मा=चे खचा0स तसेच शता� दी वषा0त आयोजीत केलेK या 
काय0�मांसाठी 	 टेज, मंडप, साऊंड िस	 टीम, िवcतु रोषणाई, सीसीटी� ही, सरु@ा � यव	 था, आव� यक जादाच े
मन�ु यबळ यावर होणारा खच0 व इतर अनषंुिगक खचा0सही माb यता द7े यात आली. 
२) मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनण0य �.७५० खालील<माण,े 

  “�ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध 
धािम0क, सां	 कृितक काय0�म व पादकुा दश0न सोहळा काय�मांबाबत सिव	 तर चचा0 होऊन > यास अिंतम 	 वBप 
द7े यात आले.” 
३)  मा. � यव	 थापन सिमतीच ेिद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभतेील िनण0य �.९३९ खालील<माण,े 

  “यावर सिव	 तर चचा0 होऊन, �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत काय0�मांम5 ये साई 
Ãôनाद 	 वरमंच िशड� यांP या  काय0�माचा समावेश करणसे व > याकामी येणा-या खचा0स माb यता द7े यात आली. 
या काय0�मामधील कलाकारांची सं	 थानतफª  दश0न, चहा, पाणी, ना� टा, <साद भोजन � यव	 था मोफत करणते 
यावी, असे ठरले.” 

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना::::----    �ी.<ा.रव�C िपंगळे, सं	 थापक, साई Ãôनाद 	 वरमचं, िशड� यांनी जा.न.ंएसबीएस-
०९/२०१७ िद.१७/१०/२०१७ रोजीचे मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांना अNेषीत केलेK या प=ात, 
“�ी साईबाबा सं	 थानम5 ये साई समाधी शता� दी महो> सवास अितशय उ> साही वातावरणात सBुवात झालेली 
आह.े वष0भर िविवध काय0�मांचे आयोजन �ी साईबाबा सं	 थानने केलेले असनू > याम5 ये साई भजनाचे दखेील 
आयोजन केलेले आह.े साई Ãôनाद 	 वरमचं हा िशड� येथील 	 थािनक 	 वरमचं असनू यात समुारे १५ कलाकार 
असनू यातील सव0 कलाकार ह े संगीताच े उP च िश@ण घतेलेले असनू गेK या समुारे १५ वषा0पासनू या @े=ात 
काय0रत आहते. साईबाबांच ेदरबारात या मचंाने अनेक काय0�म िवनामKू य सादर केलेले आहते. भारतातही या 
मंचाने गेK या पाच वषा0त िविवध <संगी समुारे ३०० प@ेा अिधक काय0�म सादर केलेले असनू आगामी 
काळातील अनेक काय0�म बकु झालेले आहते. प.प�ू य साईनाथांP या कृपािशवा0दाने आतापय]त या मंचाची 
अितशय चांगली वाटचाल झालेली आह.े या मंचात हामÊिनयम, तबला, मदृगं, िसंथेसायझर, ऑl टोपडॅ, गायक, 
गाियका, स=ूसंचािलका असे समुारे १५ कलाकार सहभागी असतात असे नमदू कBन या काय0�मासाठी 
साधारणपण ेB.५१,०००/- मानधन िमळावे िकंवा मानधनाची रl कम आपणास यो  य वाटेल ती आq हास माb य 
असेल.” असे कळिवले आह.े  

<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावववव::::----    �ी साईबाबा यांP या समाधीस िद.१८ ऑl टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª पणू0 
होत आहते. �ी साईबाबा सं	 थानP यावतीने िद.०१ ऑl टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑl टोबर २०१८ हा कालावधी 
�ी साईबाबा समाधी शता� दी वष0 q हणनू साजरा करीत आह.े या कालावधीम5 ये िविवध <कारP या धािम0क, 
सां	 कृितक, सामािजक व <बोधनपर काय0�मांचे आयोजन कर7 यात येत आह.े  

साई Ãôनाद 	 वरमचं, िशड� यांचा साईभजन काय0�म आयोजनाबाबतचा िवषय मा.� यव	 थापन 
सिमतीP या िद.१४/११/२०१७ रोजीP या सभते सादर कर7 यात आला होता. याम5 ये साई Ãôनाद 	 वरमचं, िशड� 
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यांनी > यांच े<	 तावात साईभजन काय0�मासाठी साधारणपण ेरl कम B.५१,०००/- मानधन िमळणबेाबत कळिवले 
आह.े तथािप, सं	 थान दईेल ती मानधनाची रl कम ि	वकार7 यास तयार असK याबाबत नमदू केले होते.  

> यावर मा.� यव	 थापन सिमतीP या िद.१४/११/२०१७ रोजीP या सभेत िनण0य �.९३९ अb वये, �ी 
साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत काय0�मांम5 ये साई Ãôनाद 	 वरमचं िशड� यांP या काय0�माचा 
समावेश करणसे व > याकामी येणा-या खचा0स माb यता द7े यात आली. या काय0�मामधील कलाकारांची 
सं	 थानतफª  दश0न, चहा, पाणी, ना� टा, <साद भोजन � यव	 था मोफत करणते यावी, असे ठरले आह.े  

  तथािप, िनण0य �.९३९ म5 ये साई Ãôनाद 	 वरमचं, िशड� यांना मानधनाची िकती रl कम आदा करावयाची 
याचा उK लेख नसKयाने खालील बाब�वर िनण0य होण ेआव� यक आह.े 
१) साई Ãôनाद 	 वरमचं, िशड� यांना cावयाची मानधनाची रl कम िनि�त करण.े  
२) माह े जनू म5 ये िद.२३/०६/२०१८ रोजी साई Ãôनाद 	 वरमंच, िशड� यांP या साईभजन काय0�माच े

आयोजन करणबेाबत. 
तरी �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त यापवु�च िनि�त केलेK या साई बôनाद 	 वरमंच िशड� यांP या 

साईभजन काय0�माच ेमानधन व तारीख िनि�त करणसेाठी सदरचा िवषय िनण0याथ0 सादर. 
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३३६३६३६३६    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , साई Ãôनाद 	 वसाई Ãôनाद 	 वसाई Ãôनाद 	 वसाई Ãôनाद 	 वरमंचरमंचरमंचरमंच,,,,    िशड� यांPया साई साईभजन काय0�माचे िदिशड� यांPया साई साईभजन काय0�माचे िदिशड� यांPया साई साईभजन काय0�माचे िदिशड� यांPया साई साईभजन काय0�माचे िद....२३२३२३२३, , , , जनु जनु जनु जनु २०१८ २०१८ २०१८ २०१८ 

रोजी आयोजन करणसे व रोजी आयोजन करणसे व रोजी आयोजन करणसे व रोजी आयोजन करणसे व >यांना >यांना >यांना >यांना रlकम Bरlकम Bरlकम Bरlकम B....५१५१५१५१,,,,००००००००००००////----    मा= मानधन मा= मानधन मा= मानधन मा= मानधन द7ेयास माbयता द7ेयात आलीद7ेयास माbयता द7ेयात आलीद7ेयास माbयता द7ेयात आलीद7ेयास माbयता द7ेयात आली....    
((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    क@<मखुक@<मखुक@<मखुक@<मखु))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....००००८८८८    �ी�ी�ी�ी....पंकजपंकजपंकजपंकज    ओहरीओहरीओहरीओहरी, , , , लखनौलखनौलखनौलखनौ    यांनायांनायांनायांना    शता�दीशता�दीशता�दीशता�दी    महो>सवमहो>सवमहो>सवमहो>सव    वषा0तवषा0तवषा0तवषा0त    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    िविवधिविवधिविवधिविवध    धािम0कधािम0कधािम0कधािम0क, , , , सांसांसांसां	कृ	कृ	कृ	कृतीकतीकतीकतीक    वववव    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    

काय0�मांचीकाय0�मांचीकाय0�मांचीकाय0�मांची    फोटोNाफWफोटोNाफWफोटोNाफWफोटोNाफW    करणचेीकरणचेीकरणचेीकरणचेी    संधीसंधीसंधीसंधी    द7ेयाबाबतद7ेयाबाबतद7ेयाबाबतद7ेयाबाबत....    
<	ताव<	ताव<	ताव<	ताव----  �ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 था�ी साईबाबा सं	 थान िव� वन िव� वन िव� वन िव� व	 त	 त	 त	 त� य� य� य� य	 था	 था	 था	 था,,,,    िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम िशड� अिधिनयम २००४ २००४ २००४ २००४ मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू मधील तरतदू –––– 

१. अिधिनयमाच ेकलम १७ मधील पोट कलम (१) अb वय,ेरा� य शासनाP या कोण> याही सव0साधारण िकंवा 
िवशषे आदशेास अधीन राह?न स	ं थान िव� व	त�यव	 थेP या मालमaचेी व कामकाजाची काय0@मतेने 
�यव	 था पाहण,े मंिदराम5 य े Bढी व <थेनसुार धािम0क िवधी पजूा-अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत 
कर7 यासाठी आिण पार पाड7 यासाठी योग ्य ती �यव	 था करण,े भpगणांना आव� यक > या  सोयी व 
सिुवधा उपल� ध कBन दणे े आिण या अिधिनयमाbवये िव� व	त�यव	 थेचा कारभार � या  <योजनाथ0 
चालवावयाचा आह,े ती उ�ी� टये सा5 य कर7 यासाठी िव� व	त�यव	 थेच ेउ>पb न कामी लावण,े ही सिमतची 
कत0�य ेअसतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अb वय,े भpांना दवेतेP या दश0नासाठी व मंिदरात 
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7 यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसुार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजूा-
अचा0, समारंभ व उ> सव आयोिजत करणे व पार पाडण.े    

४. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड)�ीसाईबाबाPं या िशकवणीचा <चार करण.े  
मामामामा. . . . � य� य� य� यव	 थाव	 थाव	 थाव	 थापन सिमतीचे  िनण0य पन सिमतीचे  िनण0य पन सिमतीचे  िनण0य पन सिमतीचे  िनण0य –  

१. मा. � यव	 थापन सिमतीच े िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य �.१७१ खालील<माणे समतं करणेत 
आललेा आह.े  

यावर सिव	 तर चचा0 होऊन �ी साईबाबा समाधी शता� दी महो> सवा िनिमaाने िद.०१ ऑl टUबर, 
२०१७ ते ३१ऑl टUबर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभl तांसाठी धािम0क, सामाजीक 
साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दश0िवणा-या भ� य 	 वBपाP या काय0�माचंे आयोजन करणते याव,े अस े
ठरल ेआह.े 

२. मा. � यव	 थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य �ं. ३५८ खालील<माणे समंत करणते 
आललेा आह.े  

----------- शता� दी महो> सवाचे िनिम> ताने 	 मरिणका/कॉफW टेबल बकु तयार कBन, <िस5 द 
करणेत याव,े असे ठरल ेआह.े     
<	 ता<	 ता<	 ता<	 तावनावनावनावना----    �ी पंकज ओहरी,लखनौ यांनी मा. काय0कारी अिधकारी, महोदया, यांना अNषेीत केलKे या 

िद.२६/०४/२०१८ रोजीP या ई-मेल प=ात“ मला �ीसाईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत िविवध काय0�माचंी 
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फोटोNाफW कर7 याची इP छा आह.े मी समुारे २८ वषा0पासनू लखनौ, िदK ली म5 य ेफोटोNाफW जना0िल	 टच ेकाम करत 
असनू माõयाजवळ कैनन ५ डी माक0  ४ असे आधिुनक कॅमेरा िकट आह.े   
मला शता� दी वषा0त आयोिजत िविवध काय0�मांचे संपणू0 फोटोशटु कBन > याचे कॉफWटेबल बकु �ी साईबाबा 
सं	 थानला िनःशKु क भेट द7े याची इP छा आह.े तरी मला यासाठी कोण> याही मानधनाची अपे@ा नाही िकंवा भोजन, 
िनवास, दश0न/आरती हया कोण> याही गो� टीची अपे@ा नसनू यासाठी मी 	 वतः खच0 कर7 यास तयार असनू > यांनी 
> याचंे कामाचे 	 वBप व � यावसाियक अनभुव खालील<माणे कळिवला आह.े  

JOB PROFILE :JOB PROFILE :JOB PROFILE :JOB PROFILE :Having 28 year of multi faced experience in media industry as a 
photo journalist and video journalist, done much camera work for Sahara Samay, Rashtriya 
Sahara Newspaper, giving me a deep insight into the various aspects of photography-still, 
cinematic, documentary short etc. 

PROFESSIONAL EXPERIENCE :PROFESSIONAL EXPERIENCE :PROFESSIONAL EXPERIENCE :PROFESSIONAL EXPERIENCE :    
1. Presently working as Chief Camera Man in U.P. Premier Advertising Agency, Diksha 

Advertising and Printing (Pvt.) Ltd., Lucknow 
2. Worked with Uttar UjajaHaldwani as U.P. Head, 20 June 2011  
3. Worked with CNEB News Channel as Chief Camera Man - Lucknow Bureau – 3rd 

March, 2009 to 15th June, 2011. 
4. Worked with the reputed Hindi daily “DainikJagran” as Photo journalist from May 

1986 to July 1988 and again in 2009 for a while. 
5. Worked with premier news agency “Press Trust of India” from August 1988 – May 

1996. 
6. Coordinated and captured on camera Ayodhya Movement, Demolition of Babri 

Mosque and Kar-Sewa in 1992. 
7. Handled 1996 General Elections.  
8. Many of my photographs of Booth Capturing during the prestigious Amethi 

Parliamentary Constituency Election 1989, record national prominence. 
9. Covered the “First Indira Gandhi Hockey Tournament"  asDhyan Chand Stadium, 

Lucknow.  
<	 तावः- �ी साईबाबा याPं या समाधीस ऑl टोबर२०१८ म5 य े१०० वष0 पणू0 होत असK याने �ीसाईबाबा 

सं	थान िव¿	त�यव	था, िशड� याPंयातफª  िद.०१ऑlटोबर,२०१७ ते िद.१८ऑlटोबर,२०१८ या कालावधीम5ये �ी 
साईबाबा समाधी शता�दी वष0 साजरे केल े जात आह.े यासाठी शता� दीचे संपणू0 वष0भर वेगवेगळया धािम0क व 
सां	 कृितक काय0�माचंे आयोजन करणेत यते आह,े जणेे कBन  संपणू0 वष0भरात िशड�म5 य े
भl तीमय वातावरण राह?न �ीसाईबाबा महासमाधी शता� दी सोहळा अिव	 मरणीय होईल, या Ô� टीने कामकाज चाल ू
आह.े  

उपरोl त नमदू केलKे या िविवध धािम0क, सां	 कृितक व सामाजीक काय0�माचंी सं	 थानच े सीसीिट� ही 
िवभागामाफ0 त फोटोNाफW कर7 यात येत आह.े िशवाय शता� दी वषा0चे कॉफWटेबल बकु तयार करणसेाठी <काशने 
िवभागास आदिेशत केलले ेआह.े 

िवभागाचा अिभ<ाय-  अज0दार �ी.पंकज ओहरी याचंा उपरोl त कामाचा अनभुव पाहता तसचे सदरची 
सवेा ते िवनामोबदला द7े यास तयार असK याने > याचंकेडून �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त आयोिजत केलKे या 
िविवध धािम0क, सां	 कृितक व सामािजक काय0�माचंी सीसीिटव ्ही िवभागाच े मदतीने फोटोNाफW कBन <काशने 
िवभागाचे समb वयाने कॉफWटेबल बकु तयार कBन घेता यईेल. 

तरी �ी. पंकज ओहरी, लखनौ याचंा शता� दी महो> सव वषा0त आयोिजत िविवध धािम0क सां	 कृितक व 
सामािजक काय0�माचंी फोटोNाफW कBन कॉफWटेबल बकु तयार करणकेामी <ा¡ त <	 ताव मा. � यव	 थापन सिमतीच े
िनण0याथ0 सादर.   

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३७३३७३३७३३७    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , �ी�ी�ी�ी....पंकज ओहरी पंकज ओहरी पंकज ओहरी पंकज ओहरी यांPया यांPया यांPया यांPया कामाचा अनभुव पाहता तसेच सदरची सेवा ते कामाचा अनभुव पाहता तसेच सदरची सेवा ते कामाचा अनभुव पाहता तसेच सदरची सेवा ते कामाचा अनभुव पाहता तसेच सदरची सेवा ते 
िवनामोबदला द7े यािवनामोबदला द7े यािवनामोबदला द7े यािवनामोबदला द7े यास तयार असK यास तयार असK यास तयार असK यास तयार असK याने > यांने > यांने > यांने > यांचेकडून �ी साईबाबा समाधी शता� दीचेकडून �ी साईबाबा समाधी शता� दीचेकडून �ी साईबाबा समाधी शता� दीचेकडून �ी साईबाबा समाधी शता� दी वषा0त  वषा0त  वषा0त  वषा0त आयोिजत आयोिजत आयोिजत आयोिजत केलेK याकेलेK याकेलेK याकेलेK या    
िविवध धािम0किविवध धािम0किविवध धािम0किविवध धािम0क, , , , सां	 कृसां	 कृसां	 कृसां	 कृितक व सामािजक काय0�मांची ितक व सामािजक काय0�मांची ितक व सामािजक काय0�मांची ितक व सामािजक काय0�मांची सीसीिट� हीसीसीिट� हीसीसीिट� हीसीसीिट� ही िवभागाच ेमदतीन ेफोटोNाफW कBन <काशने  िवभागाच ेमदतीन ेफोटोNाफW कBन <काशने  िवभागाच ेमदतीन ेफोटोNाफW कBन <काशने  िवभागाच ेमदतीन ेफोटोNाफW कBन <काशने 
िवभागाच ेसमb विवभागाच ेसमb विवभागाच ेसमb विवभागाच ेसमb वयान ेयान ेयान ेयान ेसव0 हlक सं	थानकडे ठेवनू सव0 हlक सं	थानकडे ठेवनू सव0 हlक सं	थानकडे ठेवनू सव0 हlक सं	थानकडे ठेवनू कॉफWटेबल बकु तयार कॉफWटेबल बकु तयार कॉफWटेबल बकु तयार कॉफWटेबल बकु तयार कBनकBनकBनकBन    घ7ेयात यावेघ7ेयात यावेघ7ेयात यावेघ7ेयात यावे, , , , अस ठरलेअस ठरलेअस ठरलेअस ठरले....    

((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधी शता�दी क@ <मखुसमाधी शता�दी क@ <मखुसमाधी शता�दी क@ <मखुसमाधी शता�दी क@ <मखु/ / / / सीसीटी�हीसीसीटी�हीसीसीटी�हीसीसीटी�ही    सेल<मखुसेल<मखुसेल<मखुसेल<मखु////<<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,<काशने िवभाग<काशने िवभाग<काशने िवभाग<काशने िवभाग))))    
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आजचेआजचेआजचेआजचे    �यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    सभमे5येसभमे5येसभमे5येसभमे5ये    मामामामा....अ5य@अ5य@अ5य@अ5य@    महोदयमहोदयमहोदयमहोदय    यांचेयांचेयांचेयांचे    परवानगीनेपरवानगीनेपरवानगीनेपरवानगीने    आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळीवेळीवेळीवेळी    खालील<माणेखालील<माणेखालील<माणेखालील<माणे    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घे7यातघे7यातघे7यातघे7यात    आलेआलेआलेआले.... 

आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा        
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंनंनंनं....०९०९०९०९    
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३८३३८३३८३३८    B णवाहीकांसाठीB णवाहीकांसाठीB णवाहीकांसाठीB णवाहीकांसाठी    साईसाईसाईसाई    B णवाहीकाB णवाहीकाB णवाहीकाB णवाहीका    <कKपाबाबत<कKपाबाबत<कKपाबाबत<कKपाबाबत    सभेतसभेतसभेतसभेत    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    झाझाझाझालीलीलीली, , , , सदरसदरसदरसदर    <कKपासाठी<कKपासाठी<कKपासाठी<कKपासाठी    भािवकाकंडूनभािवकाकंडूनभािवकाकंडूनभािवकाकंडून    जमाजमाजमाजमा    

केलKेयाकेलKेयाकेलKेयाकेलKेया    िनधीचािनधीचािनधीचािनधीचा    िविनयोगिविनयोगिविनयोगिविनयोग    कसाकसाकसाकसा    करावाकरावाकरावाकरावा, , , , याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    करकरकरकर    सKलागारसKलागारसKलागारसKलागार    �ी�ी�ी�ी. . . . केळकरकेळकरकेळकरकेळकर    वववव    सनदीसनदीसनदीसनदी    लखेापाललखेापाललखेापाललखेापाल    
�ी�ी�ी�ी....िचतळेिचतळेिचतळेिचतळे    याचंायाचंायाचंायाचंा    सKलासKलासKलासKला    घे7यातघे7यातघे7यातघे7यात    आलाआलाआलाआला. . . . भािवकांनीभािवकांनीभािवकांनीभािवकांनी    B णवाहीकासंाठीB णवाहीकासंाठीB णवाहीकासंाठीB णवाहीकासंाठी    दणेगीदणेगीदणेगीदणेगी    	वBपात	वBपात	वBपात	वBपात    िदललेीिदललेीिदललेीिदललेी    रlकमरlकमरlकमरlकम    कोण>याहीकोण>याहीकोण>याहीकोण>याही    
पQरिसथतीतपQरिसथतीतपQरिसथतीतपQरिसथतीत    >यांना>यांना>यांना>यांना    परतपरतपरतपरत    करताकरताकरताकरता    यणेारयणेारयणेारयणेार    नाहीनाहीनाहीनाही, , , , असेअसेअसेअसे    दोbहीदोbहीदोbहीदोbही    सKलागारानंीसKलागारानंीसKलागारानंीसKलागारानंी    सिुचतसिुचतसिुचतसिुचत    केलेकेलेकेलेकेले    आहेआहेआहेआह.े . . . >याएवेजी>याएवेजी>याएवेजी>याएवेजी    सदरसदरसदरसदर    िनिधचािनिधचािनिधचािनिधचा    
िविनयोगिविनयोगिविनयोगिविनयोग    सं	थाननेचसं	थाननेचसं	थाननेचसं	थाननेच    करावाकरावाकरावाकरावा    असेअसेअसेअसे    >यांची>यांची>यांची>यांची    सचुिवलेसचुिवलेसचुिवलेसचुिवल े   आहेआहेआहेआह.े . . .     

        यावरयावरयावरयावर    सिवसतसिवसतसिवसतसिवसत    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सदरसदरसदरसदर    िनधीिनधीिनधीिनधी    भािवकांनाभािवकांनाभािवकांनाभािवकांना    परतपरतपरतपरत    कBकBकBकB    नयेनयेनयेनये, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . तसचेतसचेतसचेतसचे    सदरसदरसदरसदर    िनधीमधनुिनधीमधनुिनधीमधनुिनधीमधनु    
सं	थाननेसं	थाननेसं	थाननेसं	थानने    िवहीतिवहीतिवहीतिवहीत    काय0प5दतीचाकाय0प5दतीचाकाय0प5दतीचाकाय0प5दतीचा    अवलबंअवलबंअवलबंअवलबं    कBनकBनकBनकBन    B 7वाB 7वाB 7वाB 7वाहीकाहीकाहीकाहीका    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करा�यातकरा�यातकरा�यातकरा�यात, , , , सदरसदरसदरसदर    B णवाहीकेवरB णवाहीकेवरB णवाहीकेवरB णवाहीकेवर    साईसाईसाईसाई    B णवाहीकाB णवाहीकाB णवाहीकाB णवाहीका    वववव    
सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    नावनावनावनाव    टाकावेटाकावेटाकावेटाकावे. . . . सदरसदरसदरसदर    B 7वाहीकाB 7वाहीकाB 7वाहीकाB 7वाहीका    रा�यभरातीलरा�यभरातीलरा�यभरातीलरा�यभरातील    आरो यआरो यआरो यआरो य    @े=ात@े=ात@े=ात@े=ात    काय0काय0काय0काय0    करणाXयाकरणाXयाकरणाXयाकरणाXया    सेवाभावीसेवाभावीसेवाभावीसेवाभावी    सं	थासं	थासं	थासं	था/ / / / �	ट�	ट�	ट�	ट    यांनायांनायांनायांना    
करारप5दतीनेकरारप5दतीनेकरारप5दतीनेकरारप5दतीने    वापर7यासाठीवापर7यासाठीवापर7यासाठीवापर7यासाठी        द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    या�याया�याया�याया�या, , , , >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    सदरसदरसदरसदर    सं	थाकडूनसं	थाकडूनसं	थाकडूनसं	थाकडून    BBBB....११११    लाखलाखलाखलाख    मा=मा=मा=मा=    एवएवएवएवढीढीढीढी    रlकमरlकमरlकमरlकम    नापरतावानापरतावानापरतावानापरतावा    
अनामतअनामतअनामतअनामत    रlकमरlकमरlकमरlकम    qहणनूqहणनूqहणनूqहणनू    सं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडेसं	थानकडे    जमाजमाजमाजमा    कBनकBनकBनकBन    _यावी_यावी_यावी_यावी. . . . सदरसदरसदरसदर    B णवाहीकांचीB णवाहीकांचीB णवाहीकांचीB णवाहीकांची    मालकWमालकWमालकWमालकW    सं	थानचीसं	थानचीसं	थानचीसं	थानची    राहीलराहीलराहीलराहील. . . . तथापीतथापीतथापीतथापी    सदरसदरसदरसदर    
BगणवाहीकेवरीलBगणवाहीकेवरीलBगणवाहीकेवरीलBगणवाहीकेवरील    वाहनवाहनवाहनवाहन    चालकचालकचालकचालक    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणारयेणारयेणारयेणार    इंधनइंधनइंधनइंधन, , , , दBु	तीदBु	तीदBु	तीदBु	ती    दखेभालदखेभालदखेभालदखेभाल    वववव    इतरइतरइतरइतर    अनषुंगीकअनषुंगीकअनषुंगीकअनषुंगीक    खच0खच0खच0खच0    कर7याचीकर7याचीकर7याचीकर7याची    जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी    
वापरक>या0वापरक>या0वापरक>या0वापरक>या0    स	थांचीस	थांचीस	थांचीस	थांची    राहीलराहीलराहीलराहील. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    सदरसदरसदरसदर    BBBB णवाहीकेचा णवाहीकेचा णवाहीकेचा णवाहीकेचा    वापरवापरवापरवापर    करतांनाकरतांनाकरतांनाकरतांना    अपघातअपघातअपघातअपघात    िकंवािकंवािकंवािकंवा    त>समत>समत>समत>सम    <संगातनु<संगातनु<संगातनु<संगातनु    उ¤वणाXयाउ¤वणाXयाउ¤वणाXयाउ¤वणाXया    
कायदशेीरकायदशेीरकायदशेीरकायदशेीर    बाब�चीबाब�चीबाब�चीबाब�ची    जबाबदारीजबाबदारीजबाबदारीजबाबदारी    दखेीलदखेीलदखेीलदखेील    संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    वापरक>या0वापरक>या0वापरक>या0वापरक>या0    स	थाचंीस	थाचंीस	थाचंीस	थाचंी    राहीलराहीलराहीलराहील, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .         

याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत    सेवाभावीसेवाभावीसेवाभावीसेवाभावी    सं	थासं	थासं	थासं	था/ / / / �	ट�	ट�	ट�	ट    याचंेकडूनयाचंेकडूनयाचंेकडूनयाचंेकडून    अज0अज0अज0अज0    मागिवणेमागिवणेमागिवणेमागिवणे, , , , >यांची>यांची>यांची>यांची    िनवडिनवडिनवडिनवड    कर7याचीकर7याचीकर7याचीकर7याची    प5दतीप5दतीप5दतीप5दती    पा=तेचेपा=तेचेपा=तेचेपा=तेचे    िनकषिनकषिनकषिनकष    
तसेचतसेचतसेचतसेच    सं	थचेीसं	थचेीसं	थचेीसं	थचेी    िनवडिनवडिनवडिनवड    झाKयानंतरझाKयानंतरझाKयानंतरझाKयानंतर    >यांचशेी>यांचशेी>यांचशेी>यांचशेी    करावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPयाकरावयाPया    करारनाqयातीलकरारनाqयातीलकरारनाqयातीलकरारनाqयातील    अटीअटीअटीअटी    वववव    शत�शत�शत�शत�    याचायाचायाचायाचा    समावशेसमावशेसमावशेसमावशे    असलKेयाअसलKेयाअसलKेयाअसलKेया    
िनयमावलीसहिनयमावलीसहिनयमावलीसहिनयमावलीसह    सिवसतरसिवसतरसिवसतरसिवसतर    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    सादरसादरसादरसादर    करावाकरावाकरावाकरावा, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                                                                                                                                

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक/ / / / <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क,,,,वाहनवाहनवाहनवाहन    िवभागिवभागिवभागिवभाग))))    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१०१०१०१०    मामामामा....सौसौसौसौ....    योिगतायोिगतायोिगतायोिगता    अभयअभयअभयअभय    शेळकेपाटीलशेळकेपाटीलशेळकेपाटीलशेळकेपाटील, , , , सद	यासद	यासद	यासद	या    तथातथातथातथा    नगरा5य@ानगरा5य@ानगरा5य@ानगरा5य@ा,,,,िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायतनगरपचंायत    यांनीयांनीयांनीयांनी    मामामामा....अ5य@अ5य@अ5य@अ5य@    महोदयमहोदयमहोदयमहोदय    वववव    

मामामामा....मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनायांनायांनायांना    िदलेKयािदलेKयािदलेKयािदलेKया    प=ाbवयेप=ाbवयेप=ाbवयेप=ाbवये    िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपचंायतीPयानगरपचंायतीPयानगरपचंायतीPयानगरपचंायतीPया    खालीलखालीलखालीलखालील    <माणे<माणे<माणे<माण े   िविवधिविवधिविवधिविवध    िवकासिवकासिवकासिवकास    
कामांचेकामांचेकामांचेकामांचे    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    �यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन�यव	थापन    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    वववव    छाननीछाननीछाननीछाननी    सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    िशफारशीसहिशफारशीसहिशफारशीसहिशफारशीसह    शासनाकशासनाकशासनाकशासनाकडेडेडेडे    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    िवनंतीिवनंतीिवनंतीिवनंती    
केलीकेलीकेलीकेली    आहेआहेआहेआह.े...    

    
अअअअ
����    

िवषयिवषयिवषयिवषय    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    <	तावामधील<	तावामधील<	तावामधील<	तावामधील    
कामांचीकामांचीकामांचीकामांची    िकंमतिकंमतिकंमतिकंमत    

<	तावाचे<	तावाचे<	तावाचे<	तावाचे    	वBप	वBप	वBप	वBप/ / / / मािहतीचामािहतीचामािहतीचामािहतीचा    िवषयिवषयिवषयिवषय    

१ भसंुपादनाबाबत.  अ) आर@ण �. ३१ ते स�हª नं. ९ 
मधील १८.०० मीटर र	ता 
भसंुपादन मोबदला रlकम जमा 
करणेबाबत.  

२९.३१ कोटी उपिवभागीय अिधकारी,िशड� यांनी पQरगणीत कBन िदलेली 
भसंूपादनाची रlकम B.३८.९१ कोटी पकैW �ी साईबाबा सं	थान यांना 
यापवु� भरलेली रlकम Bपये ९.६० कोटी वजा जाता उव0रीत रlकम 
B.२९.३१ कोटी पर	पर भसंूपादन अिधकारी यांचेकडे वग0 करणेबाबत 
िशड� नगरपंचायतीने न.प./टे.क्र.8/122/2018 िद.09.05.2016 
अbवये <	ताव सादर केला आह.े 

ब) िशड� िवकास योजनेतील ६ र	ते 
भसंुपादन िनधी जमा करणेबाबत.  

१८७.०३ कोटी िशड� नगरपंयातीने मंजरू िवकास आराखडयातील 6 र	ते 
भसंूपादनासाठी 163.00 कोटी भसंूपादन अिधकारी यांचेकडे वग0 
कर7यासाठी <	ताव जा.�.न.पं./ टे.�.8/1762/2017 
िद.30/06/2017 अbवये सादर केलेला आह.े तथापी या र	>यांची 
सधुारीत भसंुपादन मोबदला रlकम 187.03 कोटी इतकW 
झाKयाबाबत �.किव/6/882/ 2018 िद.03.02.2018 रोजी 
कळिवले आह.े नगरपंचायतीने जा.�.न.प./टे.�.8/981/2018 
िद.21/02/2018 अbवये 163 कोटी रकमेऐवजी 187.03 कोटी 
रlकम भसंूपादन अिधकारी यांचेकडे वग0 करणेबाबत <	ताव सादर 
केलेला आह.े  

क) िशड� िवकास योजनेतील 
िपंपळवाडी र	ता ते िनमगाव िशव 
र	ता (हॉटेल भा यलDमी समोरील 

७७.०३ ल@ सदर र	>याचे भसंूपादन काय0वाही पुण0 होऊन र	>याचे काम सं	थान 
माफ0 त पणु0 झालेले आह.े तथापी जमीन मालकांना अदा करावयाचा 
भसंूपादन उव0रीत मोबदला रlकम B.७७.०३ ल@ इतकW उपिवभागीय 



 

131 

 

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX) 

र	ता) भसंूपादन उव0रीत मोबदला 
रlकम जमा करणेबाबत. 

अिधकारी,िशड� यांचे काया0लयास जमा करणे बाकW आह.े याबाबत 
नगरपंचायतीस न.प./ट.ै�.8/1299/2018 िद.02/04/2018 अbवये 
<	ताव सादर केला आह.े 

ड) िशड� िवकास योजनेतील िपंपळवाडी 
र	ता ते िनमगाव िशव र	ता (हॉटेल 
भा यलDमी समोरील र	ता) 
भसंूपादन वाढीव नकुसान भरपाई 
रlकम जमा करणेबाबत. 

४.२५ कोटी सदर र	>याचे भसंूपादन काय0वाही पुण0 होउन, र	>याचे काम सं	थान 
माफ0 त पणु0 झाले आह.े या र	>याखालील जमीन मालकांनी म.ेकोटा0त 
दावे दाखल केलेले होते. >यास अनसुBन म.ेकोपरगाव कोट0 येथील 
Qर�हय ु अपील �.1/2016 ते 7/2016 नसुार जमीन मालकांना 
B.4.25 कोटी अदा करणे आवश्यक राहील.याबाबत माच0 2018 
अखेर सदर रlकम न भरKयास 15 टlके �याजाPया रकमेत वाढ 
होईल. याबाबत वाढीव नकुसान  भरपाई द7ेयाबाबत नगरपंचायतीने 
नं.प/टे.�.8/1292/2018 िद.02/04/2018 अbवये <	ताव सादर 
केला आह.े 

िशड�िशड�िशड�िशड�    शहरातीलशहरातीलशहरातीलशहरातील    िविवधिविवधिविवधिविवध    िवकासिवकासिवकासिवकास    कामांबाबतकामांबाबतकामांबाबतकामांबाबत. . . .         
२ इनडोअर गेम 

हॉल, 
ऑडोटोरीअम, 
ि	वम�ग पलु 
बाधंणे.  

िशड� न.प. मालकWचे स.नं. १०३ मधील 
जागेत इनडोअर गेम हॉल, 
ऑडोटोरीअम, ि	वम�ग पलु बाधंणेसाठी 
१२.०९ कोटी  

१२.०९ कोटी िशड� नगरपंचायतीने िशड� नं.पं.मालकWचे स.नं.103 मधील जागेत 
इनडोर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम, ि	वम�ग पलु बाधंणेसाठी 12.09 
कोटी िनधी मंजरू करणेसाठी नपटे�.8/1252/ 2018 
िद.27/03/2018 रोजी मागणी केलेली आह.े तरी सदर िनधी मंजरू 
�हावा. 

३ पंत<धान आवास 
योजना 
राबिवणेसाठी 
सं	थान 
मालकWची जागा 
िमळणेबाबत.  

िशड� शहराम5ये पंत<धान आवास 
योजना राबिवणेसाठी जागा 
िमळणेबाबत.  

 िशड� नगरपंचायत ह�ीम5ये पंत<धान आवास योजनेतंग0त (PMAY) 
लDमीनगर <लंबीत 18.00 मीटर र	>यावरील अित�मीत वसाहतीचे 
परुव0सन करणेसाठी तसेच शहरातील इतर भागातील बेघरांसाठी घरे 
बाधंणेसाठी �ी साईबाबा सं	थानचे मालकWची स.नं.54 व 55 मधील 
जागा िशड� नपटे�.8/ 1487/2018 िद.25/04/2018 रोजी मागणी 
केलेली आह.े तरी सदर जागा PMAY राबिव7यासाठी 
नगरपंचयातीस दणेेबाबत ठराव पारीत करणेत यावा.  

४ घनकचरा 
�यव	थापन  

घनकचरा �यव	थापन अंतग0त िशड� 
नगरपंचायतीस <ती मिहना ४२.५१ ल@ 
संपणु0 रlकम १ िडसGबर २०१७ पासनू 
मंजरू करणेबाबत.  

७.२० कोटी  _नकचरा �यव	थापनातंग0त िशड� नगरपंचयातीने <ती मिहना 42.51 
ल@ Bपये िनधी िमळणेसाठी <	ताव सादर केला होता. तथापी सं	थान 
यांनी <ती मिहना 30.00 ल@ इतका िनधी मंजरू केला आह.े तथापी 
<ित मिहना 42.51 ल@ रlकम 1 िडसGबर,2017 पासनू पढुील पाच 
वषा0पय]त मंजरू होणेसाठी िशड� न.पं.ने जा.�.नप.टे�.06/1483/ 
2018 िद.25/04/2018 अbवये न�याने <	ताव सादर केला आह.े 
>यास �यव	थापन सिमती व छाननी सिमतीची माbयता िमळावी. 

    
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३३३३३९९९९    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    माग7यांबाबतमाग7यांबाबतमाग7यांबाबतमाग7यांबाबत    खालीलखालीलखालीलखालील    <माणे<माणे<माणे<माण े   िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    आलेआलेआलेआले....    
    

अअअअ....����....    िवषयिवषयिवषयिवषय    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    <	तावामधील<	तावामधील<	तावामधील<	तावामधील    
कामांचीकामांचीकामांचीकामांची    िकंमतिकंमतिकंमतिकंमत    

सभेम5येसभेम5येसभेम5येसभेम5ये    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    
आलेआलेआलेआलेलेलेलेले    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य        

१ भसंुपादनाबाबत.  अ) आर@ण �. ३१ ते स�हª न.ं ९ मधील 
१८.०० मीटर र	ता भसंुपादन मोबदला 
रlकम जमा करणबेाबत.  

२९.३१ कोटी उपिवभागीय अिधकारी, िशड� 
यांचेकडे रlकम वग0 करणबेाबत 
सभेसमोर <	ताव सादर करणते 
यावा. 

ब) िशड� िवकास योजनेतील ६ र	ते 
भसंुपादन िनधी जमा करणबेाबत.  

१८७.०३ कोटी सदर <करणी मा.छाननी 
सिमतीम5ये चचा0 झालेली आह.े 
>यानसुार काय0वाही करणते यावी. 

क) िशड� िवकास योजनेतील िपंपळवाडी 
र	ता ते िनमगाव िशव र	ता (हॉटेल 
भा यलDमी समोरील र	ता) भसंूपादन 
उव0रीत मोबदला रlकम जमा 

७७.०३ ल@ उपिवभागीय अिधकारी, िशड� 
यांचेकडे रlकम वग0 करणबेाबत 
सभेसमोर <	ताव सादर करणते 
यावा. 
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करणबेाबत. 
ड) िशड� िवकास योजनेतील िपंपळवाडी 

र	ता ते िनमगाव िशव र	ता (हॉटेल 
भा यलDमी समोरील र	ता) भसंूपादन 
वाढीव नकुसान भरपाई रlकम जमा 
करणबेाबत. 

४.२५ कोटी उपिवभागीय अिधकारी, िशड� 
यांचेकडे रlकम वग0 करणबेाबत 
सभेसमोर <	ताव सादर करणते 
यावा. 

िशड�िशड�िशड�िशड�    शहरातीलशहरातीलशहरातीलशहरातील    िविवधिविवधिविवधिविवध    िवकासिवकासिवकासिवकास    कामांबाबतकामांबाबतकामांबाबतकामांबाबत. . . .         
२ इनडोअर गेम हॉल, 

ऑडोटोरीअम, 
ि	वम�ग पलु बांधण.े  

िशड� न.प. मालकWच े स.न.ं १०३ मधील 
जागेत इनडोअर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम, 
ि	वम�ग पलु बांधणसेाठी १२.०९ कोटी  

१२.०९ कोटी इनडोअर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम, 
ि	वम�ग पलु उभारणीच ेसंपणु0 काम 
िशड� नगरपचंयात यांनी पढुील 
दखेभालीसह करावे. या अटीवर 
िनधी दणेबेाबत सभेसमोर <	ताव 
सादर करणते यावा. 

३ पंत<धान आवास 
योजना राबिवणसेाठी 
सं	थान मालकWची 
जागा िमळणबेाबत.  

िशड� शहराम5ये पंत<धान आवास योजना 
राबिवणसेाठी जागा िमळणबेाबत.  

 सदर िवषयाबाबत सिव	तर <	ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा. 

४ घनकचरा 
�यव	थापन  

घनकचरा �यव	थापन अतंग0त िशड� 
नगरपचंायतीस <ती मिहना ४२.५१ ल@ 
संपणु0 रlकम १ िडसGबर २०१७ पासनू मंजरू 
करणबेाबत.  

७.२० कोटी  घनकचरा �यव	थापन अतंग0त 
िशड� नगरपचंायतीस <ती मिहना 
रlकम B.३५ ल@ िनधी िद. १ 
िडसGबर, २०१७ पासनू द7ेयात 
यावा, असे ठरले >यास छाननी 
सिमतीची माbयता घऊेन 
शासनाकडे <	ताव सादर कर7यात 
यावा. तथापी नगरपचंायतीची 
मागणी ४२.५१ ल@ <ित मिहना 
याचीही मािहती शासनाकडे 
पाठवावी. 

                तसेचतसेचतसेचतसेच    िशड�िशड�िशड�िशड�    नगरपचंायतीचेनगरपचंायतीचेनगरपचंायतीचेनगरपचंायतीचे    सं	थानकडीलसं	थानकडीलसं	थानकडीलसं	थानकडील    <	तावांबाबत<	तावांबाबत<	तावांबाबत<	तावांबाबत    समbवयसमbवयसमbवयसमbवय    राख7यासाठीराख7यासाठीराख7यासाठीराख7यासाठी    सं	थानतफªसं	थानतफªसं	थानतफªसं	थानतफª     
उपकाय0कारीउपकाय0कारीउपकाय0कारीउपकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांचीयांचीयांचीयांची    िनयpुWिनयpुWिनयpुWिनयpुW    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

उपरोp्उपरोp्उपरोp्उपरोp्    <माणे<माणे<माणे<माणे    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    आलेKयाआलेKयाआलेKयाआलेKया    िनण0यानसुारिनण0यानसुारिनण0यानसुारिनण0यानसुार    काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . .     
        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----काय0कारी अिभयंताकाय0कारी अिभयंताकाय0कारी अिभयंताकाय0कारी अिभयंता,,,,बांधकाम िवभागबांधकाम िवभागबांधकाम िवभागबांधकाम िवभाग/ / / / मOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारीमOुयलेखािधकारी))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११११११    जपानजपानजपानजपान,,,,    कोचीकोचीकोचीकोची    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    साईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचेसाईभpांचे    िशËमंडळिशËमंडळिशËमंडळिशËमंडळ    आजचेआजचेआजचेआजचे    सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    होतेहोतेहोतेहोते. . . . >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    पादकुा दश0न सोहÕयासाठी पादकुा दश0न सोहÕयासाठी पादकुा दश0न सोहÕयासाठी पादकुा दश0न सोहÕयासाठी 

पढुील <माण े<	ताव सादर केलापढुील <माण े<	ताव सादर केलापढुील <माण े<	ताव सादर केलापढुील <माण े<	ताव सादर केला. . . . ��Pया��Pया��Pया��Pया    पादकुा उपल� धपादकुा उपल� धपादकुा उपल� धपादकुा उपल� ध कÙन दणेबेाबत सभेस िवनंती केली कÙन दणेबेाबत सभेस िवनंती केली कÙन दणेबेाबत सभेस िवनंती केली कÙन दणेबेाबत सभेस िवनंती केली....    
Date Programme Detail 

3
rd

 September 2018 BABA’S PADUKA departure for Japan from SHIRDI to 

Mumbai, Mumbai to Osaka by Air India flight. 

From Mumbai airport all response for 

BABA’S PADUKA will be taken by 

Guru Manju Saty group.  

4
th
 September 2018 About 2pm will arrive in Osaka airport, from Osaka 

airport will drive to KOUCHI with PADUKA and group 

from India after arrival KOUCHI rest day.  

BABA’S PADUKA stay at 

SHINDEN(SHIRDI BABA’S temple at 

KOUCHI), group will stay at hotel (if 

need anybody can stay at SINDEN too) 

5
th
 September 2018 BABA’S PADUKA is in the SHINDEN (SHIRDI 

BABA’S temple at KOUCHI) Key persons receive Puja 

this day.  

Same as above 

6
th
 September 2018 BABA’S PADUKA is in the SHINDEN (SHIRDI 

BABA’S temple at KOUCHI) Key persons receive Puja 

this day.  

Same as above 

7
th
 September 2018 Rest day  Same as above 
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8th September 2018 BABA’S PADUKA  darshan for public at CHIKURINJI 

templ, a historic temple in kochi.  

Same as above 

9th September 2018 BABA’S PADUKA  darshan for public at CHIKURINJI 

templ, a historic temple in kochi.  

Same as above 

10th September 2018 Departure from KOUCHI by car and flight from OSAKA to 

Mumbai by Air India.  

 

    
        तसेचतसेचतसेचतसेच    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    दौXयावरदौXयावरदौXयावरदौXयावर    ६६६६    तेतेतेते    ८८८८    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    वववव    कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    यांचेयांचेयांचेयांचे    िशड�िशड�िशड�िशड�    तेतेतेते    जपानजपानजपानजपान    वववव    जपानजपानजपानजपान    तेतेतेते    

िशड�िशड�िशड�िशड�    यायायाया    दरqयानचादरqयानचादरqयानचादरqयानचा    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    <वासखच0<वासखच0<वासखच0<वासखच0, , , , ि�हजाि�हजाि�हजाि�हजा    वववव    परवान यापरवान यापरवान यापरवान या    खच0खच0खच0खच0    तसेचतसेचतसेचतसेच    जपानजपानजपानजपान    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    काय0�मकाय0�मकाय0�मकाय0�म    वववव    
वा	त�याPयावा	त�याPयावा	त�याPयावा	त�याPया    कालावधीतीलकालावधीतीलकालावधीतीलकालावधीतील    िनवासिनवासिनवासिनवास    वववव    भोजनभोजनभोजनभोजन    वयव	थावयव	थावयव	थावयव	था    कर7याचेकर7याचेकर7याचेकर7याचे    माbयमाbयमाbयमाbय    केलेकेलेकेलेकेले    आहेआहेआहेआह.े . . .     

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४०४०४०४०    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , जपानजपानजपानजपान, , , , कोचीकोचीकोचीकोची        येथेयेथेयेथेयेथे    पादकुा दश0न सोहÕयासाठी िदपादकुा दश0न सोहÕयासाठी िदपादकुा दश0न सोहÕयासाठी िदपादकुा दश0न सोहÕयासाठी िद....३ ३ ३ ३ स¡टGबरस¡टGबरस¡टGबरस¡टGबर,,,,२०१८ २०१८ २०१८ २०१८ ते िदते िदते िदते िद....१० १० १० १० 
स¡टGबरस¡टGबरस¡टGबरस¡टGबर,,,,२०१८ २०१८ २०१८ २०१८ याकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल� धयाकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल� धयाकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल� धयाकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल� ध कÙन द7ेयात  कÙन द7ेयात  कÙन द7ेयात  कÙन द7ेयात या�यातया�यातया�यातया�यात, , , , असे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरलेअसे ठरले....    तसेचतसेचतसेचतसेच    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    पादकुापादकुापादकुापादकुा    
दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी, , , , उपिजKहािधकारीउपिजKहािधकारीउपिजKहािधकारीउपिजKहािधकारी    वववव    इतरइतरइतरइतर    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी, , , , कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    असेअसेअसेअसे    
एकूणएकूणएकूणएकूण    जा	तीतजा	तीतजा	तीतजा	तीत    जा	तजा	तजा	तजा	त    ६६६६    तेतेतेते    ८८८८    �यp�ना�यp�ना�यp�ना�यp�ना    उपि	थतउपि	थतउपि	थतउपि	थत    राह7यासराह7यासराह7यासराह7यास    वववव    यायायाया    सवा]चासवा]चासवा]चासवा]चा    <वासखच0<वासखच0<वासखच0<वासखच0,,,,ि�हजाि�हजाि�हजाि�हजा    खच0खच0खच0खच0    वववव    िनवासिनवासिनवासिनवास, , , , भोजनभोजनभोजनभोजन    
खच0खच0खच0खच0    जपानजपानजपानजपान    येथीलयेथीलयेथीलयेथील    आआआआयोजकयोजकयोजकयोजक    मंडळासमंडळासमंडळासमंडळास    कर7यासकर7यासकर7यासकर7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    शासनाचीशासनाचीशासनाचीशासनाची    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    पवु0पवु0पवु0पवु0    
परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    घे7यातघे7यातघे7यातघे7यात    यावीयावीयावीयावी, , , ,     

        तसेचतसेचतसेचतसेच    सदरसदरसदरसदर    पादकुापादकुापादकुापादकुा    दश0नदश0नदश0नदश0न    सोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठीसोहळयासाठी    जेजेजेजे    िव¿	तिव¿	तिव¿	तिव¿	त    जाऊजाऊजाऊजाऊ    इPछीतइPछीतइPछीतइPछीत    असतीलअसतीलअसतीलअसतील    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    	वत	वत	वत	वत::::PयाPयाPयाPया    खचा0नेखचा0नेखचा0नेखचा0ने    
जावेजावेजावेजावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    समाधी शता�दी क@<मखुसमाधी शता�दी क@<मखुसमाधी शता�दी क@<मखुसमाधी शता�दी क@<मखु))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१२१२१२१२        
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४१४१४१४१    ओरॅकलओरॅकलओरॅकलओरॅकल    <णाली<णाली<णाली<णालीPयाPयाPयाPया        �या�या�या�या        लायbसस्लायbसस्लायbसस्लायbसस्    चेचचेेचे    नतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरण    करणेकरणेकरणेकरणे    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    आहेआहेआहेआहे. . . . >यासव0>यासव0>यासव0>यासव0    लायनससचेलायनससचेलायनससचेलायनससचे    >वरील>वरील>वरील>वरील    

नतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरण    कBनकBनकBनकBन    घ7ेयातघ7ेयातघ7ेयातघ7ेयात    यावेयावेयावेयावे....तसेचतसेचतसेचतसेच    करारनाqयानसुारकरारनाqयानसुारकरारनाqयानसुारकरारनाqयानसुार    मेममेेमे....कॉ नीझंटकॉ नीझंटकॉ नीझंटकॉ नीझंट    टेlनालॉजीटेlनालॉजीटेlनालॉजीटेlनालॉजी, , , , पणुेपणुेपणुेपणु े   यांनीयांनीयांनीयांनी    ओरॅकलओरॅकलओरॅकलओरॅकल    <णालीचे<णालीचे<णालीचे<णालीचे    �या�या�या�या    
लायbसस्लायbसस्लायbसस्लायbसस्    चेचचेेचे    नतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरण    करणेकरणेकरणेकरणे    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    होतेहोतेहोतेहोते    >या>या>या>या    लायbसस्लायbसस्लायbसस्लायbसस ्   चेचचेेचे    नतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरणनतुनीकरण    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    येणारायेणारायेणारायेणारा    खच0खच0खच0खच0    कॉ नीझंटकॉ नीझंटकॉ नीझंटकॉ नीझंट    
टेlनालॉजीटेlनालॉजीटेlनालॉजीटेlनालॉजी, , , , पणुेपणुेपणुेपणुे    यांPयायांPयायांPयायांPया    <लंबीत<लंबीत<लंबीत<लंबीत    दयेकातूनदयेकातूनदयेकातूनदयेकातून    वसलुवसलुवसलुवसलु    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावेयावेयावेयावे, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

                                                                                                                        ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    तं=nानतं=nानतं=nानतं=nान    िवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखुिवभाग<मखु)))) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११३३३३    �ी�ी�ी�ी    साईनाथसाईनाथसाईनाथसाईनाथ    B णालयB णालयB णालयB णालय    वववव    �ी�ी�ी�ी    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    हॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटलहॉि	पटल    मधीलमधीलमधीलमधील    सव0सव0सव0सव0    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    संगणकWकृतसंगणकWकृतसंगणकWकृतसंगणकWकृत    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    आजचेआजचेआजचेआजचे        सभेसमोरसभेसमोरसभेसमोरसभेसमोर                
        Hospital Management System Hospital Management System Hospital Management System Hospital Management System यायायाया    सॉ¡टवेअरचेसॉ¡टवेअरचेसॉ¡टवेअरचेसॉ¡टवेअरचे    सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलेआलेआलेआले....    सदरचेसदरचेसदरचेसदरचे    सॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअर    
                                                                                            सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    मोफतमोफतमोफतमोफत    दणेारदणेारदणेारदणेार    असनूअसनूअसनूअसनू    १०१०१०१०    वष0वष0वष0वष0    दखेभालदखेभालदखेभालदखेभाल    दBु	तीचीदBु	तीचीदBु	तीचीदBु	तीची    सेवासेवासेवासेवा    मोफतमोफतमोफतमोफत    दणेारदणेारदणेारदणेार    आहतेआहतेआहतेआहते. . . . यासाठीयासाठीयासाठीयासाठी    येणारायेणारायेणारायेणारा    खच0खच0खच0खच0    
                                                                                        संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    कंपनीलाकंपनीलाकंपनीलाकंपनीला    दगेणीदगेणीदगेणीदगेणी    	वBपात	वBपात	वBपात	वBपात    उपलउपलउपलउपल�ध�ध�ध�ध    होणारहोणारहोणारहोणार    असKयाचेअसKयाचेअसKयाचेअसKयाचे    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सांगीतलेसांगीतलेसांगीतलेसांगीतले. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    काया0काया0काया0काया0दशेदशेदशेदशे    िदKयानंतरिदKयानंतरिदKयानंतरिदKयानंतर    सदरसदरसदरसदर    
                                                                                                        System System System System काय0रतकाय0रतकाय0रतकाय0रत    करणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठीकरणसेाठी    ६६६६    मिहbयाचामिहbयाचामिहbयाचामिहbयाचा    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    लागलेलागलेलागलेलागले    असेअसेअसेअसे    >यांनी>यांनी>यांनी>यांनी    सांगीतलेसांगीतलेसांगीतलेसांगीतले. . . . >यासाठीचे>यासाठीचे>यासाठीचे>यासाठीचे    HardwareHardwareHardwareHardware    
                                                                                                        सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    करावेकरावेकरावेकरावे    लागणारलागणारलागणारलागणार    आहेआहेआहेआह.े...        

यावेळीयावेळीयावेळीयावेळी    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    	वत	वत	वत	वत: : : : दणेगीदाराशीदणेगीदाराशीदणेगीदाराशीदणेगीदाराशी    संपक0संपक0संपक0संपक0     कBनकBनकBनकBन    दणेगीदणेगीदणेगीदणेगी    	वBपात	वBपात	वBपात	वBपात    रlकमरlकमरlकमरlकम    / / / / व	तुव	तुव	तुव	तु/ / / / सािह>यसािह>यसािह>यसािह>य////साÅटवेअरसाÅटवेअरसाÅटवेअरसाÅटवेअर    
इ>यादीइ>यादीइ>यादीइ>यादी    <ा�<ा�<ा�<ा�    घतेघतेघतेघते    असतेअसतेअसतेअसते. . . . >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    एखादीएखादीएखादीएखादी    कंपनीकंपनीकंपनीकंपनी////सं	थासं	थासं	थासं	था    यांनायांनायांनायांना    >यांचे>यांचे>यांचे>यांचे    	तरावर	तरावर	तरावर	तरावर    दणेगीदारदणेगीदारदणेगीदारदणेगीदार    शोध7यासशोध7यासशोध7यासशोध7यास    वववव    दणेगीदणेगीदणेगीदणेगी    
ि	वकार7यासि	वकार7यासि	वकार7यासि	वकार7यास    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    िदKयासिदKयासिदKयासिदKयास    गरै<कारगरै<कारगरै<कारगरै<कार    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    नावानेनावानेनावानेनावाने    फसवणकूफसवणकूफसवणकूफसवणकू/ / / / पसेैपसेैपसेैपसेै    गोळागोळागोळागोळा    कर7याचेकर7याचेकर7याचेकर7याचे    <कार<कार<कार<कार    
हो7याचीहो7याचीहो7याचीहो7याची    शlयताशlयताशlयताशlयता    नाकारतानाकारतानाकारतानाकारता    येतयेतयेतयेत    नाहीनाहीनाहीनाही. . . . >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    सं	थाननेसं	थाननेसं	थाननेसं	थानने    दणेगीदारदणेगीदारदणेगीदारदणेगीदार    शोधनूशोधनूशोधनूशोधनू    >यांचेमाफ0 त>यांचेमाफ0 त>यांचेमाफ0 त>यांचेमाफ0 त    उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    साÅटवेअरसाÅटवेअरसाÅटवेअरसाÅटवेअर    खरेदीखरेदीखरेदीखरेदी    
करणेकरणेकरणेकरणे    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    िहताचेिहताचेिहताचेिहताचे    राहीलराहीलराहीलराहील, , , , असेअसेअसेअसे    मतमतमतमत    मOुयमOुयमOुयमOुय    काय0कारीकाय0कारीकाय0कारीकाय0कारी    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    यांनीयांनीयांनीयांनी    बठैकWतबठैकWतबठैकWतबठैकWत    मांडलेमांडलेमांडलेमांडले. . . .     

िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४४४४२२२२    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , सदरह®सदरह®सदरह®सदरह®    कामीकामीकामीकामी    कंपनीसकंपनीसकंपनीसकंपनीस    दगेणीदगेणीदगेणीदगेणी    	वBपातील	वBपातील	वBपातील	वBपातील    िमळणारीिमळणारीिमळणारीिमळणारी    रlकमरlकमरlकमरlकम    कोणाकडूनकोणाकडूनकोणाकडूनकोणाकडून    िमळणारिमळणारिमळणारिमळणार    आहेआहेआहेआहे    
वववव    >याचा>याचा>याचा>याचा    िविनयोगिविनयोगिविनयोगिविनयोग    कशाकशाकशाकशा    <कारे<कारे<कारे<कारे    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    येईलयेईलयेईलयेईल, , , , याचीयाचीयाचीयाची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    सं	थानलासं	थानलासं	थानलासं	थानला    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , सदरह?सदरह?सदरह?सदरह?    सॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअरसॉ¡टवेअर    एकएकएकएक    
वषा0साठीवषा0साठीवषा0साठीवषा0साठी    <ायोिगक<ायोिगक<ायोिगक<ायोिगक    त>वावरत>वावरत>वावरत>वावर    चालिव7यातचालिव7यातचालिव7यातचालिव7यात    यावेयावेयावेयावे....    असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले. . . . तसचेतसचेतसचेतसचे    सदरसदरसदरसदर    सॉÅटवेअरसॉÅटवेअरसॉÅटवेअरसॉÅटवेअर    घे7याघे7याघे7याघे7यापवु�पवु�पवु�पवु�    स5यास5यास5यास5या    सदरसदरसदरसदर    
सॉÅटवेअरसॉÅटवेअरसॉÅटवेअरसॉÅटवेअर    �या�या�या�या    B णालयातB णालयातB णालयातB णालयात    काया0bवीतकाया0bवीतकाया0bवीतकाया0bवीत    आहेआहेआहेआह.े . . . >या>या>या>या    B णालयासB णालयासB णालयासB णालयास    सं	थानPयासं	थानPयासं	थानPयासं	थानPया    डॉlटरडॉlटरडॉlटरडॉlटर, , , , संबधीतसंबधीतसंबधीतसंबधीत    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    वववव    
कम0चारीकम0चारीकम0चारीकम0चारी    यांPयायांPयायांPयायांPया    पथकानेपथकानेपथकानेपथकाने    पाहणीपाहणीपाहणीपाहणी    कBनकBनकBनकBन    सदरसदरसदरसदर    सॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPया    उपयpुतेबाबतउपयpुतेबाबतउपयpुतेबाबतउपयpुतेबाबत    खा=ीखा=ीखा=ीखा=ी    कBनकBनकBनकBन    _यावी_यावी_यावी_यावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    तसेचतसेचतसेचतसेच    
सदरसदरसदरसदर    सॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPयासॉÅटवेअरPया    अमंलबजावणीसाठीअमंलबजावणीसाठीअमंलबजावणीसाठीअमंलबजावणीसाठी    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    हाड0वेअरहाड0वेअरहाड0वेअरहाड0वेअर    खरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठीखरेदीसाठी    BBBB....५०५०५०५०    ल@ल@ल@ल@    मा=चेमा=चेमा=चेमा=चे    खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    
द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक))))    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....१४१४१४१४        
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४३४३४३४३    साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा    B णालयातीलB णालयातीलB णालयातीलB णालयातील    काड�याककाड�याककाड�याककाड�याक    िवभागातीलिवभागातीलिवभागातीलिवभागातील    कामकाजाबाबतकामकाजाबाबतकामकाजाबाबतकामकाजाबाबत    चचा0चचा0चचा0चचा0    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    आलीआलीआलीआली. . . . याकरीतायाकरीतायाकरीतायाकरीता    तnतnतnतn    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    

अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    आहेआहेआहेआह.े . . . डॉडॉडॉडॉ....संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    दवेरेदवेरेदवेरेदवेरे, , , , इंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनल    काड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	ट    यांनीयांनीयांनीयांनी    िदिदिदिद....०७०७०७०७....०४०४०४०४....२०१८२०१८२०१८२०१८    
रोजीचेरोजीचेरोजीचेरोजीचे    अजा0bवयेअजा0bवयेअजा0bवयेअजा0bवये    राजीनामाराजीनामाराजीनामाराजीनामा    िदलािदलािदलािदला    आहेआहेआहेआहे. . . . डॉडॉडॉडॉ....दवेरेदवेरेदवेरेदवेरे    यांनीयांनीयांनीयांनी    राजीनामाराजीनामाराजीनामाराजीनामा    मागेमागेमागेमागे    घणेबेाबतघणेबेाबतघणेबेाबतघणेबेाबत    अज0अज0अज0अज0    िदKयासिदKयासिदKयासिदKयास    >यांचा>यांचा>यांचा>यांचा    राजीनामाराजीनामाराजीनामाराजीनामा    
र�र�र�र�    कBनकBनकBनकBन    >यांना>यांना>यांना>यांना    एकि=तएकि=तएकि=तएकि=त    मानधनमानधनमानधनमानधन    BBBB....६५६५६५६५,,,,९११९११९११९११////----    वववव    सं	थानसं	थानसं	थानसं	थान    िनयमानसुारिनयमानसुारिनयमानसुारिनयमानसुार    <ो>साहन<ो>साहन<ो>साहन<ो>साहन    भaाभaाभaाभaा    द7ेयाद7ेयाद7ेयाद7ेयातततत    यावायावायावायावा. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    
डॉडॉडॉडॉ....मनोहरमनोहरमनोहरमनोहर    िव¿ासराविव¿ासराविव¿ासराविव¿ासराव    िशंदेिशंदेिशंदेिशंद,े,,,    इंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनल    काड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	ट    वववव    डॉडॉडॉडॉ....संिदपसंिदपसंिदपसंिदप    नारायणरावनारायणरावनारायणरावनारायणराव    दवेरेदवेरेदवेरेदवेरे, , , , इंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनलइंटर�हशेनल    
काड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	टकाड�ओलॉजी	ट    यांनायांनायांनायांना    आठवडयातीलआठवडयातीलआठवडयातीलआठवडयातील    ३३३३----३३३३    िदवसिदवसिदवसिदवस    ओओओओ....पीपीपीपी....डीडीडीडी. . . . िवभागनुिवभागनुिवभागनुिवभागनु    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी, , , , असेअसेअसेअसे    ठरलेठरलेठरलेठरले....    

    ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक)))) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११५५५५        
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४४४४४४४४    थॅलेसीमीयाथॅलेसीमीयाथॅलेसीमीयाथॅलेसीमीया    N	तN	तN	तN	त    B णांनाB णांनाB णांनाB णांना    मोफतमोफतमोफतमोफत    रpरpरpरp    उपल�धउपल�धउपल�धउपल�ध    कBनकBनकBनकBन    दणेाXयादणेाXयादणेाXयादणेाXया    रpरpरpरp    पेढयांनापेढयांनापेढयांनापेढयांना    आिथ0कआिथ0कआिथ0कआिथ0क    सहा×यसहा×यसहा×यसहा×य    दणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबतदणेबेाबत    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    

तयारतयारतयारतयार    कBनकBनकBनकBन    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    समीतीसमीतीसमीतीसमीती    समोरसमोरसमोरसमोर    सादरसादरसादरसादर    करावाकरावाकरावाकरावा.                         .                         .                         .                                                                                                 ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    वcैकWयवcैकWयवcैकWयवcैकWय    संचालकसंचालकसंचालकसंचालक)))) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११६६६६        	माट0	माट0	माट0	माट0    िशड�िशड�िशड�िशड�    <कKपांतग0त<कKपांतग0त<कKपांतग0त<कKपांतग0त    शासनाPयाशासनाPयाशासनाPयाशासनाPया    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    तं=nानतं=nानतं=nानतं=nान    िवभागानेिवभागानेिवभागानेिवभागाने    िनयpुिनयpुिनयpुिनयpु    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    <ाईस<ाईस<ाईस<ाईस    वॉटरवॉटरवॉटरवॉटर    कुकुकुकुपस0पस0पस0पस0    (PWC) (PWC) (PWC) (PWC) यायायाया    

कपंनीनेकपंनीनेकपंनीनेकपंनीने    सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण    केलेकेलेकेलेकेले. . . . उपरोpउपरोpउपरोpउपरोp    सादरीकरणातसादरीकरणातसादरीकरणातसादरीकरणात    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    बाबीबाबीबाबीबाबी    वववव    >यावर>यावर>यावर>यावर    येणारायेणारायेणारायेणारा    खच0खच0खच0खच0    खालीलखालीलखालीलखालील<माणे<माणे<माणे<माण.े . . .     
    

# Item Estimated Cost Estimated Cost in 
Crores 

Remarks 

CAPEX 
A City Fiber 122,810,000.00 12.28     
B Saftey and Security Town 27,100,000.00 2.71     
C Saftey and Security SSST 118,928,073.00 11.89     
D Smart Utilities  45,449,642.00 4.54     
E Other smart elements 13,608,250.00 1.36     
F CCC and viewing centers 42,824,811.33 4.28     
G Software and Licenses 27,737,216.00 2.77     
H One time cost-bandwidth 7,000,000.00 0.70     
 SUB TOTAL  40.55     

OPEX (O & M)for 5 years 
A City Fiber 35,000,000.00 3.50     
B Saftey and Security Town 10,840,000.00 1.08     
C Saftey and Security SSST 47,571,1229.20 4.76     
D Smart Utilities  18,179,856,80 1.82     
E Other smart elements 5,603,300.00 0.56     
F CCC and viewing centers 17,129,924,53 1.71     
G Software and Licenses 11,094,886,40 1.11     
H Cloud DC & DR 76,360,434.61 7.64     
I  Bandwidth 20,993,129.00 2.10     
J Tech & Operational manpower (over 

5 years) 
77,534,770.00 7.75     

   32.03     
 Total  72.58     

    
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४४४४५५५५    यावरयावरयावरयावर    सिव	तरसिव	तरसिव	तरसिव	तर    चचा0चचा0चचा0चचा0    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन, , , , <ाईस<ाईस<ाईस<ाईस    वॉटरवॉटरवॉटरवॉटर    कुपस0कुपस0कुपस0कुपस0    (PWC) (PWC) (PWC) (PWC) यांनीयांनीयांनीयांनी    सादरसादरसादरसादर    केलेKयाकेलेKयाकेलेKयाकेलेKया    <	तावास<	तावास<	तावास<	तावास    वववव    >यासाठी>यासाठी>यासाठी>यासाठी    येणाXयायेणाXयायेणाXयायेणाXया    

खचा0सखचा0सखचा0सखचा0स    वववव    <	ताव<	ताव<	ताव<	ताव    शासनाकडेशासनाकडेशासनाकडेशासनाकडे    माbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठीमाbयतेसाठी    पाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसेपाठिवणसे    माbयतामाbयतामाbयतामाbयता    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    आलीआलीआलीआली....    
                          (काय0वाही- सीसीटी�ही कं�ोल सेल<मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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आय>याआय>याआय>याआय>या    वेळेचावेळेचावेळेचावेळेचा    
िवषयिवषयिवषयिवषय    नंननंंनं....११११७७७७    
िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य    ����....३३३३४४४४६६६६    सं	थानचेसं	थानचेसं	थानचेसं	थानचे    कामकाजासंबधीकामकाजासंबधीकामकाजासंबधीकामकाजासंबधी    शासनाचेशासनाचेशासनाचेशासनाचे    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य,,,,पQरप=केपQरप=केपQरप=केपQरप=के    वेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळी    समीतीचेसमीतीचेसमीतीचेसमीतीचे    बठैकWतबठैकWतबठैकWतबठैकWत    सव0सव0सव0सव0    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    सद	यांनासद	यांनासद	यांनासद	यांना    

बठैकWPयाबठैकWPयाबठैकWPयाबठैकWPया    अजGडयासोबतअजGडयासोबतअजGडयासोबतअजGडयासोबत    द7ेयातद7ेयातद7ेयातद7ेयात    यावीयावीयावीयावी. . . . वववव    सदरसदरसदरसदर    शासनशासनशासनशासन    िनण0यिनण0यिनण0यिनण0य, , , , पQरप=केपQरप=केपQरप=केपQरप=के    यांचेयांचेयांचेयांचे    वाचनवाचनवाचनवाचन    असाअसाअसाअसा    िवषयिवषयिवषयिवषय    अजGडयाम5येअजGडयाम5येअजGडयाम5येअजGडयाम5ये    
समािवËसमािवËसमािवËसमािवË    कर7यातकर7यातकर7यातकर7यात    यावायावायावायावा. . . .                                                                                                                                                                                             ((((काय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाहीकाय0वाही----    <<<<....अिध@कअिध@कअिध@कअिध@क, , , , सामाbयसामाbयसामाbयसामाbय    <शासन<शासन<शासन<शासन    िवभागिवभागिवभागिवभाग)))) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
       वरील िनण0य �.२८७ ते ३४६ सवा0नमुते घ7े यात आले. 

      यानतंर सायं.०६.३० वाजता सभा समा�ीची घोषणा कर7यात आली. 
       
  
 
 
                              �ीमती Bबल अNवाल (भा.<.से.)         (सरेुश हावरे) 
                                                 मOुयकाय0कारी अिधकारी                अ5य@ 

                                                                            �ी   साईबाबा   सं	थान   िव¿	त�यव	था�ी   साईबाबा   सं	थान   िव¿	त�यव	था�ी   साईबाबा   सं	थान   िव¿	त�यव	था�ी   साईबाबा   सं	थान   िव¿	त�यव	था,  ,  ,  ,  िशड�िशड�िशड�िशड� 


