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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .१४/ २०१६                                         िदनांक ०९.१०.२०१६ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता  

ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा रिववार िदनांक ०९.१०.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता 
सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात आली असलेबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
३३७६/ २०१६, िदनांक ३० स टबर, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यानंा कळिव  यात आले होते.  यानुसार सदरह रिववार िदनांक 
०९.१०.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे 
अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

या सभेस खालील मा.सद  य उपि थत होते. 

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद  य  ०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
०५. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद  य ०६. मा.डॉ.राज  राजाबली िसगं,सद  य  
०७. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  ०८. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद  य 

                                           मा. ी.बाजीराव िशंद,े  
   कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली. सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत 
नसलेबाबत मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह-े सद य, यांनी दरू वनीव न  कळिवले. तसचे, मा.मु यमं ी महोदय यांनी िशवसनेेला 
उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ुयाबाबत अजनुपयत  कोणतीही कायवाही झालेली नसनू खेद वाटत आहे. यामळेु  या 
बैठक स उपि थत राह यास वार य वाटत नाही, याची कृपया न द यावी. असे मा.डॉ.मिनषा शामसुदंर  कायंद-े सद या व 
मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी फॅ स प ा ारे व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी ई-मेल ारे कळिवले आहे. 
याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  

िदनांक २४.०९.२०१६ रोजी मा.अ य  महोदय यांनी गजानन महाराज दवे थान, शेगाव येथे भेट दऊेन पाहणी केली व 
तेथील िनयोजन, व छता, गाडन, सवेेकरी इ.बाबतीतील मािहती सभेस िदली. या धत वर िशड  येथेही मं िदर यव थापन करण े
आव यक आह.े तसचे यापढेु  यव थापन सिमती सभेम ये कोणताही िनणय घेतेवेळेस साईभ  हा क थानी ठेवनूच िनणय घेतला 
जाईल, असहेी सचुिवले.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

िवषय न.ं०१ िदनांक १६.०८.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .६८८ िदनांक १६.०८.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचून कायम कर यात 
आले.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०२ िदनांक १६.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .६८९ िदनांक १६.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ पेपर रोल व  लिॅ टक े ई-िनिवदेचे Commercial Bid उघडणेबाबत. 
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे लाडु िनिमती िवभागाकरीता पेपर रोल व  लॅि टक े 

खरेदीकामी महारा   शासनाचे अिधकृत सकेंत  थळावर िद.२२.०३.२०१६ ते िद.१६.०४.२०१६ या 
कालावधीत  वतं  ई-िनिवदा ि या दसु -यांदा राबिवणते आलेली होती. तां ि क िनिवदेसोबत जोडलेली 
कागदप े व डी.डी. ि वकारणचेी अंतीम तारीख िद.१९.०४.२०१६ व तां ि क िनिवदा उघडणचेी तारीख 
२१.०४.२०१६ अशी नमदू करणते आलेली होती. 

    यानसुार िदनांक २१.०४.२०१६ रोजी ई-िनिवदतेील तां ि क िलफाफे उघडले असता एकुण सहा 
िनिवदाधारकांनी खालील माण ेOnline िनिवदा सादर केले  या हो  या. 
१. मे.नॅशनल को-ऑपरेिट  ह क  झमुस फेडरेशन इिंडया िल., पणुे 
२. मे.ह रओम लेि झपॅक इंडि ज, को  हापरु  
३. मे.  पाम पॉली ि ं  ट, दमण 
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४. मे.सधुाम पॅकेिजंग, वसई  
५. मे.जवाहर दस, बारामती 
६. मे.िमल द ेड ग कंपनी, बारामती  

   वरील तां ीक िनिवदा, खरेदी सिमतीचे सदर बैठक त उपि थत सद  य व िनिवदाधारकांसमोर उघडून 
िनिवदाधारकांचे कागदप ांची छानणी केली असता अ.न.ं १ ते ३ यांनी सव कागदप ांची पतुता केलेली आह.े 
 यामळेु  यां  या ई-िनिवदा तां ि क  ट्या पा  ठर  या आहते.  

   अ.न.ं४ मे.सधुाम पेकेिजंग, वसई यांनी सव कागदप ांची मागणी माणे पतुता केलेली आह.े मा  यांची 
वािषक उलाढाल .१,४४,३४,३५१/- अशी आह.े आपण पेपर रोलसाठी . दोन कोटी चाळीस लाख व 
 लॅि टक े साठी . दोन कोटी चाळीस लाख अशी वािषक उलाढालीची मयादा ठेवलेली होती. सदर मयादपेे ा 

मे.सधुाम पेकेिजंग, वसई यांची वाष क उलाढाल कमी आह.े  यामळेु सदरची ई-िनिवदा तां ि क  ट्या अपा  
ठरली आहे. 

   अ.न.ं५ मे.जवाहर दस, बारामती यांनी Online सादर केले  या कागदप ांम  ये धं ाचे  व प मिशनरी 
िव  अस ेनमूद केलेले आह.े  यामळेु सदरची िनिवदा अपा  ठरली आह.े  

   अ.न.ं६ मे.िमल द ेड ग कंपनी, बारामती यांनी Online सादर केले  या कागदप ांम  ये दकुान न दणी 
दाखला अ यावत नाही. तसचे  याचंे धं ाचे  व प मिशनरी व मटे रयल िव  अस ेनमदू केलेले आह.े  यामळेु 
सदरची िनिवदा अपा  ठरली आह.े 

   सदर िनिवदा ि येतील पा  झालेले िनिवदाधारक खालील माण े– 
१. मे.नॅशनल को-ऑपरेिट  ह क  झमुस फेडरेशन इिंडया िल., पणुे 
२. मे.ह रओम लेि झपॅक इंडि ज, कोल ् हापरु  
३. मे.  पाम पॉली ि ं  ट, दमण 

   पेपर रोल व  लॅि टक े खरेदीकामी सन २०१५-१६ चे िकराणा माल खरेदी  या एकि त िनिवदमे  ये 
सदर दो  ही Items चा समावेश होता,  यामळेु याकामी िद.०८/०४/२०१५ ते २५/०४/२०१५, ११/०६/२०१५ ते 
२५/०६/२०१५ व २५/०९/२०१५ ते ०७.१०.२०१५ या कालावधीत एक ीत तीन वेळेस ई-िनिवदा ि या 
कर  यात आली होती. तथापी ितसाद न िमळा  यामळेु या Items साठी पिह  यादंा  वतं  ई-िनिवदा ि या 
िद.१७/१२/२०१५ ते ०७/०१/२०१६ कर  यात आली होती,  यावेळी ५ िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  यापैक  ३ 
िनिवदा अपा  व दोनच िनिवदा तां ीक  टया पा  ठर  या हो  या.  यामळेु पु  हा  सदरची फेर ई-िनिवदा ि या 
कर  यात आलेली आह.े एकदरंीत मागील व स  याचे िनिवदा ि येचा िवचार करता या िनिवदा ि येची ५ वी 
वेळ आहे. 

  पेपर रोल व  लॅि टक े खरेदीकामी वरील माण े अ. . १ ते ३ या तां ीक  टया पा  ठरले  या               
ई-िनिवदतेील िनिवदाधारकांचे Commercial Bid आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत 
िनिवदाधारकांसम  उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ा तयार 
करणेत आला.  
अ.न.ं तपशील मे.ह रओम लेि झपॅक 

इडंि ज, को  हापरु 
मे.  पाम पॉली 
ि ं  ट, दमण 

मे.नॅशनल को-ऑपरेिट  ह क  झमुस 
फेडरेशन इिंडया िल., पणुे 

  िनिवदमेधील एकि त दर . 
1 पेपर रोल 

२००० ि वंटल 
२,७३,८६,०००/- ३,१६,००,०००/- ५,०२,००,०००/- 

2 ला टीक े  
२००००००० नग 

--- --- २,८२,००,०००/- 

 
  यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु िनिमती िवभागाकरीता २००० ि वंटल पेपर रोल 

खरेदीकामी मे.ह रओम लेि झपॅक इडंि ज , को  हापुर यां चे एकि त .२,७३,८६,०००/- मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. तसेच ला टीक े खरेदीकामी 
एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  झालेले अस यामुळे याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत 
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. परं तु सदरह इितवृ  कायम करत असताना, पेपर 
रोलसाठी आलेले दर व बाजारभावातील दर तपासून यावेत तसेच आव यकते माणे ट या-ट याने 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी दु ती करणेत आली. (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ मंिदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व मेनि वच खरेदी क न बसिवणेकामी ा  

झाले या तां ि क व कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत. 
मा.  यव  थापन ीसद य सिमतीचे िद.१०-११-२०१५ चे सभेतील िवषय न.ं१९ िनणय .४५४ अ  वये 

तसचे मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची  C.A.NO.8999 OF 2016 IN PIL NO.18 OF 
2011  िदनांक ०१-०७-२०१६ अ वये मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व मेनि वच खरेदी 
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क न बसिवणचेे काम िव तु ठेकेदार यांचेकडुन ई-िनिवदा मागवनू करणेसाठी वतमानप ात तसचे सं थानचे 
सकेंत थळावर जािहरात िस  क न ई -िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे र कम पये 
१५,३१,३२७/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आह.े सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा मागिवणकेामी िद.१९-
०८-२०१६ रोजी दै.पढुारी, अहमदनगर व द.ैदशेदतु ,  नािशक या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. 
तसचे सं थानचे सकेंत थळावर िद .१८-०८-२०१६ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती व १५ ठेकेदारांना 
ई-मेल दारे िद.१६-०८-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. तसचे महारा  शासना या 
www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व टडर 
डा यमुट िद .१७-०८-२०१६ रोजी अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी 
िद.१९-०८-२०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपल ध कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन 
दाखल कर याची अं ितम मदुत िद. ३०-०८-२०१६ रोजी सायं  ०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती. 
ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅन कॉपी जोड यास व 
िद.०२-०९-२०१६ रोजी सायं.५.०० या अखेर िकंवा यापवु  (रिववार खेरीज) िनिवदसेोबत कॅन क न जोडलेले  
तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मळु ती िशड  कायालयात सादर करणकेामी ऑनलाईन अपलोड 
कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. िद.३१-०८-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ई-
िनिवदचेी सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड 
के याचे आढळून आलेले होत.े तसचे  िद.०२-०९-२०१६ रोजी पयत िशड  कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड 
कॉपी ा  झाले या आहते. तां ि क िनिवदा (Technical Bid) उघड याची तारीख ०९-०९-२०१६ अशी आह.े 
तां ि क िनिवदा उघडून याचंे अन ट मनी िडपॉिझट व टडर फॉम डी.डी., हटॅ, िटन नंबर, पॅन नंबर वगैरे चेक 
करण ेआहे. 

मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व मेनि वच खरेदी क न बसिवणकेामी                
िद.३१-०८-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदचेी सं या ई .डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक केली 
असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले होत.े तसचे िद.०२-०९-२०१६ 
रोजी पयत िशड  कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा  झाले या आहते. िनिवदेसोबत कॅन क न 
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड  कायालयात ा  झाले या िनिवदे या ०४ हाड 
कॉपी (बंद पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार तां ि क िनिवदा व कमिशयल बीड 
मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपढेु उघडावे लागणार आहे. ा  झाले या ०४ नग तां ि क िनिवदे या हाड कॉपी 
तपशील अनु मे खालील माण े:- 

अ ..  तां ि क िनिवदा हाड कॉपी ा  झाले या ई-िनिवदाधारकाचे नांव शेरा 
०१) मे.राघव  इले ीकल इिंजिनअस, पणुे बंद पािकट 
०२) मे.आिदती इले ीक स,् नािशक बंद पािकट 
०३) मे.उरमडेु इले ो-मेक इडं ीज, अहमदनगर बंद पािकट 
०४) मे.गु  इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक बंद पािकट 

उपरो माण े मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व मेनि वच खरेदी क न 
बसिवणकेामी ा  झाले या चार तां ि क ई-िनिवदा व िनिवदेसोबत कॅन क न जोडलेले ०४ नग िनिवदाधारकाचे 
तां ि क कागदप ांचे बंद पािकटे मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेपढेु तां ि क ई-िनिवदा उघड यानंतर 
िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसचे इतर कागदप ांची तपासणी मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा यांचेमाफत 
झालेनंतर सव िनिवदाधारक तां ि क िनिवदते पा  झा यास सदर कामाचे ऑनलाईन ई-िनिवदा ( कमिशयल बीड) 
याच िदवशी मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेपढेु तसचे िनिवदाधारका सम  उघडणसे मा यता िमळावी,ही 

िवनंती. 
  मंिदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व मेनि वच खरेदी क न 

बसिवणेकामी ा  झाले या तां ि क ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत 
िनिवदाधारकांसम  उघडणेत आले असता, चारही िनिवदाधारक पा  आढळून आले. यानंतर 
कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक 
त ा तयार करणेत आला.  

 
अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील मुळ दर . 

1 मे.आिदती इले ीक स,् नािशक १३,८५,४०६.९२ 
2 मे.गु  इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक १३,३२,२५४.२६ 
3 मे.उरमडेु इले ो-मेक इडं ीज, अहमदनगर १२,२५,३६७.६६ 
4 मे.राघव  इले ीकल इिंजिनअस, पणुे १३,२४५९७.६३ 
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यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता केबल व 
मेनि वच खरेदी क न बसिवणेकामी मे.उरमु डे इले ो-मेक इडं ीज, अहमदनगर यां चे 

.१२,२५,३६७.६६ मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.             (कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०३ दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका छपाई 

क न िव  करणेकामी िसलबंद पाक टे व तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) उघडणे, ा  त 
 पधक िनिवदाकारांचा त  ता तयार करणेबाबत. 

    तािवकः- ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार सार कर  या  या उ ेशाने दरवष  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे वतीने ी साई दनैं िदनी व िदनदिशका तसचे ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका 
छपाई क न िकफायतिशर िकंमतीला िव  के  या जातात. 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- दरवष  माण े याही वष  ी साई दनैं िदनी/ िदनदिशका व ी 
साईबाबा िडल  स िदनदिशका सन २०१७ ची छपाई क न घेणकेामी िवहीत प  दतीने ई- िनिवदा मागिवणसे व 
 याकामी येणाया अंदाजे पये. ४,८६,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली तसचे संबंधीत िवभागाने 

 तािवत काशने ी पु  यितथी उ  सवाम  ये िव साठी उपल  ध होतील या  टीने कायवाही करावी, असा 
िनणय मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १६.०८.२०१६  िनणय . ५७४ नसुार ठरले आहे.     

                 तावः- सन २०१६ चे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसचे ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका 
छपाईकामी मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेनुसार वृ मानप  व सं  थान सकेंत  थळावर िनिवदा सचुना िस  द 
क न िद.०६.०९.२०१६ ते िद. १३.०९.२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते. िसलबंद पाक टे 
िद.१४.०९.२०१६ अखेर मुंबई व िशड  कायालयाकडे जमा झालेला आह.े   

                      िवभागाची मागणीः-  तािवत काशने ी पु  यितथी उ  सवाम  ये िव साठी उपल  ध होतील 
या  टीने कायवाहीकामी ई- िनिवदा उघडणे, छाननी करण ेव कायादशे दणेे आहे.  

           सबब ा  त ई-िनिवदतेील िसलबंद पाक टे व िलफाफा .०१ तां ि क बीड (Technical Bid) उघडण,े 
कागदप ांची छाननी करणे व दनैं िदनी/ िदनदिशका नमनेू िनिवदतेील अटी/शत नुसार अस  याची तपासणी क न 
पा   पधक िनिवदाकारांचा त  ता तयार करणकेामी सदर िवषय मा. उपसिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल  स 
िदनदिशका छपाई करणेकामी ा  तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) आजचे थािनक उपसिमती 
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधाराकांसम  उघडणेत आ या.  

यावर सिव तर चचा होऊन, दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी 
साईबाबा िडल  स िदनदिशका छपाई करणेकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदाचंी िवहीत 
प दतीने छाननी करणेत येऊन, पा  िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे 
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर उघडणेसाठीचा ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यातआली.                 (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०४ साठा संपत आलेली सं  थान कािशत काशने पुनमु ण िसलबंद ई िनिवदा दरप के (Commercial 

Bid) उघडून  िन  म म दर देऊ केले  या िनिवदाकारांचा तुलना  मक त  ता तयार करणे व पु  तके छपाई 
कायादेश देणे बाबत. 

सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व अिधकाराबाबत 
कलम न.ं१७ (२) ठ म  ये खालील माण ेतरतदू आहे.  

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

 उपरो  त तरतदुीनसुार प .प.ू ी साईबाबां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत चार- सार होणेसाठी ी 
साईबाबा स  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत सं  थान कािशत साई सतच र , पु  तके, फोटो व ऑडीओ/ 
 हीडीओ सीडीचे पनुमु ण  क न साईभ  तां ना माफक िकंमतीने िव  केली जात.े 

              तािवकः- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २४.०६.२०१५ िनणय .१६५ नुसार साठा सपंत 
आलेली सं  थान कािशत काशने पुनमु ण िविहत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू करणसे व  याकामी येणा-या  
खच पये.  ०१ कोटी ८९ लाख ४८ हजार मा  यता िमळालेली आहे.  

            तािवत छपाईकामी मा.मुंबई उ  च  यायलयाचे औरंगाबाद खंडपीठ Civil अॅ  लीकेशन न.ं १५६८२ 
िद. ०५.०४.२०१६ चा आदशेा  वये  यायालयाची खचास मा  यता िमळालेली आह.े पु  तके छपाईकामी वृ प ात 
व सं  थान सकेंत  थळावर जािहरात दऊेन ई िनिवदा मागवनू  पधक १४ िनिवदाकार यांनी यात सहभाग न दिवला 
आह.े    
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             तावः िद. ०५.०८.२०१६ रोजी मा. खरेदी सिमती सभेपु ढे पु  तके काशने पुनमु णकामी िसलबंद 
पाक टे व तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) खरेदी सिमती पु ढे उघडून पा  िनिवदाकारांचा त  ता तयार 
करणकेामी मा  यतेनसुार खालील तपिशला माण ेपा / अपा  िनिवदाकारांचा त  ता सादर केलेला आह.े  

अ.न.ं िनिवदाकारांचे नाव पा  / अपा  
०१ सं ती ऑफसेट , सोलापरू  पा  
०२ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
०३ अदीनाथ ि ंट, मुंबई  पा  
०४ लोकमंगल ि ंट अन पॅक, सोलापरू  पा  
०५ िशवम ऑफसटे, को  हापरू  पा  
०६ आट  ऑफसेट, लातरू पा  
०७ वरा ऑफसटे, लोणी पा  
०८ राका ि ंटस , नािशक पा  
०९ सकाळ पेपस, को  हापरू पा  
१० मिनपल टे  नालॉजी, मिनपल, कन टक पा  
११ चेरी ऑफसेट, सोलापरू  पा  
१२ टॅको िहजन, मुंबई पा  
१३ ि ंट  लस ा.िल., मुंबई पा  
१४ जाि मन आट ि ंटस, मुंबई  पा  
१५ अ रहतं ि ंटस, नवी िद  ली  अपा  

 
    साठा सपंत आलेली सं  थान कािशत काशने पनुमु णकामी  िसलबंद िनिवदा दरप के 

(Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील 
मळु दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.ं
न.ं 

पु  तके/फोटो छपाई 
तपिशल 

 

१ 
टॅको 

ि हजन 
ा.िल.मुंबई 

२ 
चेरी 

ऑफसेट,सो
लापरू 

३ 
मिनपल 

४ 
िनट 
ि ं ट 

अ.नगर 

५ 
अदीनाथ 

ि ं ट 
स ह स  
मुंबई 

६ 
राका 
ि ं टस 

नािशक 

७ 
वरा 

ऑफसेट, 
सोलापरू 

०१ ी साई स  च रत पोथी – 
मराठी 
आवृ ी ३३ वी 
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(पािकट साईज)- तेलग ू  
आवृ ी . ०१ 

८.१० ०७.०० ०.० १२.१ ७.८८ ११.९ ०.०० 

३२ ी साईनाथ भजनमाला – 
िहदंी  
आवृ ी . ०५ 

३६.०० ४०.०० ४८.१५ ३५.० ४७.६० ४२.८० ०.०० 

३३ ी साईस  च र  पोथी 
िडल  स-मराठी 
आवृ ी . ०१ 

३२०.०० १८०.०० ०.० ३९५.० १००.७२ ५१८.०० ०.०० 

३४ ी साईनाथ  तवनमं िजरी –
इं जी आवृ ी . १० 

५.४० ३२५.०० ४.२० ४.२० ८.७६ ४.६० ०.०० 

३५ ी साईबाबा ३ िड फोटो   
साईज   
२.५ x ३.५ िफलीप 

५.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ९.५० ०.०० 

३६ ी साईबाबा ३ िड  पालखी 
फोटो- २.५ x ३.५ 

५.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ९.५० ०.०० 

३७ ी समाधी ३ िड फोटो  
२.५ x ३.५ 

५.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ९.५० ०.०० 

  यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत साठा संपत आलेली सं  थान कािशत काशने 
पुनमु णकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, मागील छपाई दरांची तुलना करणेत येऊन, यानुसार संबंधीतांना कायादेश दे यात यावा. तसेच 
या छपाईकामी समान िन नतम दर ा  झालेले आहेत, यासाठी समान िवभागनू कायादेश दे यात 

यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.   (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०५ सन-२०१६-१७ क रता पावडर मूत  खरेदीकामी थािनक पुरवठादारांकडुन ा  कोटेश स उघडणे व दर 
िनि त करणेबाबत. 
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                      मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२९.०२.२०१६चे सभेतील िनणय .१९३ नसुार माहे-एि ल-२०१६ ते माहे 
माच-२०१६ अखेर या आिथक वषाम  ये फुटाण,े िवडयाची पाने, पावडर माबल मतु  खरेदी करणेसाठी वतमान 
प ाम  ये जािहरात िस  द करणते येऊन िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे .३,३९,५००/- मा चे 
खचास मा  यता देणते आली. मं िदर िवभागाचे िद.२३ माच २०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये जनसंपक 
कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात दऊेन बंद पािकटात िनिवदा (दरप के) मागिवणते आले  या हो या. 
िनिवदा सादर करणेसाठी जािहरातीम  ये िद.१०.०५.२०१६ अशी अं ितम तारीख नमदु करणते आलेली होती. ा  
िनिवदा िद.२७.०५.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले या उपसिमती सभेम ये ठेव यात आली होती. यावर 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६चे सभेत िवषय न.ं०२, िनणय .३२३नसुार मा.उपसिमतीने केले या 
िशफारश ना पु ी देणते आली आह.े यानसुार मं िदर िवभागासठी आव यक असणारे फुटाणे साद खरेदीकामी 

ी.िदपक अशोक झा टे, िशड  यांचे ित िकलो .२५/- मा  व िवड्याची पाने खरेदीकामी ी.िदपक दवेराम 
आहरे, िशड  यांचे ित शेकडा .७०/- मा  िन नतर दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा. 
तसचे पावडर मतु  खरेदी करणकेामी थािनक परुवठाधारकांकडुन फेर कोटेशन मागिव यात यावे, अशी 
मा.उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  

तसचे मं िदर िवभागाकडील  िद.०२ जुलै, २०१६ रोजीची मंजरू िटपणीनसुार उव रत पावडर मतु  खरेदी 
करणकेामी ०२ (दोन) कोटेशन ा  झाली अस याने थािनक परुवठाधारकांकडुन आणखी ०१(एक)कोटेशन 
मागवनु घेण े बाबत मा यता घे यात यानुसार “साई िद या-एनए स”, िशड  यांचेकडुन सामा य शासन 
आ. .१०१९१/ िद.०५/०९/२०१६ रोजी आणखी ०१(एक) कोटेशन ा  झालेले आह.े  

उपरो माणे ा  झालेले ०३ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.  
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नाव ०३ नंबर मतु साठीचे 

दर ती नग . 
०४ नंबर मतु साठीचे 

दर ती नग . 
०५ नंबर मतु साठीचे 

दर ती नग . 
१ ी.िवरेश जै वाल, िशड   ९०/- १४०/- ४४०/- 

२ साईकृ णा आटस, िशड  ११०/- १८०/- ५१०/- 
३ साई िद या एनए स, िशड   १२०/- १८०/- ५१०/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१६-१७ क रता पावडर मूत  खरेदीकामी ी.िवरेश 

जै वाल, िशड  यांचे उपरो  तुलना मक त याम ये गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यातआली.                 (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६  क ीय औ ोिगक सुर ा  बल CISF (Central Industrial Security force) यांनी सं थान 

परीसरात पाहणी क न सादर केले या अहवालाबाबत व खचाबाबत. 
   मा यव थापन सिमती िद.09.10.2014 च े सभेतील क ीय औदयोिगक सरु ा बल यांच े माफत 

क स टंसी सवेा घेणकेामी िवषय न.ं17 वर सिव तर चचा होऊन िनणय ं .902 नसुार  चे मं िदर व मं िदर 
प रसराचे सरुि तता ही बाब अ यंत मह वाची अस यामळेु सरु ा यं णा, फायर से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा 
वगैरे सरु ा िवषयक मागदशनासाठी क  शासना या क ीय औ ोिगक सरु ा बल यासार या चांग या सं थेचे  
मागदशन घे याची सं थानला आव  यकता आह.े मागदशन घेणसेाठी सदर सं थेची  िवनामु य अथवा मानधन 
त वावर क सलटंट हणनु नेमणकु करणबेाबत यांचेकडे िवचारणा कर यात यावी. तसचे क ीय औ ोिगक 
सरु ा बल सं थेकडून च ेमं िदर व मं िदर परीसरा या सरु ेसाठी  सरु ा कमचारी यावयाचे झा यास यांच ेवेतन 
व मानधन यावर िकती खच येईल याबाबत सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, अस े ठरले होते.  
यानसुार  क ीय औ ोिगक सरु ा बल यांचेकडे प यवहार क न सरु ा व फायर क  सलटं सी फ  बाबत 

चौकशी केली असता यांनी 2,50,000 + 75,000  असे एकुण .3,25,000/- खच कळिवला होता. 
िद.27/07/2015 रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपढेु  याबाबत िवषय .14 िनणय .225 अ वये सादर 
केला असता यावर सिव तर चचा होऊन .3,25,000/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे. 
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनसुार सरु ा व फायर क सलटं सी फ  क ीय औ ोिगक सरु ा बल यांना आदा 
करणते आलेली आहे.  

यानंतर क ीय औ ोिगक सरु ा बलाचे (CISF) अिधकारी यांनी िद.14.01.2016 ते 
िद.18.01.2016 या कालावधीत मं िदर, मं िदर प रसर तसचे सं थान  सलं न  सव प रसराची पहाणी क न आढळुन 
आले या टुी, उणीवाबाबत सरुि ते या  ीने करावया या उपाययोजना व खरेदी करण े आव यक असलेले 
सरु ा सािह य इ यादी बाबतचा सिव तर सरु ा अहवाल (क सलटं सी रपोट) समुंत िसगं, अिस टंट इ सपे टर 
जनरल यांनी जा.नं.42014(4)/ 31/2014 क सलटं सी/619 िद.21/03/2016 च ेप ासमवेत अहवाल इकडील 
कायालयास सादर केला आहे.   
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   सदर अहवालातील काही ठरावीक ठळक मु  ेपुढील माणे आहे:-  
1) ी साईबाबा मं िदराम ये दशनाकरीता साईभ ांची मोठया माणावर होणारी गद  ल ात घेता, ी 
साईबाबा सं थान हे वेगवेगळया आतंकवादी सघंटनां या िहट िल टवर अस याची श यता नाकारता येत नाही. 

चंड माणात होणा-या साईभ ां या गद मळेु आतंकवादी ह ला, दंगल, पाक टमारी इ यादी गु हे होव ूशकतात. 
याकरीता या सभंा य  धो यापासनू सरुि तते या ि कोनातनू CISF यांचेकडे स या अि त वात असले या 

सरु ाबाबत या  यं णेसदंभात स ला घे याची आव यकता आहे.  
2) ब याच वषापासनु इराकनंतर भारत आतंकवादां या िहटिल टवर एक मखु  क  बनलेले आहे. मागील 
काळात सु दा  भारतात काही मखु धािमक थळे (उदा.बोध, गया, अ रधाम, अहमदाबाद इ.) आतंकवादाच े

मखु  ल  आहे. िशड तील साईभ ांची मोठया माणावर होणारी गद  ल ात घेता साईबाबा सं थानवर ह ला 
झा यास साईभ ां या िव ासाला तडा जा याची श यता आहे. साईबाबा मं िदर परीसरालगत असणारे हॉटे स/ 
लॉजेसची बांधकाम,े दकुाने , िभकारी व इतर िकरकोळ िव े ते यांच ेवाढते माण तसचे गेट न.ं 1 व 5 ह ेनगर-
मनमाड रोड लगत असनु तेथील रहदारीमळेु सभंा य  धोका िनमाण होव ूशकतो. यावर यो य ती कायवाही करण े
गरजेचे आहे.  
3) ी साईबाबा मं िदर व परीसर येथील सरुि तते या ि कोनातनू  करावया या आपतकालीन सरु ा 
यव थापनाचा आराखडा तयार करण.े करीता यावर िनयं ण कर याकरीता दशनासाठी येणा-या साईभ ांची 

कडक तपासणी होणे गरजेचे आह.े 
4) मं िदर परीसर, सादालय, एल.पी.जी. टोअर, िनवास थाने व जलसाठे इ यादी िठकाणची असणारे 
गेटस ् हे आधिुनक  प दतीची हणजे िवजेवर चालणारे लायिडंग गेटस ् तसचे उघडझाप करणारे बॅरीयर 
बसिव यात यावेत. गेट न.ं4 येथ े वाहनांकरीता इलेि क बमु  बॅरीयर (Electrically Boom barrier) 
बसिव यात यावेत. मिहलां या तपासणीसाठी सलुभरी या  सिुवधायु  वेगळे बथु तयार करण.े दशन रांग न.ं 1 व 
2 येथे भ ांसाठी बॉडी कॅनर (Body Scaner) बसिव यात यावे. 
5) मं िदर परीसराचे सव वेश दार, सादालय, िनवास थाने व जलसाठ्यांवर तसचे वेश दारांवर भ ांच े
व कमचा यांच ेDFMD दारे यांच ेतपासणीकरीता सामान तपासणी यं  (X-BIS) लावणे आवशय्क  आहे. 
तसचे मं िदर परीसरात िफरता बलेुट फु  मोचा (Mobile bullet proof morcha) ठेव यात यावा. 
6) ह यारबंद सरु ार कां दारे वॉच टॉवर व न चोवीस तास सरु ा करण.े तसचे गेट नं.3 या दि ण –पवु  
या बाजनेु क पाउंड वॉल निजक बरेच दकुाने / िकरकोळ िव े ते यांनी अित मण केले असनू तेथे एक निवन 

वॉच टॉवर (Watch tower) बसिवणे आव यक आहे. गेट नं.01 या वॉलवर धारदार लेडचे ोटे शन करावे. 
साईभ ांच ेसरुि ततेसाठी मं िदरालगतची असलेली अित मण ेकाढणे आव यक आहे.  
7) मं िदर व मं िदर परीसरातील हालचालीवर ल  ठेव याकरीताच ेसी.सी.िट. ही. कॅमे-याचे रेकॉड गंवर 24 
तास ल  क ीत ठेवणे आव यक आहे. ी साईबाबा सं थानम ये  सी.सी.िट. ही. कं ोल म फ ्  एकच आह.े 
समाधी थळापयत येणा या ही.आय.पी. व थािनक साईभ ांच े जा या-ये या या र यांची पाहणी करणे. 
साईभ ांना ये याजा यासाठी असणा या सव गेटवर योगय् या सिुवधा उपल ध करण.े सं थानमधील  सव 
कमचा यांची पा भमूी तपासणे. सं थान या  सव गेटवर बसिव यात येणा या घातपात िवरोधी यं णांची िनयिमत 
तपासणी करण.े सं थान या  िनयोजीत वाहनतळांना चेन िलंक फे स क न सरु ा यव था कडक करण.े  

उपरो माणे दशिवले या सरुि तते या ि कोनातनू  बसिव यात येणा या यं णा (मिशनरी) मं िदर 
परीसरात कोणकोण या िठकाणी बसिव यात यावे, याकरीता लागणा या सरु ा सािह यांचा अंदािजत खचासह 
यांनी खालील माणे तपिशल िदलेला आहे.    

A SECURITY CONSULTANCY REPORT BY CISF IN RESPECT OF  
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI DTD.21/03/2016.  
APPENDIX – “B” 
ACCESS CONTROL SYSTEM FOR SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST 

Sr. 
No. 

Item Description Location Qty Rate in 
Rs. 

Amount 

01 Biometric Smart 
Card reader 

1. Gate No.02(02 Nos) 
2. Gate No.03(02 Nos) 
3. Gate No.04(02 Nos) 
4. Central Control room (01 Nos) 
5. Cash Room (01 Nos) 
6. Gaonkari Gate (01 Nos) 
7. Prasadalaya (Approach way to kitchen 
ladoo     Prasad) (02 Nos) 
8. All Accomodation facilities- Sai Ashram, 
Sai  Dharmashala, Dwarawati (06 Nos) 
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos) 

18 15,000 2,70,000 
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02 2 Biometric smart 
card / finger print 
readers controller 
with a buffer of 5000 
transaction on the 
controller complete 
with power supply 
unit and मnclosure 

1. Gate No.02(01 Nos) 
2. Gate No.03(01 Nos) 
3. Gate No.04(01 Nos) 
4. Central Control room (01 Nos) 
5. Cash Room (01 Nos) 
6. Gaonkari Gate (01 Nos) 
7. Prasadalaya (Appoach way to kitchen, 
laddo Prasad) (01 Nos) 
8. All Accomodation facilities- Sai 
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos) 
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos) 

14 35,000 4,90,000 

03 Access control 
software 

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 01 1,00,000 1,00,000 

04 Electronic Magnetic 
lock 

Emergency Gates i.e. 
1. Darshan Queue 1 & 2 (Outer side 
mandir)- Total 02 Nos 
2. Darshan Queue Bhakti niwas (Ground 
Floor-02 Nos, First floor-01, Second Floor-01) 
Total-04 
3. Darshan Queue shanti niwas- (Ground 
floor-02 Nos, First floor-01, Second floor-01, 
Third floor-01) Total-05  
4. Strong Room 
5. Cash counters in all accommodation 
facilities (Sai Ashram,  Sai Dharmashala, 
Dwarawati,  Saibaba Hospitals) Total-05 

17 6,500 1,10,500 

05. UVSS Vehicle Gate No.04 01 15,00,000 15,00,000 
06. Bollards Vehicle Gate No.04 (06 Nos) 06 1,00,000 6,00,000 
07. Electrically operated 

sliding gates 
1. Gate No.02 
2. Gate No.03 
3. Gate No.04 
4. Vehicle Gate No.04 
5. Gate No.05 
6. Prasadalaya (Approch way to kitchen, 
ladoo Prasad) 
7. All accommodation facilities- Sai Ashram, 
Sai Dharmashala-02 Nos 

08 2,50,000 
(Shall vary 
as per the 
length of 
the gate) 

20,00,000 

08. Flap barrier 1. Gate No.02 - (02 Nos) 
2. Gate No.03 - (02 Nos) 
3. Gate No.04 - (02 Nos) 
4. Gavkari Gate - (02 Nos) 
5. Prasadalaya In Gate - (02 Nos) 
6. All Accommodation facilities- Sai 
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati - 06 Nos 

12 1,00,000 12,00,000 

09. Electrically operated 
Boom Barrier 

1. Vehicle Gate No.04 
Prasadalaya (In Gate) 
2. Prasadalaya (Approch way to kitchen, 
ladoo Prasad) 
3. All accommodation facilities- Sai Ashram, 
Sai Dharmashala, Dwarawati-03 Nos 
4. Water reservoir (gate no.3) 

06 50,000 3,00,000 

10. Full Height Turn 
style 

1. Prasadlaya ((Approch way to kitchen, 
ladoo Prasad)- 02 Nos 
2. Water reservoir (gate no.02) -01 Nos. 

03 90,000 2,70,000 

11. Cable 8 X 1 sq mm 
armoured  

 Lot   
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APPENDIX – “C” 
FINANCIAL IMPLICATIONS FOR GADGETS INSTALLATION AT  
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST 

Sr.No. Item Description Qty Rate Amount 
01. Access  Control  System  for  SSST As per Appendix-B 68,40,500 
02. Control Panel 

i) Mandir Complex 
ii) Prasadalaya 
iii) Accomodation Facilities (03 Nos) 
iv) Water Reservoir  

06 25,000 1,50,000 

03. X-Ray baggage inspection systems 
Gate-02  01 Nos. 
Gate-03  01 Nos. 
Gate-04  01 Nos. 
Gate-05  01 Nos. 
Prasadalaya (IN Gate)-01  

All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai 
Dharmashala, Dwarawati-03 Nos 

08 15,00,000 1,20,00,000 

04 DFMD 
Gate-02  02 Nos. 
Gate-03  03 Nos. 
Gate-04  03 Nos. 
Darshan Queue (1&2)-08 Nos 
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos  

All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai 
Dharmashala, Dwarawati-06 Nos 

24 1,00,000 24,00,000 

05. Body Scanner 02 70,00,000 1,40,00,000 
06 VHF Static base sets with antenna, battery and accessories 12 34,500 4,14,000 
07 VHF hand set with accessories 75 16,000 12,00,000 

   Total 3,70,04,500 

* Add 10% as installation/ testing charges cable supply, 
Laying etc. Shall be extra  

 + 
37,00,450 

  Total (appro.) 4,07,04,950 
All specifications are indicative for illustrating the concept. The prices are approximate and tend to vary 

subsrantially with brand, specifications and features. 
 

तरी उपरो माणे क ीय औ ोिगक सरु ा बल (C.I.S.F) यांनी सरुि तते या ि कोनातनू मंदीर, 
परीसर व सं थान  परीसरात पाहणी क न िदले या क स टं सी रपोट म ये आढळुन आले या टुी, करावया या 
उपाययोजना व सरु ा सािह य यं णा खरेदीकामी . 3,70,04,500/- + 37,00,450/- (extra 10%) = 
4,07,04,950/- (अ री पये चार कोटी सात लाख चार हजार नऊशे प नास मा  ) खच अपेि त आह.े करीता 
CISF (Central Industrial Security Force) यांनी सचुिवले माणे उपरो  खचास मा यता िमळणेस िनणय 
होणसे िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, क ीय औ ोिगक सुर ा बल CISF (Central Industrial 
Security force) यांनी सं थान परीसरात पाहणी क न सादर केले या अहवालाम ये सुर ा सािह य 
यं णा खरेदी करणेची िशफारस केलेली आहे, यापैक  जे सुर ा सािह य कायम व पी उपयोगी पडेल 
असे सािह य खरेदी करणेस हरकत नाही, तसेच महारा  रा य सुर ा महामंडळास सुर ा ऑिडट 
करणेसंदभात आदेश दे यात आलेला असून सदरह सािह य खरेदी करणेबाबत यांचाही अिभ ाय 
घे यात येऊन ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  

(कायवाही- सरं ण िवभाग मखु ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ०७ सहा.िश क पु ष यांना गणवेश व  ी िशि का यांना साड्या खरेदीकामी ा  त दरप के मा.उपसिमती 

समोर उघडणेबाबत. 
               सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद – सन 2004 चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
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अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – ५३०  
 तािवक – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत ी साईबाबा  इिं लश िमडीयम 

 कुल मधील सहा.िश क (  ी व पु ष )यांना खा लील माण ेगणवेश खरेदी करणेस व  याकामी येणारे र  कम 
पये िशलाईसह ९३,५००/- मा चे खचास मा.  य.म.ं सिमतीचे िद. २८.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५३० अ  वये मा  यता िमळालेली आहे.  

 
अ) पु ष िश क कमचारी  

अ.न.ं तपिशल कमचारी 
सं  या 

गणवेश 
सं  या 

पॅ  टसाठी आव  यक कापड 
( ती गणवेश १.३० मी. 

माणे) 

शटसाठी आव यक कापड 
( ती गणवेश २.५० मी. 

माणे) 
०१. ाचाय ०१ ०२ २.६० मीटर ५ मीटर  
०२. पु ष कमचारी  ०९ १८ २३.४० मीटर  ४५ मीटर  

एकुण  २६ मीटर  ५० मीटर  
 

ब)  ी िश क कमचारी- 
अ.न.ं तपिशल कमचारी सं  या साडी सं  या  परकर सं  या  

०१.  ी कमचारी  २५ ५० ५०  
               सदर मा.  य.म. समीती मा  यतेनसुार मा. ाचाय यांनी  थािनक दकुानदारांकडून वेगवेगळी नमनेु 

मागवनू सदरचे नमनेु व र  ठां ना दाखवून अं ितम केलेली  आहते.  यानसुार  थािनक कापड दकुानदां राकडून 
कोटेशन मागणी केली असता मदुती अंती खालील माणे कोटेशन ा  त झालेले आहते.   

     
   अ)  ी िश क कमचारी दरप के  

 अ.न.ं दरप क धारकांचे नांव  आवक न.ं व िदनांक 
०१ कावेरी साडी, शटु ग, ेस मटे रयल, रेडीमेड, हॉटेल 

साई सजंीवनी कॉ  पले  स िपंपळवाडी रोड िशड .  
७९२०/०३.०८.२०१६ 

०२ पजुा कले  शन राहाता. ता. राहाता. िज. अ.नगर  ७९२१/ ०३.०८.२०१६ 
०३ साई साडी सटर िशड . ता. राहाता. िज. अ. नगर. ७९२२/ ०३.०८.२०१६ 

 
ब)  पु ष िश क कमचारी दरप के  
अ.न.ं दरप क धारकांचे नांव           आवक न.ं व िदनांक  
०१ कावेरी साडी,शटु ग, ेस मटे रयल, रेडीमेड, हॉटेल साई 

सजंीवनी कॉ  पले  स िपंपळवाडी रोड िशड .  
७९१७ /०३.०८.२०१६  

०२ पजुा कले  शन राहाता. ता. राहाता. िज. अ.नगर  ७९१८ / ०३.०८.२०१६  
०३ साई साडी सटर िशड . ता. राहाता. िज. अ. नगर. ७९१९ /०३.०८.२०१६. 

 
उपरो  त माण े शटु ग , शट गं , साडया, परकर,  लावजू दरप के मा . उपसिमतीचे सभेसमोर उघडून 

 यनु  तम दरधारकांस परुवठा आदेश दतेा येईल. तरी दरप के मा. सिमतीचे सभेसमोर दरप के उघडणेस मा  यता 
िमळणसे िवनंती. 

अ.न.ं दरप क धारकांचे नांव कावेरी साडी, शटु ग, ेस 
मटे रयल, रेडीमेड, हॉटेल 
साई सजंीवनी कॉ  पले  स 

िपंपळवाडी रोड िशड . 

पजुा कले  शन 
राहाता. ता. राहाता. 

िज. अ.नगर 

साई साडी सटर िशड . 
ता. राहाता. िज. 

अ.नगर. 

०१ िश क गणवेश 
सटु गसाठी कापड २६ मीटर 

.२९८/- .मीटर .३२५/- .मीटर .३३२/- .मीटर 

०२ िश क गणवेश 
शट गंसाठी कापड ५०मीटर 

.३९०/- .मीटर .४३०/- .मीटर .४२८/- .मीटर 

 टाय- .१९२/- .नग .२१५/- .नग .२१०/- .नग 
०३ ी िशि का गणवेश 

साडी, ि ं टेड लाऊज पीस 
सह ५० नग 

.६१५/- .नग .६७०/- .नग .६४५/- .नग 
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 परकर- ६ कळी .९८/- .नग .१२०/- .नग .११५/- .नग 
 परकर- ८ कळी .११८/- .नग .१४०/- .नग .१३०/- .नग 

यावर सिव तर चचा होऊन, इिं लश िमडीयम कुलमधील सहा.िश क पु ष यांना गणवेश व 
 ी िशि का यांना साड्या खरेदीकामीचा उपरो  िवषय र  करणेत येऊन, शै िणक संकुलाकडील 

सव िश क व िश केतर कमचा यांना गणवेश देणेसाठीचा एकि त ताव यव थापन सिमतीसमोर 
सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

परं तु  सदरह इितवृ  वाचुन कायम करत असताना, शै िणक संकुलाकडील सव िश क व 
िश केतर कमचा यानंा सं थानमाफत गणवेश देणेऐवजी ेसकोड दे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- . ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०८ किन  ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाईकामी ा  त कोटेशन उघडून  यनूतम दरां चे कोटेशन 
धारकांना पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

                             संदभ- ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडील िद. ०९/०१/२०१६ चा मंजरू   ताव.  
अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म  ये सव कार  या धमिनरपे  

िश णास चालना दईेल िकवा तस ेकर  यास सहा य करील.तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था 
 थापन करील. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव ः- २) मा. ि सद  यीय  सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील 
िनणय . १०६   

ा  तिवकः- ी साईबाबा किन  ठ महािवदयालयात सन २०१६-२०१७ म  ये  इ.११ वी व १२ वी  
िव ान शाखा वगातील िवदया  याना भौितकशा  , रसायनशा  , जीवशा , मािहती तं ान व गिणत या 
िवषयासाठी मा. ि सद  यीय  सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय . १०६ नसुार  योगवहया (जनल) 
ची िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू छपाई करणेस व याकामी येणा -या अंदाजे . १,६४,०००/- (अ री पये 
एक लाख, चौस  ठ हजार) मा  खचास तसचे योगवहया छपाई दरावर १० ट  के सवेा शु  क आका न 
िव ा  याना उपल  ध क न देणसे मा  यता िमळालेली आह.े  

मागणीः- किन  ठ महािव ालयाकडील िद. ०८/०३/२०१६ ची योगवहया (जनल) छपाईकामी 
कोटेशन मागिवण े मंजरू  तावाने जा.न.ं एसएसएस/वशी/ ८२९/२०१६ िद. २४/०५/२०१६ नसुार दरप क 
मागणी िद. ०७/०६/२०१६ अखेर कर  यात आली होती.  यानुसार १ मदुतीत व दोन मदुतीनंतर दरप के ा  त 
झाली होती.  यानसुार कोटेशन उघडणकेामी िद. २१/०६/२०१६ रोजी  ताव सादर करणते आला होता.सदर 

 तावावर मदुतीनंतर ा  त दरप के िनयमानुसार पा  होत नाही असे मु  य िव  त व लेखािधकारी यांनी अिभ ाय 
िद  याने िद. २१/०७/२०१६ रोजी योगवहया (जनल) छपाईकामी फेर दरप के (कोटेशन) मागणीचा  ताव 
सादर करणते आला होता.  यानसुार जा .न.ंएसएसएस/वशी/किन  ठ/ २२७२/२०१६ िद. ०६/०८/२०१६ नसुार 
दरप क मागणी िद. १३/०८/२०१६ अखेर मदुत दे  यात आली  आह.े  

किन  ठ महािव ालयाकडील िद. १५/०८/२०१६ ची योग वहया छपाईकामी  बंद पािकटे उघडणे 
मंजरू   तावाने,  ा  त बंद पािकटे िद.२३/०८/२०१६ रोजी मा. शासिकय अिधकारी यांचे क ात उघड  यात 
आली आह.े  याचा तपिशल खालील माण.े 
१) ल  मी ि ंटस, को  हार भगवती यांनी  याचंे  िद. ०८/०८/२१६ चे प ाने  आपले सं  थेचे  योग वहया 
छपाईकामी मािगल दरप क  . २५५ िद. ०७/०६/२०१६ व  यासोबत िदलेला िड.िड. . १०,०००/- मा  व  
िदलेले दरप काचे दर गृहीत धराव,े अस ेकळिवले आहे.  
२) वरा ऑफसेट, लोणी यानंी योग वहया छपाईकामी यापूव  िदलेले . १०,०००/- मा  र  कमेचा िड.िड.व 
दरप क (कोटेशन ) मधील मािहतीप  व दरप क ाहय धरावे. अस ेकळिवले आह.े  
३)  साद ि ंटस, कोपरगांव यांनी  पु  हा योगवहया छपाई कामाचे कोटेशनची मागणी केली आह.ेतरी यापवू  
िदलेले . १०,०००/- मा  र  कमेचा िड.िड. व दरप क ( कोटेशन) मधील मािहतीप  व दरप क ाहय धरावे. 
अस ेकळिवले आह.े  

  वरील ित  ही कोटेशनधारकांनी मािगल जा.न.ं एसएसएस/वशी/८२९/२०१६ िद.२४/०५/२०१६ नुसार 
िदलेली दरप के (कोटेशन)  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत उघडून  यनूतम दरधारकांस योग वहया 
छपाईकामाचा परुवठा आदशे देण ेआहे. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव या नुसार अनुमानः- योगवहया छपाईचा िवषय आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-   

१) योग वहया (जनल)  छपाई करणकेामी वरील  १ ते ३ ेसधारकांकडून ा  त झालेली दरप के उघडून  यनूतम 
दरधारकांस योग वहया छपाईकामाचा परुवठा आदशे दणेेस मा  यता असावी.  
२) योगवहया छपाई दरावर १०% सवेाशु  क आका न िव ा  याना िव  कर  यास मा  यता असावी. 
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 किन  ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाईकामी उपरो माणे ा  झालेली ०३ 
कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे 
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.  
अ.न.ं तपशील ल  मी ि ंटस, 

को  हार भगवती 
वरा ऑफसेट, 

लोणी 
साद ि ंटस, 
कोपरगांव 

  दर ती नग . 

१ भौितकशा - जनल  
५०० नग 

६५/- ६०/- ५५/- 

२ रसायनशा - जनल 
५०० नग 

७२/- ५८/- ६०/- 

३ जीवशा - जनल 
५०० नग 

८८/- ७२/- ७४/- 

४ मािहती तं ान- जनल 
४०० नग 

५५/- ५३.५० ५९/- 

५ गिणत- जनल 
५०० नग 

६०/- ५१/- ५२.२० 

यावर सिव तर चचा होऊन, किन  ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाई करणेकामी 
उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
संबंधीतांना छपाईचा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  

 (कायवाही- . ाचाय, किन  महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०९ किन  ठ महािवदयालयाकरीता उ  तरपि का छपाईकामी ा  त कोटेशन उघडून  यनूतम दरां चे 
कोटेशनधारकांना पुरवठा आदेश देणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म  ये सव कार  या धमिनरपे  
िश णास चालना दईेल िकवा तस ेकर  यास सहा य करील.तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था 
 थापन करील. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव ः- मा.ि सद  यीय सिमती िद.१६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय 
.१०७ 

ा  तिवकः- किन  ठ महािवदयालयातील इ.१२ वी  कला,वािण  य व िव ान शाखेत ७५३ िवदयाथ  
िश ण घेत आहते. तसेच इ.११वी माह ेजनू २०१६ म  ये कला,वािण  य व िव ान शाखेत ८०० िवदयाथ  वेश 
घेतील. या वगातील िवदया  याना सन २०१५-१६ या शै िणक वषात चाचणी व वािषक परी ेसाठी िवदया  याना 
घे  यात येणा-या परी ासाठी मा. ि सद  यीय  सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय . १०७ नुसार 
उ  तरपि कांची िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू छपाई करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे . २,१०,०००/- 
(अ री पये दोन लाख, दहा हजार) मा  खचास तसचे उ  तरपि का छपाई करणकेामाची  हामी  हणनू बयाणा 
र  कम पये-१०,०००/- (अ री पये – दहा हजार) मा   वीकारण े मा  यता िमळालेली आहे. 

मागणीः- किन  ठ महािव ालयाकडील िद. ०८/०३/२०१६ ची उ  तर पि का छपाईकामी कोटेशन 
मागिवण े मंजरू  तावाने जा.न.ंएसएसएस/वशी/ ८२८/२०१६ िद. २४/०५/२०१६ नुसार दरप क मागणी िद. 
०६/०७/२०१६ अखेर कर  यात आली होती.  यानुसार १ मदुतीत व दोन मदुतीनंतर दरप के ा  त झाली होती. 
 यानसुार  कोटेशन उघडणकेामी िद. २०/०६/२०१६ रोजी  ताव सादर करणते आला होता.सदर  तावावर 

मदुतीनंतर ा  त दरप के िनयमानुसार पा  होत नाही अस ेमु  य िव  त व लेखािधकारी यांनी अिभ ाय िद  याने िद. 
२१/०७/२०१६ रोजी उ  तरपि का छपाईकामी फेर दरप के (कोटेशन) मागणीचा  ताव सादर करणते आला 
होता.  यानुसार जा.नं.एसएसएस/वशी/किन  ठ/ २२७३/२०१६ िद. ०६/०८/२०१६ नसुार दरप क मागणी िद. 
१३/०८/२०१६ अखेर मदुत दे  यात आली  आह.े  

िद. १५/०८/२०१६चे  उ  तरपि का छपाईकामी  बंद पािकटे उघडण ेमंजरू   तावाने, ा  त बंद पािकटे 
िद.२३/०८/२०१६ रोजी मा. शासिकय अिधकारी यांचे क ात उघड  यात आली आह.े  याचा तपिशल 
खालील माण े... 
१) ल  मी ि ंटस, को  हार भगवती यांनी  याचंे  िद. ०८/०८/२१६ चे प ाने  आपले सं  थेचे  उ  तरपि का 
छपाईकामी मािगल दरप क  . २५४  िद. ०७/०६/२०१६ व  यासोबत िदलेला िड.िड. . १०,०००/- मा  व  
िदलेले दरप काचे दर गृहीत धराव,े अस ेकळिवले आहे.  
२) वरा ऑफसेट, लोणी यांनी उ  तरपि का छपाईकामी यापवू  िदलेले . १०,०००/- मा  र  कमेचा िड.िड.व 
दरप क (कोटेशन ) मधील मािहतीप  व दरप क ाहय धरावे. अस ेकळिवले आह.े  
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३)  साद ि ंटस,कोपरगांव यांनी  पु  हा उ  तरपि का छपाई कामाचे कोटेशनची मागणी केली आह.ेतरी यापवू  
िदलेले . १०,०००/- मा  र  कमेचा िड.िड. व दरप क ( कोटेशन  )मधील मािहतीप  व दरप क ाहय धरावे. 
अस ेकळिवले आह.े  

  वरील ित  ही कोटेशनधारकांनी उ  तरपि का छपाईकामी मािगल जा.न.ं एसएसएस/वशी/८२८/२०१६ 
िद.२४/०५/२०१६ नसुार िदलेली दरप के (कोटेशन) मा.  थािनक उपसिमती  या सभेत उघडून  यनूतम 
दरधारकांस उ  तरपि का  छपाईकामाचा परुवठा आदशे देण ेआहे. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव या नुसार अनुमानः- उ  तरपि का छपाईचा  िवषय आह.े 
उ  तरपि का छपाई करणेकामी वरील १ ते ३ ेसधारकांकडून ा  त झालेली दरप के आजचे 

थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ा 
तयार करणेत आला.  
अ.न.ं तपशील ल  मी ि ंटस, 

को  हार भगवती 
वरा ऑफसेट, 

लोणी 
साद ि ंटस, 
कोपरगांव 

  दर ती नग . 
१ उ रपि का (परुवणी) २ पानी 

७० जीएसएम, हाईट मॅपिलथो 
पेपर- A4 साईज  
२०,००० नग 

००.५० ००.४७ ००.४५/- 

२ उ रपि का (परुवणी) ४ पानी 
७० जीएसएम, हाईट मॅपिलथो 
पेपर- A4 साईज  
२०,००० नग 

००.९५ ००.९५ ००.९० 

३ उ रपि का ८ पानी ७० 
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर- 
A4 साईज  
२०,००० नग 

१.७५ १.६८ १.७० 

४ उ रपि का १२ पानी ७० 
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर- 
A4 साईज  
२०,००० नग 

३.०० २.३८ २.४० 

५ उ रपि का १६ पानी ७० 
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर- 
A4 साईज  
२०,००० नग 

३.६० ३.१५ ३.२० 

यावर सिव तर चचा होऊन, किन  ठ महािवदयालयाकरीता उ रपि का छपाईबाबतचा 
उपरो  िवषय र  करणेत येऊन, सव शै िणक संकुलासाठी एकि त उ रपि कांची छपाई 
करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यातआली.          (कायवाही- . ाचाय, किन  महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१० िशड  स  ह न.ं१७१ मधील बस  थानक व  यावरील भ  तिनवास इमारतीसाठी पाणी पुरवठा होणेसाठी 

सािह  य खरेदी करणेसाठी ा  त दरप के (कोटेशन) उघडणेबाबत.   
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमा  या 

कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन कर  याचे योजनासाठी सिमतीकडुन िव  व  त  यव  थेचा िनधी वापरण े अथवा खच 

कर  याची तरतदू आहे.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे 

सभेत िनणय ं .(३) (१४) पढुील माणे समंत करणते आलेला आहे . "..यावी सिव  तर चचा होऊन, िशड  
स.नं.१७१ मधील बस  थानक व  यावरील भ  तिनवास  थान इमारतीसाठी पाणी परुवठा करणकेामी  तािवत 
सािह  य खरेदी करणसे मा  यता दे  यात आली. परंत ु बस  थानकावरील भ  तिनवास इमारत सं  थानचे ता  यात 
िद  यानंतर सदरह सािह  य बसिवणचेी कायवाही करणते यावी. तोपयत सदरह िवषय तहकूब ठेवणते यावा, असे 
ठरले." 

 तावना:- िशड  स  ह न.ं१७१ मधील बस  थानक व  यावरील भ  तिनवास इमारतीसाठी पाणी 
परुवठा होणसेाठी सािह  य खरेदी करणसेाठी अंदाजे .२,९९,०००/- मा  खच अपेि त आह.े सदरचे सािह  य 
िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व  यासाठी येणारे अंदाजे .२,९९,०००/- मा चे खचास मा. 
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ि सद  यीय सिमतीची मान ्यता िमळणेसाठी  तािवत कर  यात आलेले होते. इकडील िवभागाकडील 
िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे िटपणी  वये सदरह काम करणेसाठी आव  यक सािह  य खरेदी करणेसाठी दरप के 
(कोटेशन) मागिव  यात आलेली होती.    

 ताव:- याकामी खालील माण ेदरप के (कोटेशन) ा  त झालेली आहते.  
अ.न.ं नांव शासनशाखा आवक नं. / िदनांक शेरा 
०१ आिशष मिशनरी  टोअस, नािशक ८२८८, िद.०९/०८/२०१६ बंद कोटेशन  
०२  य ुिपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता)  ८२८९, िद.०९/०८/२०१६ बंद कोटेशन  
०३ अभय मिशनरी  टोअस, सा कुरी (राहाता)  ८२९०, िद.०९/०८/२०१६ बंद कोटेशन  
०४ अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु  ८२९१, िद.०९/०८/२०१६ बंद कोटेशन  
०५ ी साई अॅ ो एज  सी, लोणी ब.ु  ८२९२, िद.०९/०८/२०१६ बंद कोटेशन  

  िशड  स  ह न.ं१७१ मधील बस  थानक व  यावरील भ  तिनवास इमारतीसाठी पाणी परुवठा होणसेाठी 
आव  यक सािह  य खरेदी करणसेाठी ०५ दरप के (कोटेशन) ा  त झालेले आहते.  

सदरह कामी ा  त दरप के (कोटेशन) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.  

अ.न.ं तपशील कोटेशनमधील मुळ दर . 
१ आिशष मिशनरी  टोअस, नािशक अपा   
२  य ुिपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता)  २,०३,५९०/- 
३ अभय मिशनरी  टोअस, सा कुरी (राहाता)  २,०९,४५०/- 
४ अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु  अपा   
५ ी साई अॅ ो एज  सी, लोणी ब.ु  २,३५,९२०/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  स  ह न.ं१७१ मधील बस  थानक व  यावरील भ  तिनवास 
इमारतीसाठी पाणी पुरवठा करणेकरीता सािह  य खरेदी करणेकामी  य ु िपपाडा मिशनरी  टोअस, 
साकुरी (राहाता) यांचे .२,०३,५९०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
११ देणगी चार वाहनांचा िवमा पॉलीसी घेणे कामी ा  त दरप के उघडुन िनणय घेणेबाबत.  

िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४८१ नुसार, देणगी  व पात 
आले  या खालील माणे ०४ वाहनां  या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नतुनीकरण करणसेाठी 
रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून दरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे .७५,०००/- मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आली आह.े  

अ.न.ं वाहन . वाहन कंपनी व  कार देणगी पावती न.ं / िदनांक स  याचे िवमा 
पॉिलसीची 

अंतीम तारीख 

01 MH-17-BD-2442 Tavera Ambulance 28457-21.11.2015 02/10/2016 
02 MH-17-BD-2718 Eicher Fire Fighter  43380-24.03.2016 18/10/2016 
03 MH-17-BD-2552 SML Samrat Truck  29098-28.11.2015 19/10/2016 
04 MH-17-BD-3240 Eicher School Bus  43387, 43389-24.03.2016 05/01/2017 

  उपरो  त िनणयानुसार, सं  थान ०४ वाहनां  या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नतुनीकरण 
करणसेाठी जा.न.ंएसएसएस/वाहन/२६७९/२०१६ िद.३०/०८/२०१६ रोजीचे प ाने िद.०७/०९/२०१६ अखेर ४ 
रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून दरप के मागिव  यात आली होती.  यानसुार खालील माण े ४ रा  ीयकृत िवमा 
कंप  याकडून दरप के मदुतीत ा  त झालेली आहते. 

अ.न.ं िवमा कंपनीचे नांव आवक न.ं/ िदनांक 
०१ िद  य ुइिंडया ए  योर  स कंपनी िलमीटेड, ीरामपरु १०२०१-०५/०९/२०१६ 
०२ यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िलिमटेड, िशड  १०२३४-०६/०९/२०१६ 
०३ िद ओ रए  टल इं  योरस क  पनी िलिमटेड, कोपरगांव १०३०८-०७/०९/२०१६ 
०४ नेशनल इ   योरे  स क  पनी िलिमटेड, कोपरगांव १०३०९-०७/०९/२०१६ 

 
  उपरो  त माण े०४ वाहनां  या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नतुनीकरण करणेकामी मदुतीत 

ा  त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मुळ दरांचा 
खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.  
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अ.न.ं वाहन . िद  य ुइिंडया ए  योर  स 
कंपनी िलमीटेड, 

ीरामपरु 

यनुाइटेड इिंडया 
इ  शरेु  स कंपनी 
िलिमटेड, िशड  

िद ओ रए  टल 
इं  योरस क  पनी 

िलिमटेड, 
कोपरगांव 

नेशनल इ   योरे  स 
क  पनी िलिमटेड, 

कोपरगांव 

01 MH-17-BD-2442 
Tavera 
Ambulance 

५९२४/- ५८५१/- ५८७८/- 
७५३३/- 

(मागणी माण ेनाही) 

02 MH-17-BD-2718 
Eicher Fire 
Fighter 

१२३५९/- १२४१२/- १२३१८/- १४८९१/- 

03 MH-17-BD-2552 
SML Samrat 
Truck 

१२३५९/- १२८०६/- १२३५४/- १४८९१/- 

04 MH-17-BD-3240 
Eicher School Bus 

१६८१८/- ३७५४२/- २०१३२/- ३५८२५/- 

 
   यावर सिव तर चचा होऊन, देणगी व पात ा  झाले या तािवत चार वाहनाचंी िवमा 

पॉलीसी घेणेकामी उपरो  तुलना मक त याम ये गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, संबंधीतांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

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

१२ कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावर खोदाई क न नाली तयार क न देणेकामी ा  झालेले 
दरप क उघडणेस मंजुरी िमळणे बाबत. 

      िद.16/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 72 व िनणय ं .147 अ वये, 
कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी देणकेामी निवन पाईपलाईन व टाकणसेाठी थानीक 
मजरुांकडुन खोदाई करणकेामी िवहीत प दतीने दरप के मागवनु काम क न घेणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र कम . 96,900/- (शहा नव हजार नऊशे) मा  खचास मा यता घे यात आलेली आह.े  

         यानुसार कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी दणेकेामी निवन पाईपलाईन 
टाकणसेाठी (2 फुट खोल व 1 फुट ं द) खोदाई क न नाली तयार क न देण ेव पाईप लाईन झा यावर सदरची 
नाली बजुन ले हल क न दणेेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-बगीचा/2633/2016 िद.27/08/2016 अ वये,  
प रसरातील थानीक खोदाईमजरुांकडुन दरप के मागिव यात आलेली होती. दरप के सादर करावयाची मदुत 
िद.02/09/2016 अखेर सपंलेली असनु अ ाप पयत एकुण 04 दरप के ा  झालेले आहते.  

ा  झाले या दरप काचा तपिशल खालील माण.े    
अ.  पाट चे नाव आवक नंबर /िदनांक  शेरा 
01 ी शंकर बाजीराव गायकवाड, िशड  9776 - िद. 29/08/2016 बंद िलफाफा 
02 ी अंकुश शंकर पवार, कनकुरी   9925 - िद. 02/09/2016 बंद िलफाफा 
03 ी सखाहारी आनंदा बोठे, राहाता 9960 - िद.  02/09/2016 बंद िलफाफा 
04 ी परसराम ल मण माळी, खडकेवाके 10027 - िद.02/09/2016  

         तरी उपरो माणे ा  झालेले 04 दरप क उघडुन सवात यनु म दर असले या दरप कधारकाकडुन 
कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावर झाडांना पाणी दणेकेामी निवन पाईप लाईन टाकणेसाठी साधारणत:  2 
फुट खोल व 1 फुट ं द खोदाई क न नाली तयार क न देण ेव पाईप लाईन टाकलेनंतर सदरची नाली बजुुन ले हल 
क न दे याचे काम क न घेता येईल.  

    उपरो  ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकासम  उघडणते 
येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.  पाट चे नाव दरप कामधील मळु दर 
ती फुट . 

01 ी शंकर बाजीराव गायकवाड, िशड  २५/- 
02 ी अंकुश शंकर पवार, कनकुरी   २०/- 
03 ी सखाहारी आनंदा बोठे, राहाता १०/- 

04 ी परसराम ल मण माळी, खडकेवाके १९/- 
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  यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी ी.सखाहारी आनंदा बोठे, राहाता यां चे ित फुट 
.१०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यातआली.            (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१३ कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी देणेकामी निवन पाईपलाईन व ि प न या 
टाकणेकामी ा  झालेले दरप क उघडणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 

       िद.16/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 71 व िनणय ं .146 अ वये, 
कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील आंबा व नारळ झाडांना पाणी देणकेामी निवन पाईपलाईन व ि प 
न या खरेदी करणकेामी कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या . 2,95,000/- (दोन लाख पं या नव हजार) 
मा  खचास मा यता घे यात आलेली आह.े  

    यानसुार कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी देणकेामी निवन पाईपलाईन व ि प 
न या टाकणेबाबत जनसपंक िवभागामाफत िद. 10/08/2016 रोजी वतमान प ात शासिकय दराने जािहरात 

िस द कर यात आलेली होती. कोरे िनवीदा अज िव  िद. 19/08/2016 रोजी सपंलेली असनु एकुण 5 
िनवीदांची िव   झालेली आह.े तसचे िसलबंद िनवीदा सादर करावयाची मदुत िद.20/08/2016 अखेर सपंलेली 
असनु अ ाप एकुण 03 िनवीदा ा  झाले या आह.े   

ा  झाले या दरप काचा तपिशल खालील माण.े  
अ. . पाट चे नाव आवक नंबर /िदनांक शेरा 
01 एल.टी. जाधव काप रेशन, कोळपेवाडी 8917 - िद. 20/08/2016 बंद िलफाफा 
02 अरिवंद से स एज सी, साकुरी   8921 - िद. 20/08/2016 बंद िलफाफा 
03 साई लॅ ड केप ॲ ड गाडन डे हलोपस, नांदखु , िशड  8922 - िद.  20/08/2016 बंद िलफाफा 

         उपरो माण े ा  झालेली 03 दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.  पाट चे नाव दरप कामधील एकि त 
मळु दर . 

01 एल.टी. जाधव काप रेशन, कोळपेवाडी २,९३,६१८/- 
02 अरिवंद से स एज सी, साकुरी   २,८२,०९४/- 
03 साई लॅ ड केप ॲ ड गाडन 

डे हलोपस, नांदखु  (िशड ) 
३,०९,७९६/- 

  यावर सिव तर चचा होऊन, कनकुरी साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी 
देणेकामी निवन पाईपलाईन व ि प न या टाकणेचे काम क न घेणेसाठी ी.अरिवंद से स एज सी, 
साकुरी यां चे एकि त .२,८२,०९४/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.        (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  १४  इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता गोदरेज टेबल खरेदीकामी ा  त दरप के उघडणेबाबत.  
   सदंभ – मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३३४  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. १७ ऑग  ट 
२००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) 
नसुार सव कार  या  धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, तसचे िशड  येथे वा 
अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

ा  तािवक – अ) ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागातील वगात वापरणकेामी सनमायका 
टॉप गोदरेज टेबल T 8 नग ८ तसचे ऑिफस टेबल T 9 नग २ असे एकुण नग १० गोदरेज टेबल खरेदी करणेस व  
 याकामी येणा-या अंदाजे र  कम पये १,३२,०००/-(अ री पये एक लाख ब  तीस हजार ) मा  चे खचास मा. 

ि सद  य सिमतीचे िद. १४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३३४ नुसार मा  यता िमळालेली होती. 
  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल क रता गोदरेज टेबल खरेदी करणकेामी िद. ११.०२.२०१६ 

रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी/इ.ंिम.  कुल/२२०२/२०१६ िद. ०१.०८.२०१६ नुसार 
िद. १८.०८.२०१६ पयत कोटेशन मागणी  करणते आलेले होते.  यास अनुस न मदुतीअंती ०४ दरप कांची बंद 
पािकटे ा  त झालेली आह.े  याचंा तपिशल ख लील माण े– 

अ.न.ं कोटेशन धारकांचे नांव  आवक नंबर/िदनांक  पािकट  
१. आर.टी.कराचीवाला, अ.नगर  ८५१८/१२.०८.२०१६  बंद पािकट  
२. खंडेलवाल  टील फिनचर, अ.नगर  ८७७८/१८.०८.२०१६  बंद पािकट  
३. रोहन ए  टर ायजेस, अनगर. ८७७७/१८.०८.२०१६  बंद पािकट  
४. साई ए  टर ायजेस, ीरामपरू  ८७७६/१८.०८.२०१६  बंद पािकट  
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िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त ा  त कोटेश  स मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणकेामी सादर करावे 
लागतील अस ेमत आहे. 

ी साईबाबा इ.ंिम.  कुल िवभागाक रता गोदरेज टेबल खरेदीकामी ा  त झालेली ०४ दरप के आजचे 
थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माण े तुलना मक त ा तयार 

करणते आला.  
अ.न.ं तपशील आर.टी.कराचीवाला, 

अ.नगर 
साई ए  टर ायजेस, 

ीरामपरू 
रोहन ए  टर ायजेस, 

अनगर. 
खंडेलवाल  टील 
फिनचर, अ.नगर 

  दर ती नग . 
01 गोदरेज टेबल,  

सनमायका टॉप, T8  
८ नग 

११,४५८/- १०,९९९/- १०,६९०/- १२,०००/- 

02 गोदरेज टेबल,  
सनमायका टॉप, T9  
२ नग 

१७,८५०/- १६,९९९/- १६,६५०/- १८,८००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता आव यक 
असलेलेगोदरेज टेबल खरेदी करणेकामी रोहन ए  टर ायजेस, अहमदनगर यां चे उपरो  तुलना मक 
त याम ये गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  

 (कायवाही- . ाचाया, इिं लश िमडीअम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
१५ फोम कंपाऊंड (AFF-3%) वािषक खरेदीकामी ा  त कोटेशन उघडणेबाबत. 

                 फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कंपाऊड (AFF- 3%) वािषक टडर प  दतीने खरेदी करणसे  व 
 याकामी येणा-या अदांजे र  कम .१,००,०००/- (अ री पये– एक लाख) मा चे खचास मा. य.सिमतीचे 

िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे िवषय न.ं३९ व िनणय ं .३६० नसुार मा  यता िमळालेली आह.े 
  फायर अॅ ड से टी िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कंपाऊड वािषक खरेदीकामी इकडील 

जा.न.एसएसएस/ फायर से टी/१८०/२०१६ िद.०५.०८.२०१६ नसुार कोटेशन मागणी कर  यात आलेले 
होते.  याचंी अंतीम मदुत िद.३१.०८.२०१६ अशी ठेव  यात आलेली होती.  यासअनुस न मदुतीअंती बंद 
पािकटाम  ये ा  त झाले  या िनिवदांचा तपिशल खालील माण े

अ.न ं कोटेशन धारकाचे नाव आवक नंबर / िदनांक पािकट 
०१ यिुनयन ेड ग, नािशक ९४८१/२६.०८.२०१६ बंद पािकट 
०२ एिशयन से  स काप रेशन, नािशक ९६४४/२६.०८.२०१६ बंद पािकट 
०३ के.  ही.फायर केमीक  स , मुंबई  ९८१९/२९.०८.२०१६ बंद पािकट 
०४ फायर फॉ  स से टी काप रेशन,मुंबई  ९९३३/३१.०८.२०१६ बंद पािकट 
०५ रॅपीड िसटी से स अॅ ड स  ह सेस ,पणुे ९९४५/३१.०८.२०१६ बंद पािकट 

तरी फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कंपाऊड (AFF-3%) वािषक टडर प  दतीने 
खरेदीकामी ा  त दरप के उघडण ेव  यनुतम दरधारकास काय देश दणेेकामी िनणयाथ सादर. 

फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कंपाऊड (AFF-3%) वािषक टडर प  दतीने खरेदीकामी 
ा  त झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मुळ दरांचा 

खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.  
अ.न ं कोटेशनधारकाचे नाव दरप कामधील मुळ दर सव 

करांसहीत ती िलटर . 

०१ यिुनयन ेड ग, नािशक ८७.७५ 
०२ एिशयन से  स काप रेशन, नािशक ९२.२५ 
०३ के.  ही.फायर केमीक  स , मुंबई  ६२.६५ 
०४ फायर फॉ  स से टी काप रेशन,मुंबई  ५८.५० 
०५ रॅपीड िसटी से स अॅ ड स  ह सेस, पणुे ५७.८० 

  यावर सिव तर चचा होऊन, फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कंपाऊड (AFF-
3%) वािषक टडर प  दतीने खरेदीकामी रॅपीड िसटी से स अॅ ड स  ह सेस, पुणे यां चे सव करांसहीत 

ती िलटर .५७.८० मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.          (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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१६ ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात 
आले  या ए.सी. यं णेचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट 
(CAMC) देणेकामी ा  ई-िनिवदाचे कमिशयल बीड उघडणेबाबत. 

  मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 02/04/2016 रोजीच े सभेतील िनणय . 245 अ वये ी साई 
सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णेच े

सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) दणेकेामी महारा   शासना  या  
अिधकृत सकेंत  थळावर िस  दी दे  यात येऊन, िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अंदाज े
पये 4,00,000/- मा चे खचास मा यता दे  यात आली आहे. यानुसार महारा   शासना  या 

www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर जाहीरात िदनांक 13/06/2016 रोजी अपलोड कर  यात आली 
होती व ई-िनिवदा अपलोड क न सं  थानकडे पाठिव  यात मदुत िदनांक 21/06/2016 अशी दे  यात आली होती. 
या मदुतीत 4 िनिवदाधारकांकडून ई-िनिवदसेोबत  कॅन क न जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती मदुतीत 
बंद पाक टाम  ये ा  त झा  या हो  या. सदर ई-िनिवदतेील तां ि क बीड िदनांक 21/07/2016 रोजी शासक य 
अिधकारी व व र  ठ लेखापाल, अंतगत लेखाप र ण िवभाग यांचे सम  उघडणते आले असनू, ा  त 
कागदप ांची छाननी केलेनंतर  याम  ये खालील 3 िनिवदाधारक पवुपा ता िनकषांची पतुता के  याने  पा  झाले 
आहते : 

अ.न.ं िनिवदाधारकां चे नांव अ.न.ं िनिवदाधारकां चे नांव 
1. Shree Venkateshwara Turnkey  

Project Soluation Pvt. Ltd., Pune 
3. Kailash Refrigeration Works,  

Mumbai 
2. A.J. Enterprises, Mumbai 

 
   उपरो  त माण े 3 पा  ई-िनिवदांधारकांचे कमिशयल बीड पढुील कायवाहीकरीता मा. उप-सिमतीचे 

सभेपढेु उघडण ेआव  यक आहे.   
  तरी ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात 

आले  या ए.सी. यं णचे े सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) 
दणेकेामी पा  3 िनिवदांधारकांचे कमिशयल बीड आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.    

अ.न ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील मुळ दर . 
०१ Kailash Refrigeration Works,  

Mumbai 
३,८८,६००/- 

०२ A.J. Enterprises, Mumbai ४,५४,०००/- 
०३ Shree Venkateshwara Turnkey  

Project Soluation Pvt. Ltd., Pune 
३,८१,१७१/- 

 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व साईआ म भ  तिनवास येथे असणा-या 

साईटेक ोजे  टकरीता बसिव  यात आले  या ए.सी. यं णेचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक 
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) देणेकामी Shree Venkateshwara Turnkey Project 
Soluation Pvt. Ltd., Pune यांचे .३,८१,१७१/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यानंा 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.  

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

१७ साईभ  तानंा ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी 
 लटॅफॉम तयार करणेसाठी मटे रअल खरेदी करणेकामी ा  त कोटेश  स उघडणेबाबत. 

बांधकाम िवभागाचे मागणी माणे साईभ  तानंा ीसाईबाबांचे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी 
LED Display बसिवणेसाठी 6 नग  लॅटफॉम तयार करणकेामी आव  यक मटे रअल इकडील िवभागाकडे तसचे 
भांडार िवभागाकडे नस  याने िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा -या अंदाजे पये 
69,200/- मा चे खचाचे  तावास िदनांक 14/06/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 
350 नुसार मा  यता िमळालेली आह.े  यानुसार जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/72/2016 िदनांक 25 ऑग  ट, 
2016 अ  वये 10 परुवठाधारकांना मटे रअल परुिवण े याकामी कोटेशन मागिवणकेरीता प े पाठिव  यात आली 
होती.  या प ाम  ये संस ्थानकडे कोटेशन पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 02/09/2016 अशी दे  यात आली 
होती. या मदुतीत खालील तपशीला माणे 5 परुवठाधारकांकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते: 
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अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
1. Sheetal Sales Corporation, Sakuri (Rahata) 9440 25/08/2016 
2. Bhansali Motors, Sakuri (Rahata) 9441 25/08/2016 
3. Rajlaxmi Steel Tranders, Rahata 9671 26/08/2016 
4. Vijsun Engineerings Pvt. Ltd., 9821 30/08/2016 
5. Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar 10055 02/09/2016 

उपरो  तपशीला माण े 5 परुवठादारांकडून कोटेश  स फॅि केशन मटे रअल खरेदीकामी ा  झालेली 
आहते. 

तरी साईभ  तानंा ीसाईबाबांचे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED Display बसिवणसेाठी 
 लॅटफॉम तयार करणेसाठी मटे रअल खरेदी करणकेामी ा  त झालेली ५ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती 

सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आला. 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेश समधील मुळ 

दर . 
1. िशतल से स काप रेशन, साकुरी  ९९,८००/- 
2. माहे री टील टेडस, बाभळे र  ७९,२००/- 

3. राजल मी टील, राहाता ९८,६००/- 
4. भनसाळी मोटास, साकुरी  ९६,५७६/- 
5. िवजसन इिंजिनअर ग ा., कोकमठाण  ९५,२३५/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  तानंा ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध 

िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी  लटॅफॉम तयार करणेसाठी आव यक मटे रअल खरेदीकामी 
माहे री टील टेडस, बाभळे र यांचे .७९,२००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा 
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     

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

१८ साईभ  ताचें सु िवधेकरीता साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील  लोक मकरीता लोखंडी रॅक 
बनिवणेकामी फॅि केशन मटे रअल खरेदीकरीता ा  त कोटेश  स उघडणेबाबत. 

साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील  लोक मकरीता 50 लोखंडी रॅक 
बनिवणकेामी फॅि केशन मटे रअल खरेदी करणकेामी बाहरेील परुवठाधारक यांचेकडून कोटेशन मागवनू खरेदी 
करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पये 1,49,000/- मा  खचाचे  तावास िदनांक 06/05/2016 रोजी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये िनणय . 281 नुसार मा  यता िदलेली आह.े  यानुसार जा.नं. एसएसएसटी/ 

मेकॅिनकल/ 1742/2016 िदनांक 8 जुलै, 2016 अ  वये 10 परुवठाधारकांना दर कळिवणेबाबत प े पाठिव  यात 
आली होती.  याची मुदत िदनांक 18/07/2016 पयत दे  यात आली होती. या मदुतीत फ  त दोन कोटेश  स ा  त 
झाली. कोटेशनची कायवाही करणकेरीता कमीत कमीत तीन कोटश  सची आव  यकता अस  याने, फेर जा.न.ं 
एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 2392/ 2016 िदनांक 11 ऑग  ट, 2016 अ  वये 10 परुवठाधारकांना दर 
कळिवणेबाबत प े पाठिव  यात आली.  याची मदुत िदनांक 23/08/2016 अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत 
खालील तपशीला माण े4 परुवठाधारकांकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 

1. Sai Sarthak Steel Tranders, Sakuri 8955 20/08/2016 
2. Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar 8956 20/08/2016 
3. Rajlaxmi Steel, Rahata 9108 22/08/2016 
4. Bhansali Motors, Sakuri 9109 22/08/2016 
उपरो  तपशीला माण े4 कोटेशन फॅि केशन मटे रअल परुिवणकेामी ा  झालेली आहते. 
साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील  लोक मकरीता 50 लोखंडी रॅक 

बनिवणकेामी फॅि केशन मटे रअल खरेदी करणकेामी ा  त झालेली ४ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती 
सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेश समधील मुळ 
दर . 

1. ी साथक टील टडस, साकुरी १,१५,९००/- 
2. माहे री टील टेडस, बाभळे र  १,०८,४२५/- 
3. राजल मी टील, राहाता १,१७,५७५/- 
4. भनसाळी मोटास, साकुरी  १,१४,५२५/- 
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यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  ताचें सु िवधेकरीता साईबाबा भ  तिनवास  थान येथील 
 लोक मकरीता ५० लोखंडी रॅक बनिवणेकामी फॅि केशन मटे रअल खरेदी करणेकरीता माहे री 
टील टेडस, बाभळे र यांचे .१,०८,४२५/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश 

दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
    (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१९ अिभलेख क ाकरीता नवीन ४ नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी ा  फेर कोटेशन उघडणेबाबत. 

मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 15/12/2015 रोजीच े सभेतील िनणय .613 अ वये अिभलेख 
क ाकरीता निवन 4 नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी येणा-या अपेि त पये 2,20,000/- खचास व िवहीत 
प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार  खालील 7 परुवठादारांकडून जा.न.ं 
एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 6146/2016 िदनांक 8 फे वुारी, 2016 चे प ा  वये कोटेशन मागिव  यात आले होते. 

ा  त कोटशन उघडून िशतल एअर कडीशनस, राहरी यांचे ती नग पये 36,800/- मा चे िन  नतम दर 
ि वकारणते येऊन,  यानंा परुवठा आदेश दे  यात यावा, अशी उप-सिमतीचे िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िदनांक 02/04/2016 रोजीचे बैठक तील िनणय . 204(8) अ  वये मा य कर यातआली. 

  वरील मा  यतेनुसार इकडील जा. . एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 778/ 2016 िदनांक 20/05/2016 
रोजीचे प ा  वये िन  नतम दरधारक मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यांना 4 नग ए.सी. परुिवणकेामी कायादेश 
दे  यात आला होता. यावर िदनांक 24/05/2016 रोजीचे प ा  वये मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यांनी एि ल 
2016 पासनू ए.सी. दरात वाढ झालेली असलेने िदनांक 09/02/2016 रोजी िदले  या जु ने दरात 4 नग ए.सी 
परुवठा क  शकत नसलेबाबत कळिवले होते. मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यांनी ए.सी. परुवठा करणसे 
नकार िदलेला असलेने  याचंे लेखाशाखेत जमा असलेले ई.एम.डी. (बयाना) र  कम पये 5,000/- मा  ज  त 
कर  यात आली. तसचे  यनुतम (L1) दरधारक मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यांचे ती नग दर र  कम पये 
36,800/- व L2 दरधारक मे. कुल ीज, पणु े यांचे ती नग दर र  कम पये 48,150/- याम  ये जादा तफावत 
असलेने आव  यक 4 नग ए.सी. परुिवणकेामी न  याने दरप क मागिव  यात िदनांक 3 जनू , 2016 चे िटपणीने 
मा  यता घे  यात आली होती.  यानुसार जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/1401/2016 िदनांक 23 जनू , 2016 
अ  वये 5 परुवठाधारकांना मटे रअल परुिवण ेयाकामी कोटेशन मागिवणबेाबत प े पाठिव  यात आली होती. तसचे 
कोटेशन देणकेरीता िदनांक 16/07/2016 अखेर पयत मदुत दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील 
तपशीला माणे 4 परुवठाधारकांकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते: 

 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक ं माक िदनांक 

1. Kailas Refrigeration Works, Mumbai 6038 05/07/2016 
2. Cool Breeze, Pune 6196 07/07/2016 
3. Shree Venkateshwara Turnkey Project  

Solution Pvt. Ltd., Pune 
6776 16/07/2016 

4. Lucky Refrigeration, Nashik 6796 16/07/2016 
उपरो  तपशीला माण ेि लट ए.सी. खरेदीकामी 4 कोटेशन ा  त झालेली आहते.  
अिभलेख क ाकरीता निवन 4 नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी ा  त झालेली ४ कोटेश स आजचे 

थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माण े तुलना मक त ा तयार 
करणते आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेश समधील मुळ 
दर . 

1. कैलास रेि जरेशन व स, मुंबई  १,७८,०००/- 
2. कुल ीज, पणुे  १,९०,४००/- 
3. ी वकटे रा ं क  ोजे ट सो युशन ा.िल., पणुे  २,१३,६००/- 
4. लक  रेि जरेशन, नािशक २,००,८००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, अिभलेख क ाकरीता निवन ४ नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी 
कैलास रेि जरेशन व स, मुंबई यांचे .१,७८,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

२० ी साई सादालयाचे कायालयातील दरवाजाकरीता एअर कटन बसिवणेकामी ा  कोटेशन 
उघडणेबाबत. 

ी साई सादालयाचे कायालयाम  ये ि लट ए.सी. बसवनू कायरत आहते. वातानकूुलीत असलेले 
िठकाण हे पुणपण ेबं िद  त असण ेआव  यक असते. तरच  या िठकाणची वातानकूुलीत यं णा सिु थतीत काय क  
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शकते.  अ  यथा सदर यं णा लोडवर राहन वारंवार नाद ु  त होत असते. यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 
16/02/2016  रोजीचे सभेतील िनणय . 131 अ वये ी साई सादालयाचे दि ण ेबाजचूे दरवाजाला एअर 
कटन बसिवणकेामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा -या पये 48,000/- मा चे 
खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार 7 परुवठादारांकडून जा.न.ं एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 888/ 2016 
िदनांक 27 मे, 2016 चे प ा  वये परुवठादारांना कोटेश  स देणबेाबत कळिव  यात आले होते व कोटेशन पोहच 
करणकेरीता 18/06/2016 अखेर पयत मदुत देणते आली होती.  सदर मदुतीत फ  त Russel Airflow 
Systems Pvt. Ltd., Mumbai यांचे एकच कोटेशन ा  त झाले होते.  लेखाप र णा  या  टीने कमीत कमी 3 
कोटेशन आव  यक असलेने Russel Airflow Systems Pvt. Ltd., Mumbai यांचे कोटेशन ा  ठेवून, जा. 
न.ं एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 65/2016 िदनांक 19 जनू , 2016 अ  वये पु  हा  कोटेशन मागिव  यात आली. 
कोटेशन पोहच कर  याची मदुत िदनांक 30/06/2016 अखेर दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील 
तपशीला माणे 4 परुवठाधारकांकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.नं. कोटेशनधारकाचे नांव आवक ं माक िदनांक 
1. Russel Airflow Systems Pvt. Ltd., Mumbai 4223 09/06/2016 
2. Shri Venkateshwara Trunkey Project Solution 

Pvt. Ltd., Pune 
5375 24/06/2016 

3. Air Cool, Pune 5392 25/06/2016 
4. G.M. Refrigeration & Air Conditioning, Pune 5393 25/06/2016 

उपरो  तपशीला माण े एअर कटन बसिवणकेामी 4 कोटेशन  ा  झालेली आहते. 
ी साई सादालयाचे दि ण बाजचूे दरवाजाला एअर कटन बसिवणेकामी ा  त झालेली ४ कोटेश स 

आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माण े तुलना मक त ा 
तयार करणते आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेश समधील मुळ दर . 
1. सेल एअर लो िस टी स ा.िल., मुंबई  २२,८०५/- 
2. ी वकटे रा ं क  ोजे ट सो युशन ा.िल., पणुे  ३९,६७०/- 
3. एअर कुल, पणुे ४१,५७१/- 
4. जी.एम. रेि जरेशन ॲ ड एअर कंडीशिनंग, पणुे  ४३,३७३/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे दि ण बाजूचे दरवाजाला एअर कटन 
बसिवणेकामी सेल एअर लो िस टी स ा.िल., मुंबई यांचे .२२,८०५/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.         (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२१ ी साईबाबा हॉ  पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन २ नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी ा  कोटेशन 

उघडणेबाबत  .  
ी साईबाबा  णालयाम  ये असले  या टी.एस.आर. वाड मधील म नं  7 व 8 ह ेआयसोलेशन म 

 हणनू न  या ने बनिव  यात आले असनू, सदर म  ये  वाईन ल ुसारखे पेशंट व आव  यक मशीनरी  वतं  ठेवणे 
गरजेचे अस  यामळेु दो  ही मम  ये 2 ि लट ए.सी. बसिवण ेआव  यक आह.े यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे 
िदनांक 16/02/2016  रोजीचे सभेतील िनणय . 136 अ वये 2 ए.सी. खरेदीकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन 
मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या पये 96,000/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आहे.  यानुसार 
जा.न.ं एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 884/2016 िदनांक 27 जनु , 2016 चे प ा  वये 7 परुवठादारांकडुन कोटेशन 
बोलव  यात आली होती.  तसेच कोटेशन देणकेरीता िदनांक 16/07/2016 अखेर पयत मदुत देणते आली होती . 
या मदुतीत खालील तपशीला माणे  4 परुवठाधारकांकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.नं. कोटेशनधारकाचे नांव आवक ं माक िदनांक 
1. Kailas Refrigeration Works, Mumbai 6037 05/07/2016 
2. CoolBreeze, Pune 6197 07/07/2016 
3. Shri Venkateshwara Trunkey Project  

Solution Pvt. Ltd., Pune 
6341 09/07/2016 

4. Lucky Refrigeration, Nashik 6795 16/07/2016 
 

उपरो  तपशीला माण े ि लट ए.सी. खरेदीकामी  4 कोटेशन  ा  झालेली आहते. 
तरी ी साईबाबा हॉ  पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन 2 नग ि लट ए.सी. खरेदीकामी ा  त 

झालेली ४ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे 
तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
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अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेश समधील मुळ 
दर . 

1. कैलास रेि जरेशन व स, मुंबई  ८९,६००/- 
2. कुल ीज, पणुे  ८७,७००/- 
3. ी वकटे रा ं क  ोजे ट सो युशन ा.िल., पणुे  १,०३,५००/- 
4. लक  रेि जरेशन, नािशक ९२,४००/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ  पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन २ नग 

ि लट ए.सी. खरेदीकामी कुल ीज, पुणे यांचे .८७,७००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

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

२२ कोजािगरी पौिणमाबाबत. 
अ य , डॉ.अ णासाहबे ग हाणकर साईसवेा ट, कुला, मुंबई यांनी शिनवार िद.३० ऑग  ट २०१६ 

रोजीचे प ा  वये कळिवले आह े क , गेली ८६ वष डॉ.अ णासाहबे ग हाणकर साई सवेा ट  यावतीने  
कोजागीरी पौिणमेिनिम  ताने साई मंदीरात आिण मंदीरा  या आवारात साईभ  तासंाठी सां  कृितक काय म 
कर  यात येतात. सायंकाळी ७ ते ११ वा पयत साई मंदीरात तसचे शेजारती सपं  न  झा  यानंतर साई मं िदरा  या  
प रसरात पहाटेपयत िविवध  काय मांचे सादरीकरण कर  यात येते. आजिमतीपयत ही परंपरा अखं िडतपण े सु  
आह.े ती िशड  सं  थानने िदले  या सहकायामुळेच हे नमदु कर  यास आनंद आिण अिभमान वाटतो.   

यंदाही कोजािगरी पौिणमे िनिम  ताने शिनवार १५ ऑ टोबर,२०१६ रोजी अशाच  व पाचे काय म 
सादर कर  याची संधी िमळावी. यासाठी ह े िवनंतीवजा प  िवचार िविनमयासाठी आप  याला दते आहोत. 
कोजािगरी पौिणमे  या उ  सवासाठी िशड  सं  थान  या वतीने पढुील गो  टीचे आ  हांला सदवै सहकाय लाभले 
आह.े या प ा  दारे यंदाही उ  सवासाठी पढुील सोयी उपल  धतेची अपे ा करत आहोत. 

अ.न तपिशल सं  थानला करावा लागणारा खच 
१.  कोजािगरी  पौिणमेिनिम  ताने  शिनवार ,१५ ऑ टोबर, २०१६  रोजी 

सायं  ७ ते ११ पयत थे माणे  साई मंदीरात सायं.७ ते रा ौ.११ पयत 
भजन, वचन भ  तीगीते पारंपारीक लोकगीते सादर कर  यासाठी 
परवानगी दणे.े तेथे  वनी ेपक व इतर  सिुवधा उपल  ध करण.े 
       साई मंदीरा  या आवारात स ु िस  द िनमाते ी.संतोष लांबोरे ह ेमराठी  
रंगभूमी, दु रिच वाणी व िच पट े ातील नामवंत कलाकारां  या सोबतीने 
'सलाम लावणीला' असा बहढगंी काय म सादर करणार आहते. 

     सदर काय मासाठी  यानंी रंगमंच, काश,  वनी योजना इ. सिुवधा 
िमळणसे िवनंती केलेली आह.े 
१) िनवास  यव  थेसाठी समुारे २० खो  या व ०२ हॉल उपल  ध  करण े
 यां  यासाठी गा ा व चादरी  याच माण ेपांध ण इ. उपल  ध करणे. 

२) गतसाली २०१५ साली कोजािगरी पौिणमेिनिम  त भंडा-यासाठी 
मंगल कायालयाची जागा (तळमजला ) दे  यात आली होती. यंदाही  
हीच जागा  आम  या सवेा मंडळाला  उपल  ध  क न दे  यात यावी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सशु  क िनवास  यव  था  
 
सशु  क  यव  था   

 ३) साईमंदीरात  सायं. ७ ते  रा ौ.११ पयत  भजन, वचन   भ  तीगीत े
पारंपारीक लोकगीते सादर  कर  यासाठी परवागी दणे.े तेथे   वनी ेपक व 
इतर  सिुवधा  उपल  ध  करण.े 
४) ४०x५० फुट या मापाचा रंगमंच  काय मा  या िठकाणी कलाकारांना 
वेशभषूा व रंगभषूा कर  यासाठी  ी व पु ष कलाकारांसाठी वेगवेगळया 
बं िद  त जागा उपल  ध  क न ावे. या दो  ही  दालनात  १० ते १५ 
 ला  टीक  खु  या , आरसा, खर िद  याचंी सिुवधा आिण फॅनची  सोय 

कर  यात यावी. 
        काय मा  या िठकाणी रंगमंचाजवळ १० ते १५  लाि टक खु  या 
 याच बरोबर ४ टेब  स उपल  ध करावे. 

५) सव कलाकार व साईभ  तासंाठी कोजािगरी िनिम  ताने सं  थान  या 
वतीने  परुिव  यात  येणा-या  मसाले दधू व बस  याची  यव  था उपल  ध 
करण.े  

 
 
 
 
. ५०,०००/- मा   टेज, मेकअप 
म व बैठक  यव  थेसाठी खच 

(िनयमा नसुार िव तु आकार  भ न 
घेऊन)  सं  थान माफत मोफत.  
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सु वातीपासनू दरवष   टेज, मेकअप म, बैठक  यव  था,  वनी ेपन  यव  था,  कलाकारांना चहा  इ. 
सं  थानमाफत  कर  यात येते.  तसचे  याचंी नेहमी माण ेसशु  क  भोजन व िनवास   यव  था व वीज  वापर  ५ 
के  ही पे ा  जा  त असेल  तर  वीज परुवठयाची  यव  था  सबंधीत आयोजकांनी   वतः करावयाची  आहे. जर 
वीज  वापर ५ के  ही पे ा कमी असेल  तर आयोजकाकडून िडपॉझीट   हणनू र  कम .३०००/- भ न घेणे 
(महारा   रा  य वीज िवतरण कंपनी  या चाल ूआकारा नसुार ) वापरलेले वीजेचे बील दऊेन िडपॉझीट मधनू या 
बीलाची र  कम वजा क न घेऊन रािहलेली र  कम   यानंा परत करता येईल. 

मागील वष  सदरचा काय म १६ गुं ठे जागेत घे  यात आला होता.कोजािगरी पौिणमेस रा ौ. शेजारती 
नंतर समाधी मं िदर बंद होते व सदरचा काय म हा रा भर असतो.  यामळेु यावष  देखील  सदर काय म १६ गुं ठे  
जागेत करता येईल. 

सालाबाद माण े अ य , डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसवेा ट, मुंबई यांना उपरो  त माणे 
काय म  करणसे परवानगी दणेेबाबत  टेज, मेकअप म, बैठक  यव  था, इ. साठी अंदाजे .५०,०००/- खचास 
मा  यता असावी.  

  सदर काय म ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चा नसनु अ  य  डॉ.अ णासाहेब 
ग हाणकर साईसवेा ट ई/ १०४ पामलेकस, को.ऑप.हौ.सोसायटी, महा  मा फुले रोड, मलुुंड (पवू)  मुंबई- 
४०००८१ या  ट माफत साजरा केला जातो. तरी  टेज, मेकअप म, बैठक  यव  था, इ.साठीचे खचास 
मा  यतेसाठी सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सालाबाद माणे याही वष  डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसेवा 
ट, मुंबई यांना कोजागीरी पौिणमेिनिम  ताने साईभ  तासंाठी गेट न.ं३ समोरील १६ गु ठे जागेम ये 

सां  कृितक काय म सादर करणेस व याकामी तावात नमुद केले माणे येणा या अंदाजे 
.५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

परं तु  सदरह इितवृ  वाचुन कायम करत असताना, कोजागीरी पौिणमेिनिम  ताने 
साईभ  तासंाठी गेट न.ं३ समोरील १६ गु ठे जागेम ये सलाम लावणीला या काय माऐवजी धािमक 
काय म सादर करणेबाबत डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसेवा ट, मुंबई यांना कळिवणेत यावे, 
असे ठरले.                 (कायवाही- सामा य शासन/ वशी-०५) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२३ सं  थान आ थापना वरील, मेकॅिनकल,  वनी ेपन व टेलीफोन, बगीचा, िव ुत िवभाग, सीसीिट  ही 

कं ोल सेल, पाणीपुरवठा, फायर अॅ  ड से टी व मािहती तं ान मधील काही कमचा-यांना गणवेश 
िशवणेबाबत.  

सं  थान आ  थापनावरील कायम कमचारी  शासक य अिधकारी, अिध क िवभाग मखु , िलपीक , 
मदतनीस, आरो  य िवभागाकडील कमचारी पहारेकरी, तां क पदावरील कमचारी इ  यािंदनंा सं  था न माफत 

 येक  ०२ गणवेश दे  यात येतात.  
सन २०१५ म  ये सं  थान मधील पदिनहाय वगवारीनसुार गणवेश िशलाई क न दे  यात आलेले आह.े 

तथािप, गणवेश आर.के.कले  शन,  नािशक यांचेकडुन फायर अॅ  ड से टी व  मेकॅिनकल,  वनी ेपन व टेलीफोन, 
बगीचा, िव तु िवभाग, सीसीिट  ही कं ोल सले, पाणीपरुवठा , माहीती व तं ान  मधील तां ीक काम करणा-या 
कमचा-यांना गणवेश िशलाई क न  दे  यात आलेले आह.े 

ने  ही   य ु (NEAVY BLUE) रंगाचे आव  यक असणारे कापड देणगीदार साईभ  त ी. साई द  त/ 
बसवाराज  पा/ बाल सु ामनी, मुंबई या साई भ  तानंी िसयाराम कपंनीचे  शटसाठी (  काय   य ु  कलर) ७२५ 
मीटर कापड व पॅ  ट साठी (डाक   य ु कलर) ४५० मीटर कापड दणेगी  व पात  दणेगी पावती नं.४०२६४ 
िद.२४/०२/२०१६ ने सं  थानला िदलेले आह.ेसदरचे कापड सरं ण िवभागाचे ता  यात आह.े 

मा.कायकारी अिधकारी साहबे यां  या िद.०९/०३/२०१६ रोजी सं  थान आ  थापना वरील वाहन 
चालकांसाठी व अिध क, .अिध क, िवभाग मखु देणगी  व पात सं  थानकडे असलेले ने  ही   य ु
(NEAVY BLUE) रंगाच े  कापड वाप न गणवेश िशलाई करणेबाबत त डी िनदश िदलेले होते.  या माणे 
वाहन  िवभागातील ३१ वाहनचालकांना ६२ गणवेश िशव  यात आलेले आहते.  सदर कमचा-यांना शटसाठी 
१५५ मीटर कापड  व पॅ  टसाठी ७४ मीटर कापड लागले आह.े 

िद. १४/०५/२०१६ चे  तावानसुार देणगी  व पात ा  त झाले  या कापडातनू शट (  काय   य ु
कलर) ११७ िमटर कापड व पॅ  टसाठी  (डाक   य ुकलर ) ६३ िमटर असलेले कापड . अिध क, अिध क, 
िवभाग मखु यांचेसाठी गणवेश िशलाई करणेस ,वापरणसे  गणवेश िशवणकेामी येणा-या अंदाजे . १८,०००/-
मा   खचास मा  यता दे  यात आली आह.े  

   परंत ुकापड जा  त माणात िश  लक  राहत अस  यामळेु . अिध क, अिध क, िवभाग मखु  यांचे 
ऐवजी फायर अॅ  ड से टी व   मेकॅिनकल,  वनी ेपन व टेलीफोन, बगीचा, िव तु िवभाग, सीसीिट  ही कं ोल 
सले, पाणीपरुवठा , माहीती व तं ान  मधील तां ीक काम करणा-या काही कमचा-यांचे  गणवेश िशलाई क न 
घेत  यास शट (  काय   य ुकलर) ५६२ िमटर कापड व पॅ  टसाठी ( डाक   य ुकलर ) ३००  िमटर कापड 
िशलाई करणसेाठी लागेल. िकरकोळ माणात  अंदाजे ०७ िमटर शट कापड व पॅ  टचे ७६ िमटर कापड िश  लक 
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राहील.  सदर कापड  कमचा-यांचे कपडे िशवनू झा  यानंतर उर  यास कापडकोठी िवभागामाफत िव  करता 
येईल.  

ेस िशवणकेामी िवभागीय कमचारी सं  येचा तपिशल खालील माणे  
अ.न.ं िवभागाच ेनांव  कमचारी 

सं  या 
ेस 

सं  या 
दोन शटसाठी 
लागणा-या 
कापडाचा 

तपिशल (मी.) 

शटसाठी 
लागणारे 
एकूण 
कापड 
(मी.) 

दोन पॅ  ट साठी 
लागणा-या 
कापडाचा 

तपिशल (मी.) 

पॅ  ट साठी 
लागणारे 
एकूण 
कापड 
(मी.) 

०१ फायर अॅ  ड से टी ( मदतनीस)  १४ ०२ ४.५० ६३.०० २.४० ३३.६० 
०२ मॅकेिनकल िवभाग ( मेकॅिनक सहा यक, 

एसी मेकॅिनकल,टनर,िफटर,वे  डर)  
१६ ०२ ४.५० ७२.०० २.४० ३८.४० 

०३  वनी पेण व टेिलफोन (तारतं ी,दरु  वनी)  १० ०२ ४.५० ४५.०० २.४० २४.०० 
०४ बगीचा िवभाग (माळी) ०१ ०२ ४.५० ४.५० २.४० २.४० 
०५ िव ुत िवभाग (तारतं ी)  ५१ ०२ ४.५० २२९.५० २.४० १२२.४० 
०६ सी.सी.िट  ही िवभाग (सीसीिट  ही 

ऑपरेटर)  
०१ ०२ ४.५० ४.५० २.४० २.४० 

०७ बांधकाम िवभाग (गवडंी , सुतार)  ०४ ०२ ४.५० १८.०० २.४० ९.६० 
०८ पाणी पुरवठा (  लबंर, तारतं ी, पंप 

ऑपरेटर, िफ  टर ऑपरेटर)  
२५ ०२ ४.५० ११२.५० २.४० ६०.०० 

०९ मािहती व तं ान िवभाग (तां ीक 
सहा यक हाडवअेर/ सॉ टवअेर) 

०३ ०२ ४.५० १३.५० २.४० ७.२० 

 एकूण  १२५ १८ ४०.५० ५६२.५० २१.७० ३००.०० 
यापवु  मे.आर के. कले  शन, नािशक यांचेकडून .३३९.५०/- ित नग या माण े वरील त   यात 

दशिवले  या िवभागातील कमचा-यांचे ेस िशव  यात आले होते.  याच दराने १२५ कमचारी यांचेसाठी २५० नग 
गणवेश िशलाई क न घेणकेरीता .८४,८७५/- मा  खच अपेि त आह.े  

तरी सरं ण िवभागाकडे दणेगी  व पातील िश  लक असले  या (शटचे कापड ५७० मीटर व पॅ  टचे 
कापड ३७६ मीटर)  कापडातनू शट (  काय   य ुकलर) ५६२.५० मीटर कापड व पॅ  ट साठी (डाक   य ुकलर) 
३०० मीटर कापड वरील िवभागां  या कमचा-यांचे गणवेश िशलाई करणेस, वापरणसे तसेच गणवेश िशलाई 
करणकेामी येणा-या अंदाजे .८४,८७५/- मा चे खचास मा  यता असावी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, संर ण िवभागास देणगी  व पात ा  झाले या कापडामधून 
तावात नमुद केले या िवभागां  या कमचा-यांचे गणवेश िशलाई करणेस व याकामी येणा या 

खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.   
सं थानमधील सव कायम कमचा यांसाठी नवीन गणवेश खरेदी करणेबाबतचा सिव तर 

ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. याम ये मंिदर प रसराबाहेरील िवभागांमधील अिधकारी/ 
कमचारी यांचेसाठी वेगळया रंगा या गणवेशाची तरतूद करणेत यावी. तसेच सं थानमधील बरेचशे 
अिधकारी/ कमचारी डयुटीवर असताना, सं थानचा गणवेश प रधान करत नाहीत व ओळखप ही 
लावत नाही, असे िनदशनास आलेले आहे, यासाठी शासक य तराव न यो य ती कायवाही करणेत 
यावी, अशा सुचना दे यात आ या.              (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ कामगार अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२४ साईटेक क  पात काया  वीत कर  यात आले  या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा 

िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit बाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: कलम १७ (१) भ  तगणांना आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध 

क न देण.े  
यव थापन सिमतीचा ठराव .: १) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील 

िनणय ं . २३४. २) मा.  यव  थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढुील िवषय ं . ०५ 
ा  तािवक: साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आले  या काय णालीचे System Audit 

व अकाऊंट िवभागात काया  वीत केले  या ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणकेामी 
सं  थानचे िचलीत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबवनू ,  यनुतम दरधारकास कायादशे दे  या  या व  याकामी 
येणा-या अंदाजे र  कम पये ६,००,०००/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं . २३४ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

िवषयांक त करणी ई-िनिवदा महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या अिधकृत 
सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेली होती. ई-िनिवदअेंतगत ा  त झाले  या तां ि क िनिवदा िद. 
२५/०७/२०१६ रोजी उघड  यात आले  या आहते.  यातील पा  िनिवदाधारक पढुील माण ेआहते .   

 

http://www.mahatenders.gov.in
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1. K.K. Chanani & Associates, Kolkata 
2. Suma Soft Pvt.Ltd., Pune 
3. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai 
4. R S P H & Associates, Nashik  
5. Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore 
उपरो  त ा  त िनिवदाधारकां  या  यावसायीक ई-िनिवदा उघडणकेामी मािहती तं ान िवभागामाफत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपसिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता. 
सदर  तावावर सिव  तर चचअंती पढुील माण े िनदश दे  यात आलेले आहते. “साईटेक क  पाचे System 
Audit या क  पाअंतगत अकाउंट िवभागात काया  वीत कर  यात आले  या ईआरपी काय णाली Migration 
Audit करणकेामी पा  िनिवदाधारकां  या  यावसाियक िनिवदा आजचे  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर उघडणेस 
मा  यता दे  यात आली व या उघडणते आले  या  यावसायीक िनिवदांमधील मळु दरांचा तलुना  मक त  ता तयार 
करणते येऊन, तो पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावा . तसचे या सभेम  ये आय.टी. िवभागाचे तां ि क 
स  लागार ी. रितश तावडे, मुंबई व ी. िवजय नायडु, कोपरगाव यांना आमं ि त करणते यावे, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.”  

उपरो  त िनदशा  वये उघड  यात आले  या ई-िनिवदांचा तलुना  मक त  ता पढुील माण ेआहे.  
अ.न.ं िनिवदाधारक नाव दर एकुण र  कम शेरा 

1 K.K. Chanani & Associates, Kolkata 14,60,100.00 14,60,100.00  
2 Suma Soft Pvt.Ltd., Pune 29,90,000.00 29,90,000.00  
3 AAA Technologies Private Ltd., 

Mumbai 
4,69,200.00 4,69,200.00 िन नतम 

िनिवदाधारक 
4 R S P H & Associates, Nashik 19,55,000.00 19,55,000.00  
5 Digital Age Strategies Pvt. Ltd. 

Bangalore 
13,50,000.00 13,50,000.00  

उपरो  त मा.उपसिमतीचे िशफारसीनसुार साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आले  या 
काय णाल चे System Audit व ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणकेामी ा  त 
 यावसायीक िनिवदांमधील मुळ दरांचा तुलना  मक त  ता मा. उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर करणसे, तसचे 

आय.टी. िवभागाचे तां ि क स  लागार ी.रितश तावडे, मुंबई व ी.िवजय नायडु, कोपरगाव यांना सदर िवषयी 
चचकामी आमं ि त करणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे उपसिमती सभेपु ढे सिवनय सादर. 

  मािहती तं ान िवभागाचे तां ि क स लागार ी.रितश तावडे, मुंबई व ी.िवजय नायडु, 
कोपरगाव हे थािनक उपसिमती सभेसाठी उपि थत राह शकले नाहीत, याक रता सदरह िवषयावरील 
चचा पु ढे ढकलणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. सदरह इितवृ  वाचुन कायम करत 
असताना, सं थान कामांसाठी मोफत सेवा देत असले या स लागारांची नेमणूक करणेऐवजी 
जािहराती ारे स लागारांची नेमणूक करणेत यावी, अशा सुचना िद या.   

   (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 २५ ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषात आयोिजत कर  यात येणा-या काय मांबाबत देशातील व 

परदेशातील साईमं िदरां  या पदिधका-यांचे चचास  आयोिजत करणे बाबत. 
  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू- महारा   शासनाने पुनघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान 

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

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक - िनरंक. 
 तािवक – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड )  या वतीने ी साईबाबा महासमाधी 

शता  दी वष िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार 
आह.े या शता  दी वषात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) माफत राबिव  यात येणारे िविवध 
काय म/उप मांचे अनषुंगाने देशातील व परदशेातील साईमं िदरांनी कोणते काय म/उप म राबवावे याबाबत 
एका चचास ाचे आयोजन करता येईल. या चचास ाम  ये देशातील व परदशेातील िविवध साईमं िदरांचे 
अिधकारी/पदािधका-यांना िनमं ीत क न  यानंा सं  थानचे उप मांबाबत मािहती दवेनू सदरचे उप म  याचंे 
साईमं िदरांनी शता  दी वषात राबवावे अशी िवनंती करता येईल. तसचे या काय मांसाठी उपि थत राहणा-या 
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जगभरातील साईमं िदराचे अिधकारी/पदािधका-याचे समाधी शता  दी वषात राबिव  यात येणा-या िविवध 
काय म/उप मांबाबत काही सचुना असतील तर  याबाबतही चचा क न िनणय घेता येईल. यामळेु ी साईबाबा 
महासमाधी शता  दी वष सव जगभरात एकाच वेळी आयोिजत कर  याचा वेगळाच आनंद येईल क   यामळेु सव 
जगच साईमय होवनू जाईल. अशा कारचे चचास  मुंबई येथे आयोिजत कर  यातचा मा.  यव  थापन सिमतीचा 
मानस आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी  वषात आयोिजत 
काय माचे अनषुंगाने मुंबई येथे जगभरातील साईम ंिदरांच े अिधकारी/पदािधकारी यांचे चचास  आयोिजत 
करणसेाठी खालील माण ेकामे करावी लागतील.  

अ.न.ं िवभागाचे नांव करावयाची कायवाही 
१ जनसपंक िवभाग  १) जगभरातील साईमं िदरांचे अिधकारी/पदािधका-यांना ी साईबाबा 

महासमाधी शता  दी वषात आयोिजत कर  यात येणा-या िविवध काय म/ 
उप मांवर होणा-या चचास ासाठी उपि थत रहाणेबाबतची ेसनोट 

शासक य मा  यतेअंती देशपातळीवर िस  द क न आवाहन करणे. 
२) जगभरातील साईमं िदराची नांव, प  ते, दरु  वनी मांक व मेल आयडी 
शोधनू  यांची यादी मािहती तं ान िवभागाकडे दणे.े 

२  यिुनयर कॉलेज  १) चचास ासाठी िनमं ि त कर  यात येणा-या जगभरातील साईमं िदरांचे 
िनमं णप  तयार क न मा  यतेअंती मािहती तं ान िवभागाकडे सादर करण.े  
२) मािहती तं ान िवभागाचे मदतीने सव मं िदरांना काय माचे िनमं ण 
पाठिव  याची  यव  था करण.े  
३) चचास ासाठी येव ू इि छना-या मं िदराचे पदािधकारी-याकडून फॉम भ न 
घेणसेाठी फॉमचा मसदुा मा  य क न  यावा.  
४) याम  ये जे पदािधकारी काय मांसाठी येव ू इि छतात  याचंा िवहीत 
नमु  यातील फॉम भ न घे  यात यावेत. 
५) चचास ासाठी िकती ितिनधी उपि थत राह शकतील याची मािहती 
मा.कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर करावी.  
६) दशेातील  येक रा  यातील साईमं िदरांचे अिधकारी/पदािधका-यांची 
मािहती रा  यानसुार  वतं  करावी.  
७) परदेशातील साईमं िदरांची मािहती  येक देशानुसार करावी.  
८) एका मं िदराचे ०२ पे ा जा  त ितिनध ना िनमं ीत कर  यात येव ूनये.  
९)  या मं िदराचे अिधकारी/पदािधका-यांना यासंदभात काही सचुना 
करावया  या असतील  यांना  या लेखी  व पात देणबेाबत कळिव  यात यावे.  
१०) काय म िनि त झाल ् यानंतर िमिनट टू िमिनट ो ाम, चचास ातील 
मा  यवरांचे मनोगत आिद कामे मा.अ  य , उपा  य , िव  व  त मंडळ, 
मा.कायकारी अिधकारी, मा.उपका.अिधकारी यांचेशी चचा क न कराव.े   

३ मािहती तं ान १) देशातील व परदशेातील साईमं िदरांची अ यावत यादी तयार करावी.  
२) चचास ासाठी उपि थत राहणा-या दशेातील व जगभरातील साईमं िदरांचे 
पदािधका-यांना पाठवावयाचे िनमं णप  ई-मेल क न पोहचलेबाबत 
पाठपरुावा करावा .  
३)  या साईमं िदरांचे ई-मेल उपल   ा नसतील अशा साईमं िदरां  या प   यावर 
सामा  य शासन िवभागाकडुन प ा  दारे सदंेश पाठवावे. 
४) काय मासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील िविवध साईमं िदराचे     
पदािधका-यांनी केलेले ई-मेल न द घेणेसाठी ा  यापक ी.िशवगजे,  यिुनयर 
कॉलेज यांचेकडे पाठवाव.े 

४ बाधंकाम-शता  दी क   १) मुंबई येथे चचास ासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील साईमं िदरांचे 
अंदाजे १००० अिधकारी/पदािधका-यांची बैठक  यव  था होईल एवढया 
आकारमानाचा सव सिुवधांनी यु  त असलेला हॉल पहाणी क न 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने आरि त करण.े  
२) काय माचे िठकाणी आव  यकतेनसुार साऊंड िस  टीम, ोजे  टर, फोटो, 
शटु ग  व छता आिद  यव  था कॉ   टर माफत (आऊटसोसने) 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशानुसार करावी. 
३) चचास ाचे  टीने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) माफत 
शता  दी वषात कोणते काय म/उप म आयोिजत करणार आह ेयाबाबतची 
मािहती उपल  ध ठेवण े(आव  यक अस  यास सादरीकरण करण)े. 
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४) चचास ाचे  टीने आव  यक असले  या सव शासक य/िनमशासक य 
परवान  या घेण ेव आपले िवभागाशी सबंंधीत कामे करण.े 
५) काय मास उपि थत असणारे मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यवर सद  य, 
सं  थान अिधकारी व कमचा-यांची िनवास  यव  था करावी.  

५ सरं ण िवभाग  १) चचास  काय माचे मुंबई येथे आयोजनसाठी सरु ेचे  टीने आव  यक 
असलेली सव  यव  था करावी.  
२) तसचे आव  यकते नुसार सरु ा अिधकारी/कमचारी परुवावे.  

६ मं िदर िवभाग काय मासाठी आव  यक पजुारी , पजुा सािह  य , स  कार सािह  य, शॉल, 
फोटो, मतु , उदी साद व इतर मह  वाचे अनषुंगीक सािह  य उपल  ध ठवावे. 

७ सामा  य शासन  १) काय मांसाठी आव  यक असणारा कमचारी वग व कामाचे िठकाण 
याबाबतचा आदशे पारीत करावा. 
२) चचास ासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील साईमं िदरांकडून ा  त 
होणारी प े, ई-मेल सदंशे न द घेणेसाठी ा  यापक ी.िशवगजे,  यिुनयर 
कॉलेज यांचेकडे पाठवाव.े 

८ वाहन िवभाग १) काय माचे आयोजनापासनू ते समा  ती पयत आव  यकतेनुसार वाहन 
परुिव  याची  यव  था करणे. 

०९ काशने िवभाग काय माचे िठकाणी सं  थानची अिधकृत काशने जगभरातील साईमं िदरांचे 
अिधकारी/ पदािधका-यांचे मािहतीसाठी व िव साठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सद  याशी चचअंती उपल  ध ठेवणे. 

 
परदशेी साईमं िदरांचे अिधकारी/पदािधका-यांना चचास ासाठी िनमं ीत करणसेाठी मा. ी.सी.बी. 

सतपथी, िनवृ  त आय.पी.एस.अिधकारी, िद  ली यांचे मोठे योगदान अस  याने  याचंेही याबाबत मागदशन  यावे 
अस ेमत आह.े तसचे परदेशी साईमं िदरांचे चचास  आयोिजत कर  यासाठी साईभ  त व ित पती िवदयापीठाचे 

ा  यापक डॉ. रघनुाथ रेड्डी यांचे मागदशन घेता येईल. डॉ. रेड्डी ह ेपरदशेातील साई मिंदरातील पदिधका-यां  या 
सपंकात असतात. परदशेात मोठया माणात जी साईमं िदर उभारलेली आह े  या मं िदरां  या उभारणीम  ये दि ण 
भारतीय साईभ  ताचंे माणात जा  त आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २४.०९.२०११ चे सभेतील िनणय 

मांक ७५५ अ  वये आंतररा  ीय साईलीला इं जी मािसकचे सपंादनासाठी डॉ. रघनुाथ रेड्डी, ित पती यांची 
मानद सपंादक  हणनू नेमणकू कर  यात आली होती. तरी डॉ.रघनुाथ रेड्डी यांना सं  थाचे मा.अ  य , 
मा.उपा  य  व मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  याशंी सदरचे िवषयावर चचा करणकेामी बोलािवता येईल. तसचे 
सम  भेटी दर  यान झाले  या चचनुसार काय म आयोजनाबाबतचे पुढील िनयोजन करता येईल. डॉ. रेड्डी यांना 
उपरो  त कामासाठी वेळोवेळी िशड  येथे येणे-जाण ेक रता रे  वे  या थम वगाचे ितक ट/ वास खच तसचे  याचंी 
िनवास, साद (भोजन) दशन/ आरती  यव  था सं  थान माफत  हावी अस ेमत आह.े 

मागणी– ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषात आयोिजत काय म/उप मांवर चचा करणकेामी 
दशेातील व परदशेातील साईमं िदरां  या पदिधका-यांचे चचास  मुंबई येथे आयोिजत करणबेाबत. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषात आयोिजत काय म/ 
उप मांवर चचा करणकेामी दशेातील व परदेशातील साईमं िदरां  या पदिधका-यांचे चचास  मुंबई येथे आयोिजत 
करणकेरीता वर िनदशीत केले  या िवभागांनी आव  यक  या मंज-ूया घेणसेाठी िटप  या सादर क न शासक य 
मा  यता घेता येईल. आव  यक कामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता सबंंधीत िवभागामाफत घेता येईल. 
तसचे परदशेातील साईमं िदरांचे अिधकारी/पदािधका-यांना िनमं ीत करणकेामी मा. ी.सी.बी.सतपथी गु जी यांचे 
मागदशन व डॉ.रघनुाथ रेड्डी यांचे मागदशन मा.  यव  थापन सिमती  या मा यतेने घेता येईल. यासाठी डॉ.रेड्डी 
यांची ित पती ते िशड  ये  या-जा याचे रे वे  या थम वगाचे ितक ट/ वास खच तसचे िनवास, सादभोजन व 
दशन/आरतीची  यव  था सं  थानमाफत करणेस मा  यता असावी. सदर चचास ासाठी उिप थत राहणा-या 
दशेातील व परदशेातील साईमं िदरां  या ितिनध ची भोजन  यव  था व काय मा  या िठकाणी सव सोय नी यु  त  
असलेला हॉल, काय माची तारीख, वेळ व िठकाण आिदबाबत िनणय होणसेाठी सिवनय सादर. तसचे सदरचे 
चचास  (समंेलन) मुंबई ऐवजी िशड म  ये आयोिजत के  यास सदर काय मासाठी उपि थत राहणा-या 
जगभरातील साईमं िदरांचे ितिनध ची िनवास, भोजन, वाहन तसचे दशन आिद  यव  था कमी वेळात 
चांग  या कारे करण ेसोईचे होईल व  यानंा िशड  या धािमक  थळी साई  या दरबारात आ  याचा आनंदही िमळेल 
अस ेमत आह.े 

तरी सदरचे िवषयावर मा.उपसिमतीचे सभेत चचा क न िनणय घेणेसाठी सिवनय सादर.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत कर  यात 

येणा या काय मांबाबत देशातील व परदेशातील साईमं िदरां  या पदािधका-याचें चचास  आयोिजत 
करणेबाबत या उपरो  तावास व याम ये उ लेखीत संबंधीत िवभागांनी ता काळ कायवाही चालू  
करणेस मा यता दे यात यावी, तसेच देश-परदेशातील साईमं िदरां या पदािधका यांना िशड ची मािहती 
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होणेकरीता सदरह चचास  िशड  येथे आयोिजत करणेत यावे व या चचास ासाठी उपि थत रहाणा या 
पदािधका यांची िनवास, भोजन, दशन/ आरती, वाहन यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात 
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली. 

(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ किन  महािव ालय/ शता दी क / आय.टी./ संर ण/ मं िदर/ वाहन िवभाग/ सामा य शासन) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२६  साई सहवास ं . ०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ  टस यां चे वाहनांकरीता पािकग शेड उभारणे 
कामाचे ई-िनिवदां चे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडून िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- 
अिधिनयमाचे कलम -२१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, “मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ेची दखेभाल, यव थापन व शासन करण ेअशी तरतदु आहे”. 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- िद.०२/०४/२०१६ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
याबाबत खालील माण ेिनणय .२४९ समंत कर  यात आलेला आह.े  

“….यावर सिव  तर चचा होऊन, साई सहवास ं .०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ  टस यांचे 
वाहने पािकगकरीता शेड उभारणसेाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे 
.८,६९,९६५/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.” 

तावना:- सं  थानचे मौजे िशड  येथील १०७ पैक  मधील जागेत सं  थान अिधकारी व डॉ  टस यांना 
साईसहवास ं . ०१ व ०२ येथे िनवासाकरीता सदिनका दे  यात आले  या आहते. तसचे सदर इमारतीम  ये 
उपिवभागीय अिधकारी, तहिसलदार, मु  यलेखािधकारी यांना िनवासासाठी सदिनका दे  यात आले  या आहते. 
सदर इमारत म  ये पािकगची सोय नस  याने सदरह अिधकारी व डॉ  टस यांनी िवनंती अजा  दारे पािकग शेड 
उभारणबेाबत िवनंती केलेली आह.े   

 यानसुार सदर कामासाठी मा .  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार इकडील िवभागामाफत ई-
िनिवदा फॉम तयार क न  यानसुार िद.१६/०६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर जाहीरात 

िस  द कर  यात आली होती. सदरह कामाची ई-िनिवदा www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर 
अपलोड कर  यात आली होती. िनिवदा ि ये  या तारखांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

Sr. No. Activity Date & Time 

1) Tender publishing date: 16/06/2016 
2) Tender document download start date: 16/06/2016 from 11:00 Hrs. 
3) Tender document download end date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs. 
4) Bid submission start date: 16/06/2016 from 12:00 Hrs. 
5) Bid submission closing date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs. 
6) Bid opening date (Technical): 05/07/2016 at 11:00 Hrs.  

 
उपरो  त नमदु तारखांनसुार िलफाफा .१ (Technical Bid), िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा. 

शासक य अिधकारी यांचेसमोर उघड  यात आली असनू खालील ०३ ठेकेदार यांनी ई-िनिवदा अपलोड 
केले  या आहते.  

१) मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ  ड कं., ीरामपरु 
२) िड. बी. फोपसे, वैजापरू  
३) ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार 

सदर ई-िनिवदांची तां ीक छाननी कर  यात आली असनु, छाननी अहवालानुसार उपरो  त ितनही 
ठेकेदार पा  होत आहते.  

उपरो माणे पा  ०३ िनिवदांचा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे थािनक 
उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ा तयार 
करणेत आला.  

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील मुळ दर . 
१ िड. बी. फोपसे, वैजापरू ८,०३,४३३.७१ 
२ मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ  ड कं., ीरामपरु ७,८७,१११.५१ 
३ ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार  ७,४५,७६७.४४ 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, साई सहवास ं . ०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ  टस 

यां चे वाहनांकरीता पािकग शेड उभारणेकामी ी.रिवं  एस. िशंद,े को  हार यां चे .७,४५,७६७.४४ मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.            (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

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

http://www.mahatenders.gov.in
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िवषय न.ं०३ िदनांक १६.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .६९० िदनांक १६.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली.  

०१ CVTS OT- II, CRU- III, GICU, व डायलेिसस िवभागातील य.ुपी.एस. या बॅटरीज 
बदलणेबाबत. 

ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक रक हरी यिुनट , आय.सी.सी.य.ु, काड याक ओ. टी., ऑथ  
ओ.टी., आिण जनरल ओ.टी. इ. अितमह वा या िठकाणी Life Saving Equipments & Machines 
िनयिमत वापरले जातात. अशा मह वा या मिश स करीता एकुण पाच िठकाणी 10 के. ही.ए. मते या 
य.ुपी.एस. खरेदी क न बसिवणते आले आहे. तसचे 2 के. ही.ए. य.ुपी.एस.- 4 नग हे जी. आय. सी. य.ु िवभागात 
बसिव यात आले आहते. सदर य.ु पी. एस. या 12 हो ट/ 18 ए. एच. मते या SMF बॅटरीज-् 80 नग खराब 
झाले या आहते. सदर बॅटरीज बदलणकेामी सदर तावावर मा. य. सिमती या िद. 23/06/2016 च ेसभेतील 
िवषय . 29 व िनणय . 398 अ वये सिव तर चचा होउन, सदर बॅटरीज ्िविवध परुवठा धारकांकडुन कोटेशन 
मागणी क न बदलुन घेणेस आिण यासाठी येणा या अंदाज ेएकुण . 1,76,000/- च ेखचास मा यता दे यात 
आली आहे. 

            यानुसार खालील परुवठा धारकांकडुन प  पाठवनु  कोटेशनची मागणी कर यात आली होती. 
1. M/s. Consul Neowatt Power Solutions Pvt.Ltd., Mumbai 
2. M/s. Socomec Innovative Power Solutions Ltd. Ltd. Mumbai  
3. M/s. Shri Sai Battery Service, Shirdi 
4. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni 
5. M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar 
6. M/s. Aar-em Electronics, Pune 
7. M/s. Vedant Industrial Services, Aurangabad 
8. M/s. S.V. Electronics, Nashik 
9. M/s. Mahendra Batteries & Autoparts, Sakuri 
10. M/s. Microtronics, Aurangabad 

            वरीलपैक  िद. 29/07/2016 अखेरीस खालील माणे परुवठाधारकांकडुन कोटेशन ा  झालेले 
आहते. 
1. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni 
2. M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar 
3. M/s. S.V.Electronics, Nashik 
4. M/s. Microtronics, Aurangabad 

तसचे M/s. Exide Ponit Ahmednager व M/s. The Himalaya Motivations 
Ahmednagar यांनी दखेील उपरो  बॅटरीजचे िद. 29/07/2016 अखेर कोटेशन पाठिवले आहे. ते ि वकारणसे 
हरकत नाही अस ेमत आहे. 

CVTS OT- II, CRU- III, GICU, व डायलेिसस िवभागातील 2 के. ही.ए. य.ुपी.एस. व 10 
के. ही.ए. य.ु पी. एस. या 12 हो ट/ 18 ए. एच. मते या एकूण 80 नग बॅटरीज ्बदलणबेाबत ा  उपरो  
०६ कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते आले व 
यांचेबरोबर दरांबाबत चचा करणते येऊन, अंतीम दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला.  

 
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदमेधील मळु दर . चचअंती दऊे केलेले दर . 

1 M/s. Saitrons Medical Equipment, 
Loni 

१,८८,०००/- १,८८,०००/- 

2 M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar १,५६,०००/- १,४८,०००/- 
3 M/s. S.V. Electronics, Nashik १,३२,७५०/- १,३२,७५०/- 
4 M/s. Microtronics, Aurangabad १,५२,०००/- १,४८,०००/- 
5 M/s Exide Point, Ahmednagar १,७६,०००/- १,६८,९६०/- 
6 M/s The Himalaya Motivations, 

Ahmednagar 
१,८०,०००/- १,८०,०००/- 
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT- II, CRU- III, 
GICU, व डायलेिसस या िवभागातील 2 के. ही.ए. य.ुपी.एस. व 10 के. ही.ए. य.ुपी.एस. या 12 
हो ट/ 18 ए. एच. मते या एकूण 80 नग बॅटरीज ्बदलणेकामी M/s. S.V. Electronics, Nashik 

यांचे एकि त .१,३२,७५०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ ी साईबाबा णालयातील CVTS OT-1 या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरेदी क न जुना 10 

KVA UPS without battery परत (Buyback) करणेबाबत. 
  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:- १७ (२) ण   

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव  
ा  तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.०२/०१/२०१६ रोजीचे 

मागणी प का  वये 10 KVA UPS Single Phase- १ नगाची मागणी केलेली आह.े सदर UPS चा उपयोग 
ऑपरेशन िथएटरम  ये  श  ि या चाल ुअसताना िवदयतु परुवठा अचानक बंद झाला तर मिशनरी बंद पडू नये 
 हणनू होतो. 

CVTS OT-1 िवभागाम  ये स  या एक 10 KVA UPS उपल  ध असनू तो सन २००५ म  ये  र  कम 
.८३,९८०/- इत  या र  कमेत खरेदी कर  यात आलेला आह.े सदरह UPS जनुा झा  यामु ळे नेहमी नाद ु  त होत 

आहे,  यामळेु  यांनी निवन एक 10 KVA UPS ची मागणी केलेली आहे. तसचे बायोमेडीकल िवभागाने जनुा 
UPS without Battery बायबॅक क न निवन 10 KVA UPS खरेदी करणेबाबत िशफारस केलेली असनू 
निवन UPS खरेदीकामी अंदाजे र  कम .२,००,०००/- (अ री र  कम .दोन लाख प  नास हजार मा ) इतका 
खच अपेि त आह.े तसेच जु  या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .३५४७.१६ इतक  आहे. 

मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.०२/०१/२०१६ रोजीचे 
मागणी प का  वये (औषध भांडार िवभाग ा  त िद.०३/०२/२०१६) मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:-   
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आहे.  यानसुार 
सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 
२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन िनणय . 
भांखस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.३ – . ५ 
हजार ते .३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली 
आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या  मा  यमातनू कर  यात आले  या  खरेदीचे एकूण मू  य . 
३ लाखापे ा जा  त नसावे. .३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D कडील दरकरारा  या 
आधारे कर  याची सबंं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े 
३) जु  या 10 KVA UPS ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकंमत . .३५४७.१६ इतक  होत 
आह.े  सदरची र  कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस  यामुळे सं  थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं  १७ 
४) अ  वये सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवू मा  यता  यावी लागणार नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- CVTS OT-1 िवभागाम  ये स  या एक 10 KVA UPS 
उपल  ध असनू तो सन २००५ म  ये खरेदी कर  यात आलेला असनू फार जनुा झालेला आह े  या मळेु तो वारंवार 
बंद पडत अस  यामुळे सदरह UPS without Battery बायबॅक क न निवन 10 KVA UPS खरेदी कर  यास 
हरकत नाही असे मत आह.े तसचे जु  या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .३५४७.१६ इतक  
आह.े  सदरची र  कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस  यामुळे सं  थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं  १७ 
(४) अ  वये सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवूमा  यता  यावी लागणार नाही.  

  तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 िवभागाकरीता जनुा UPS without Battery परत 
(Buyback) क न एक 10 KVA UPS िविहत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या र  कम 
.२,००,०००/- (अ री पये दोन लाख मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 िवभागाकरीता 
जुना UPS without Battery परत (Buyback) क न एक 10 KVA UPS िविहत प  दतीने कोटेशन 
मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३ ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरेदी 

करणेबाबत. 
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ी साईबाबा  णालयातील Casualty या िवभागाने िद.०६/११/२०१५ रोजीचे मागणीप का  वये 
Multiparameter Monitor ची मागणी केलेली आहे. Casualty िवभागात स या अ सव थ णासंाठी ३ 
पेशंट बेड आहते व २ मॉिनटर आहते, यामळेु यांना एक मॉिनटर कमी पडत आहते. यामळेु यांनी १ नग 
मॉिनटरची मागणी केलेली आहे. सदर १ नग मॉिनटर खरेदीकामी अंदाज े .२,५०,०००/- (अ री पये दोन लाख 
प नास हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.  

  मागणी– ी साईबाबा  णालयातील Casualty या िवभागाने िद.०६/११/२०१५ रोजीचे मागणीप क 
(औषध भांडार िवभाग मागणी ा  त िद.१०/११/२०१५). 

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:-   

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.३– 
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात 

आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या मा  यमातनू कर  यात आले  या  खरेदीचे एकूण 
मू  य .३ लाखापे ा जा  त नसावे. .३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D कडील 
दरकरारा  या आधारे कर  याची संबं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागत स या २ 
मॉिनटर आहते, परंत ुपेशंट या वाढ या सं येमु ळे यांनी अजनु  १ नग मॉिनटरची मागणी केलेली आह,े यामळेु  १ 
नग मॉिनटर खरेदी कर यास हरकत नाही.  

शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.३– 
.५ हजार ते .३ लाखापयत असलेली व त ुकोटेशन (दरप क) मागवनू खरेदी करता येईल. यानसुार उपरो  १ 

नग Multiparameter Monitor खेरदी िविहत प  दतीने कोटेशन (दरप क) मागवनू करणसे व याकामी येणा-या 
.२,५०,०००/- (अ री पये दोन लाख प नास हजार मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता 
आव यक असलेला ०१ नग Multiparameter Monitor िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी 
करणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०४ ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाकरीता fuji कंपनी या C.R. System Cassettes 

screen हे fuji  कंपनीचे अिधकृत िव े ते M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडून खरेदी 
करणेबाबत. 

  ी साईनाथ  णालयातील -िकरण िवभागाने िद. १६/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप ा  वये (औषध 
भांडार िवभाग ा  त िद. २५/०८/२०१४) Fuji कंपनी  या 10”x12”, 14”x17” व 8”x10”  येक  २ नग 
C.R. System Cassettes with screen ची मागणी केलेली आह.े  सदर मिशन सन २०१३ या वष  दणेगी 
 हणनू ा  त झालेले होते व कंपनीने  याचे सोबत Cassettes with screen ा मोफत िदले  या हो  या, परंत ु

दनैं िदन वापराचे माण जा  त अस  यामळेु  या वाप न खराब झाले  या आहते.  
सदर िवभागात दर वष  साधारणतः २५,००० फोटो काढले जातात,  यामळेु कॅसेट लवकर खराब 

होतात. ी साईनाथ  णालयात Fuji कंपनीचे मिशन असनु  यासाठी  याच कंपनी  या कॅसटे ि नसह लागतात. 
 यामळेु यांनी नवीन Cassettes ची मागणी केलेली आहे. सदरह Cassettes खरेदीकामी Fuji कंपनीचे 

अिधकृत िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडून ई-मेल ारे दरप क मागिव  यात आले 
होते,  याचंे दरानसुार सदरचे सािह  य खरेदीकामी अंदाजे र  कम . ५,७३,७५०/- इतका खच अपेि त आह.े 

 
Sr. No. Particular Rate Per in Rs. Total Amt. in Rs. 

01. 14x17 Cassettes with screen 1,01,250.00 2,02,500.00 
02. 10x12 Cassettes with screen 95,625.00 1,91,250.00 
03. 8x10 Cassettes with screen 90,000.00 1,80,000.00 

 Total Amt. in Rs. 5,73,750.00 
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  िद.२०/११/२०१४ िनणय . १०१० अ वये मा.ि सद य सिमती सभेत सदरह CR System 
Cassettes with screen िवहीत प तीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा -या अंदाजे खच . 
५,७३,७५०/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे. 

यानसुार सदरचे खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी सदरची जािहरात  - ेस जरनल - 
मुंबई, िद य मराठी- नािशक, द.ै पु यनगरी– पुण,े सामना औरंगाबाद या वतमान प ात दे यात आली होती. तसचे 
सं थानचे सकेंत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . िनिवदा िव ची मदुत 
िद.०४/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत 
िद.२१/०२/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती.  

यास अनुस न िशड  येथील कायालयात ०३ िनिवदा ा  झाले  या आहते, तर मुंबई कायालयात 
एकही िनिवदा ा  झालेली नाही, याचा तपिशल खालील माण े– 

 
Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar (2 Envelope) 21/02/2015 
2 M/s. Kundan Surgical, Ahmednagar (2 Envelope) 21/02/2015 
3 M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar (2 Envelope) 21/02/2015 

 
  तरी उपरो माणे ा  झाले या ०३ तां ि क िसलबंद िनिवदा िद. १६/०६/२०१५ रोजी मा. उप सिमती 

सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या आहे. सदर तां ि कबाब  या िनिवदांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला आह.े   यानसुार अ)M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडे Authorization Letter 
असनू M/s.Kundan Surgical, Ahmednagar व M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar यांचेकडे 
Authorization Letter नाही.  यामळेु सदर कमिशयल िनिवदा उघडून िनणय होणचेा  ताव मा. उपसिमती 
सभेपढेु ठेव  यास मा  यता असावी िकंवा ब) कामी पु  हा िनिवदा मागिव  यास मा  यता असावी. असा  ताव 
मा  यतेसाठी ठेव  यात आला होता.  यानसुार िद.१९/०७/२०१५ रोजीचे िट  पणी  वये सदर  तावावर  “ब”  

माण ेखरेदीकामी दसु -यांदा फेर ई िनिवदा मागिव  यात मा  यता िमळालेली होती.  
 यानसुार , वतमानप ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  िनिवदा िव ची मदुत 

िद.१५/१०/२०१५ ते ०२/११/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मदुत 
िद.०५/११/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. 

परंत,ु सदर खरेदीकामी एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु ितस-यांदा फेर ई -िनिवदा मागिवणसे 
िद.०८/१२/२०१५ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये मा  यता िमळालेली होती . 

 यानसुार , वतमानप ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  िनिवदा िव ची मदुत 
िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मदुत 
िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती. 

परंत,ु सदर खरेदीकामी एकही िनिवदा ा  त न झालेली नाही तसेच Fuji कंपनीचे मिशन असनु 
 यासाठी  याच कंपनी  या कॅसेट ि नसह  यामळेु सदर कॅसटे ि नसह थेट उ  पादक कंपनी Fuji यांचेकडून दर 

मागवनू खरेदी करावे लागणार आहे. 
 यामळेु Fuji कंपनीचे अिधकृत िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडून ई-मेल 

ारे दरप क मागिव  यात आले होते.  यानंी िद.१८/०५/२०१६ रोजीचे ई-मेल प ा  वये खालील माणे दर 
कळिवलेले आह.े 

Sr. No. Particular Rate Per in Rs. Total Amt. in Rs. 
01. 14x17 Cassettes with screen 1,01,250.00 2,02,500.00 
02. 10x12 Cassettes with screen 95,625.00 1,91,250.00 
03. 8x10 Cassettes with screen 90,000.00 1,80,000.00 

 Total Amt. in Rs. 5,73,750.00 

 
तरी Fuji कंपनीचे अिधकृत िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडून उपरो  त 

CR System Cassettes with screen र  कम .५,७३,७५०/- (अ री .- पाच लाख ेहा  तर हजार सातशे 
प  नास मा ) इत  या र  कमेत खरेदी कर  यास मा  यता असावी.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाकरीता आव यक 
असले या C.R. System Cassettes screen एकाच कंपनीकडून न घेता, यासाठी वेगवेगळया 
िठकाण या अिधकृत िव े यांकडून दर मागिवणेसाठी िव तृत माणात िस दी दे यात येऊन, िवहीत 
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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०५ िवशेष लेखाप र ण अहवालाबाबत.  
िद.१४/०३/२०१५ पासनू ी.थोरात, ी.औिद  य व ी.िदघे ह े तीन कमचारी सवेािनलंबीत केलेले 

असनू सवेा िनलंबन आदशेानूसार  याचंे कामकाजाब ल िवशेष लेखाप र ण करणेबाबत मा. ि सद  य सिमती 
सभा िद.                अ  वये ठरले होत.े  

 यानसुार िद .०४/०३/२०१६ ते ११/०३/२१६ या कालावधीत ी साईबाबा हॉि पटलमधील म  यवत  
औषध भांडार िवभागातील कामाकाजाचे सदंभात िवशेष लेखाप र ण िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कंपनी चाटड 
अकौ  ट  स यांचे माफत करणते आलेले आह.े िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कंपनी चाटड अकौ  ट  स यांनी सादर 
केलेला अहवाल खालील माण े-  

भाग अ- औषध ेव सिजकल सािह  य  
१) एकूण २४ Item म  ये परुवठा आदेशात िदले  या औषध े व सिजकल सािह  याचे Brand Name 
बदलून आलेले आह े तसचे काही औषधांम  ये परुवठा आदशेात िदलेली औषधांची मता/ साईज व ा  त 
औषधांची मता/ साईज वेगळी िदसते ती एकमेकांशी अिजबात जळुत नाही असे िदसत.े वापर करणा-या 
डॉ  टरांचे सदर औषधाबाबत िशफारस न घेत  यामळेु िकंवा मा.वै क य सचंालक यांचे िशफारस न घेत  यामु ळे 
तसचे परुवठाधारकाचे  याबाबतचे प  न घेत  यामळेु या सव मटेरीयलचा सं  थानवर एकूण र  कम 
.६,३४,४६८/- इतका आिथक प रणाम झाला आह.े  

२) आप  या परुवठा आदशेा माण ेमटेरीयल ा  त नस  यामळेु ५२ कारचे औषध ेव सिजकल सािह  य 
िसलबंद मम  ये ठेव  यात आले होते.  यातील ०९ कारचे औषध े व सिजकल सािह  य मदुत बा  झालेले 
असनू सदर मटेरीयलमुळे सं  थानवर एकूण र  कम . ३६४६५२/- इतका आिथक प रणाम झाला आह.े  
३) िसलबंद म मधील ४ कारचे औषध ेव सिजकल सािह  य ह ेनजीकचे तारखेचे मदुतबा  असनू सदर 
मटेरीयलमळेु सं  था नवर एकूण र  कम .१०१३३७/- इतका आिथक प रणाम हो  याची श  यता आह.े  
४) िसलबंद म मधील ४६ कारचे औषधे व सिजकल सािह  य ह ेपरुवठा आदेशातील Brand Name 

माण ेनस  याने  यातील औषधांची मता याबाबत वापर करणा-या डॉ  टरांचे सदर औषधाबाबत िशफारस न 
घेत  यामळेु िकंवा मा. वै क य सचंालक यांचे िशफारस न घेत  यामळेु तसचे परुवठाधारकाचे  या बाबतचे प  न 
घेत  यामळेु या सव मटेरीयलचा आदेशा माणे नस  यामळेु सं  थानवर एकूण र  कम . ७२८९५३/-  इतका 
आिथक प रणाम झाला आह.े  
५) औषध भांडारातील वेश  दाराजवळ ठेवले  या औषध ेव सिजकल सािह  यासाठी सन २०१५ - १६ 
 या वािषक औषधे व सिजकल सािह  य खरेदीकामी ायोिगक त  वाचा (Demo) वापर के  यामळेु औषधांचा 

तटुवडा भासत अस  याने  णाचंी गैरसोय होऊ नये  हणनू त  कालीन वै िकय सचंालक यांचे त डी आदशेा  वये 
औषधे व सिजकल सािह  य मागिव  यात येऊन  याकामी सन २०१३- १४ चे वािषक खरेदीतील मंजरू दराने काही 
औषध ेव सिजकल सािह  याचा अित र  त खरेदीचा  ताव ठेव  यात आला होता. परंत,ु  यावर ि सद  य सिमती 
सभेत सन २०१३- १४ चे वािषक खरेदीचे मंजरू दर व बाजार भाव यांची पडताळणी क न ्   यातंील ा  त िन  नतम 
दर ि वकार  यात येऊन  या माण ेखरेदी कर  यात यावेत अस ेठरले तसचे  याच वेळी योिगक तत ्वावर सन 
२०१५- १६ मधील  परुवठा आदशे दे  यात आलेले होते  यामळेु Annexure- ६ म  ये  दशिवले  या ब-याचशा 
औषध ेव सिजकल सािह  याचंा परुवठा आदेशाम  ये  समावेश अस  यामळेु नवीन परुवठा आदशेा माण ेमटेरीयल 
घे  याचे ठरले व सन २०१३- १४ चे मंजरू दराने मागिवलेली औषध ेव सिजकल सािह  यामधील काही औषध ेव 
सिजकल सािह  य परुवठा धारकांना परत दे  यात आलेले आहे. तसचे  यातील Apheresis Kit व Servo 
Humdifire ह ेवाड मधनू परत आलेला असनू  या कामी परुवठा धारकास परत कर  याची कायवाही चालू  आह.े 
या सव बाब  मा. लेखाप र क यांचेशी चचा क न  याचंे अिभ ायानुसार  याकामी कायवाही कर  यात येत आह.े 
त  हा  यासाठी दाखिव  यात आलेले आिथक र  कम .१७०६७०१/- अिथक प रणाम होणार नाही अस ेिदसते. 
तसचे Annexure No. ०२ ते ०५ म  ये दशिवलेले बरेचशे औषध े व सिजकल सािह  य लेखाप र क यांचे 
अिभ ायानसुार स  याचे परचेस मॅनेजर  वतः ल  घालनू परुवठा धाराकास परत कर  या त येत असनू  याकामी 
दाखिव  यात आले  या  आिथक प रणाम कमीत कमी कर  याचे  याचंे माफत य  न कर  यात येत आहते.  
६) सन २०११-१२ ते २०१४-१५ च ् या मे. ि लोक एज  सी, ीरामपरू यांना िदले  या Denatured Sprit 
करीता परुवठा आदशेात ७५० िम.ली. ती बॉटल असा परुवठा ओदश दे  यात आलेला होता. परंत,ु  य ात मे. 
ि लोक एज  सी, ीरामपरू यांनी Denatured Sprit ह े७५० िम.ली. ऐवजी ६५० िम.ली. ती बॉटलचा परुवठा 
केलेला असनू तो  वीकार  यात आलेला आह.े  यामळेु सं  था नवर एकूण र  कम . ७७८५०/- इतका आिथक 
प रणाम झा  याचे िदसते तसचे मागील ०६ वषापासनू मे. ि लोक एज  सी, ीरामपरू यांनी िम.ली. ऐवजी ६५० 
िम.ली. ती बॉटलचा परुवठा के  याचे िदसनू येते. यामळेु सं  था नला आिथक नकुसान झाले आहे. 
७) Denatured Sprit चे परुवठा आदशेाम  ये मालाचा परुवठा िशड  पोहच करणबेाबत  प  टपण ेउ  लेख 
िदलेले असनू सु  दा  सदर मटेरीयल ीरामपरू येथनू आणणकेामी सं  था नचे वाहन  येक मिह  यातनू एकदा गाडी 
पाठवनू मटेरीयल आणले जात होते  यामळेु १९६० िकलो मीटरचा वाहतकू खचाचा आिथक प रणाम झा  याचे 
िदसते. मागील ०६ वषापासनू असचे चाल ूअस  याचे िदसत.े ही बाब िनयम बा  होती.  
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८) औषध े व सिजकल सािह  य खरेदीकामीचे तलुना  मक त  ते पाहता ब-याच िठकाणी ा  त एकाच 
परुवठा धाराकंचे दर वीकार  यात आलेले आह.े मे. ि लोक एज  सी, ीरामपरू यांनी Denatured Sprit ७५० 
िम.ली. करीता िनिवदमे  ये तेच दर व तोच Item  पाच वेळा भरलेला असनू  याम  ये  कोणताही फरक 
नसतांनासु  दा फेर िनिवदा ि या न करता ते खरेदी के  याचे िदसत.े 
९) व १०) याम  ये शासनाचे The Ministry of Health & Family Welfare यांनी 
िद.०१/११/२०११ व िद.२१/०३/२०१३ अ  वये ब-याच  ट  टचे दर कमी झाले होते. सं  थानवर एकूण र  कम 
.१६९९९३३/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसते. परंत ू लेखाप र क यांचे अिभ ायानूसार शासनाचे 
ा  त Circular पासनू दर कमी करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता  यावी अस ेमत आह.े 

भाग ब- मिशनरी / उपकरणे खरेदी 
१. मिशनरी / उपकरण ेखरेदीकामी िन  नतम दर न  वीकारता जा  तीचे दर वीकार  यात येऊन आ  यामळेु 
सं  थानवर एकूण र  कम .७६५२७२८/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसते.  याम  ये  यरूो सजरी इ   मट, 
मॉर  यरूी कॅबीनेट, Intra Aortic Balloon, 160 KVA UPS, Xenon Light Source 300 Watt, Pattent 
Warmar with Blanket, Heart Lung Machine, Fully Automatic Elisa System, Biochemistry 
Analyses, Battery Operated Hand Drill अशा कार  या मिशनरी उपकरणे / इ   मट ा  त जा  त दराने 
खरेदी कर  यात आले  या आहते. याकामी इतर ा  त  िनिवदाधारकांचे दर यापे ा िन  या पटीने िन  नतम ा  त 
झा  याचे िदसत.े 
२. काही मिशनरी / उपकरण े खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमती सभेत ठर  या माण े त  डॉ  टरां  या 
स   याने खरेदी कर  यात आले  या असनू  यांनी िन  नतम दर न वीकारता जा  तीचे दर वीकार  यात आ  याचे 
िदसते.  याव न खरेदीकामी शासन िनयमावली  दारे िन  नतम दराने खरेदी  ताव वीकारले नस  याचे िदसते 
 यामळेु सं  था नवर र  कम .५१७८०२/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसत.े 

३. काही िठकाणी िनिवदा काढ  यात येऊन िनवड कर  यात आले  या  परुवठाधारकास दोन ते तीन 
वषासाठी परुवठा आदशे दे  यात आ  याचे िदसते.  यामध ्ये इतर ा  त परुवठा धररकांचे दरांचा िवचार के  याचे 
िदसत नाही. िनवड कर  यात आले  या परुवठाधारकांचे दर ह े  येक वषात वाढले असनू  याच वाढीव दराने ते 
वीकार  यात आ  याचे िदसते  यामळेु सं  था नवर र  कम .५२६६१८/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसते. 

४. काही मिशनरी / उपकरण े खरेदीकामी िनिवदा ि ये  दारे फ  त एकाच िनिवदाधारकांचे दर ा  त 
झालेले असनू ते वीकार  यात आलेले आहे.  याकामी फेर िनिवदा काढ  यात आ  याचे िदसत नाही.  यामळेु 
सं  थानवर र  कम .१०२४२६२९/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसत.े 
५. खरेदी ि येम  ये ब-याच िठकाणी परुवठा आदशे दतेांनी िनिवड केले  या  परुवठा धारकांचे 
खरेदीसबंंधी लागणारे कागदप  तसचे शासनाचे िदलेले सट िफकेट तपासनू न घेता परुवठा आदेश दे  या त 
आ  याचे िदसते तसचे हॉि पटलसाठी वापर  यात येत असले  या Fire Extinguisher खरेदी करतांनी परुवठा 
धारकांचे परवाना न तपास  यामुळे परुवठा धारकां ने िदलेले Fire Extinguisher चे सािह  य खराब तीचे 
अस  याचे िन  प  न झा  यावर  याचंा परवाना व इतर कागदप ांची तपासणी केली असता ते खोटे अस  याचे 
िदसते आिण काही िठकाणी परुवठा आदशे िद  यानंतर परूवठाधारकांशी कर  यात आले  या करारना  यावर 
परुवठा धाराकां  या अिधकृत ितिनधी व सं  थानचे अिधकृत ितिनध नी  वा री के  याचे िदसत नाही  यामळेु 
सं  थानवर र  कम .६४५६२/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसते. 
६. ब-याच खरेदी फाईलम  ये कोटेश  स / िनिवदा फॉम  याचंा तलुना  मक त  ता, मा.  यव  थापन सिमती 
सभा ठराव,  याचंा परुवठा आदशे इ . कागदप े सापडले नाही  याव न परुवठाधारकांचे लेखापरी ण कामी 
आव  यक कागदप ांची फाईिलंग  यवि थत झा  याचे िदसत नाही. 
७. काही मिशनरी / उपकरणे ही िवदेशी कंपनीची खरेदी केलेली आहे परंत ूसदर मिशनचे पेमट L/C  ारे न 
के  याने आपणास अ  य पणे  यावरील Custom Duty अदा करावी लाग  ाने मिशनची िकंमत सु  दा जा  त 
अदा करावी लागली आह.े 
८. काही मिशनरी / उपकरण ेखरेदीकामी ा  त िन  नतम दराचे कोटेशन र  क न फेर िनिवदा मागवनू ा  त  
एकाच िनिवदाधारकांचीजा  त र  कमेची िनिवदा ि वकार  यात आलेली आह.े  यामळेु सं  था नवर र  कम 
.१६३९६०/- इतका आिथक प रणाम झा  याचे िदसत.े 

९. सं  थान िनयमावलीनसुार आपणाकडून िदलेला परुवठा आदशे जर परुवठा धाराकने पणू केला नाही तर 
 यास िदलेला परुवठा आदशे दसु -याकडून पूण क न  यासाठी लागणारी जा  तीची र  कम थमतः परुवठा आदशे 

िदले  या  परुवठाधारकांकडून वसलू करावयाचा िनयम आहे परंत,ु काही िठकाणी  या  िनयमांचे उ  लंघन 
कर  यात आ  याचे िदसते. 

ी साईबाबा हॉि पटलमधील म  यवत  औषध भांडार िवभागाचे िवशेष लेखाप र ण केले असता 
Part -  A (औषध व सिजकल सािह  याक रता) एकूण र  कम . ५३,१३,८९४/- (अ री . - ेप  न लाख तेरा 
हजार आठशे चौ-या  णव मा ) व  Part-  B (Instrument, Equipment, & Machinery) एकूण र  कम . 
८९,९२,०५०/- (अ री . – एकोणन  वद लाख  या  णव हजार प  नास मा ) अशी Part -  A + Part – B ची 
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एकूण र  कम . १,४३,०५,९४४/- (अ री .– एक कोटी ेचाळीस लाख पाच हजार नऊशे च  वेचाळीस मा ) 
चे सं  थानवर आिथक प रणाम झाल ्याचा िदसतो  

तरी िवशेष लेखाप र णात िनघाले  या टृ बाबतचा अहवाल पढुील िनणया  तव सिवनय सादर . 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकडील म  यवत  औषध भांडार 

िवभागाम ये िवशेष लेखाप र ण करत असताना ी.मि छं  थोरात, .खरेदी यव थापक, ी.िदलीप 
औिद  य, भांडार यव थापक व ी. काश िदघे, फामािश ट यांना सहभागी क न घेतलेले नाही, असे 

थमदशनी िदसून येत आहे. याकरीता या तीन कमचा याचें लेखी हणने ऐक यािशवाय सदरह 
तावावर िनणय घेणे उिचत होणार नाही. सबब ी साईबाबा हॉि पटलकडील म  यवत  औषध 

भांडार िवभागाम ये केले या िवशेष लेखाप र ण अहवालाची त ी.थोरात, ी.औिद  य व ी.िदघे 
यांना दे यात येऊन, यांचेकडून अहवालामधील ुट बाबत लेखी खुलासा मागिव यात यावा व 
यां या खुलाशासह फेर ताव उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यातआली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात दे यात येणा-या सवलत ची 
सुधारीत िनयमावलीबाबत. 

           ी साईबाबा सं  थान िव  व    यव  थेचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय अशी दोन 
 णालये चालिवली जात असनु , या दो  ही  णालयात  णानंा  याचंे िबलाम  ये दे  यात येणारी सवलत 

मा.  यव  थापन मंडळाने वेळोवेळी घे  या आले  या िनणयांनसुार दे  यात येत आह.े  णानंा देणा-या सवलतीत 
ससुु ता असावी , दो  ही  णालयांसाठी एकच िनयमावली असावी,  याच माण े मा.उ  च  यायालयाने पारीत 
केले  या  आदशेाचे तंतोतंत पालन  हावे, मा.धमदाय आयु  त याचं ेकायालयाकडुन येत असले  या या बाबत  या 
िविव ध सचुनांचा अंतभाव  हावा, या हतेनेु  णालयातील सबंं िधत िवभागांकडुन अिभ ाय मागवनु िव  त 
िवभागामाफत सधुारीत िनयमांची िनयमावली तयार कर  यात आली आह.े सदर सवलत िनयमावली पढुील माणे- 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये वै क य िबलात दे  यात येणा-या सवलत ची 
सुधारीत िनयमावली- 

  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयांम  ये उपचार घेत असतांना/घेत  यानंतर  णानंा  णालयाचे 
झाले  या एकुण िबलांम  ये सवलत देणसेाठी खालील माण े िनयमावली बनिवणते येत आह.े या िनयमावलीचे 
सव संबं िधतांनी काटेकोरपण े पालन करावे. िनयमबा  िद  या गेले  या सवलतीस संबं िधत अिधकारी/कमचारी 
यांना जबाबदार धर  यात येईल. 
1. ी साईबाबा हॉि पटलम  ये  णांना ावया  या सवलतीसाठी हॉि पटलचे मेडीकल सोशल वकर यांनी 

 णाचंी आिथक परीि थती जाणनु घेणेसाठी  णांकडुन सवलतीस पा  असलेले सव कागदप े ा  त क न 
 याची मािहती िवहीत नमु  यात भ न सदर फॉमवर  वा री क न मा  यतेसाठी मा.वै क य सचंालक व उप 

वै क य सचंालक यांचेकडे पाठवावेत. मंजरुी दे  यात आले  या  णांनाच वै क य िबलात सवलत दे  यात यावी. 
तसचे ी साईनाथ  णालयाम  ये सवलत घेणा-या  णां  या कागदप ांची तपासणी कर  याचे अिधकार मेडीकल 
सोशल वकर व कायालय अिध क यांचे राहील, तसेच .५०००/- पयतचे अिधकार तेथील वै क य अिध क 
व  यापढुील अिधकार चिलत प  दतीनुसार वै क य सचंालक यांना राहतील. 
2. मा.वै क य सचंालक /उप वै क य सचंालक/वै क य अिध क यांचे रजा सु ीचे िदवशी  याचंा चाज 
 या अिधका-यांकडे सोपिवणते आला असेल,  यानंा तेवढ्या काळासाठी  णां  या िबलांम  ये िनयमा माणे 

सवलत दे  याचे अिधकार राहतील. 
3. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या आ  थापनावर असले  या कायम कमचा-यांबाबत वै क य 
दखेभाल िनयम १९९९ नसुार सवलत यापु ढेही लाग ुराहतील. 
4. सं  थानचे आ  थापनेवर काम करत असले  या कायम अिधकारी/कमचारी यांना  याचंे वेतन ेणीनुसार 
मा.  य.स.िनणय .५२५/िद.२१.०६.२००९ अ  वये, पढुील माण े हॉि पटलची मसवेा लाग ु राहतील , तसचे 
वेतन ेणी माण े लाग ु असले  या  वाडम  ये अॅडिमट के  यास  या दो  ही वाडमधील सवेाकारातील असलेली 
तफावत कमचा-यांकडुन भ न घेतली जाईल. 

वेतन ेणी  णालयात दे  यात येणारी मसवेा 

अ.न.ं 
६  या वेतन आयोगा माण े

वेतन ेणी (वेतनबॅडं) 
६  या वेतन आयोगा माण े

ेड पे 
मसवेा कार 

१ वेतन ेणी ९३००-३४८०० ेड पे ५००० पासनु पढेु  िडल  स म 
२ वेतन ेणी ९३००-३४८०० ेड पे ४३०० ते ४९००  पेशल एसी म 

३ 
वेतन ेणी ९३००-३४८०० 
वेतन ेणी ५२००-२०२०० 

ेड पे ४२००  
ेड पे १८०० ते ३५०० 

 टीन शेअर ग म 

४ वेतन ेणी ४४४०-७४४० ेड पे १३०० ते १७०० समेी ाय  हटे/जनरल वाड 
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5. कं ाटी कमचा-यांना दे  यात येणा-या मोफत वै क य सेवेसबंं िधत िनयमावली २०१२ 
जा. .एसएसएसटी/ एसएसबीएच/िव  त-२८६/२०१२, िद.३१.०१.२०१२ माण े वै क य सवलती लागु  
राहतील. याम  ये  या कं ाटी कमचा-यांची सवेा ०१ ते ०५ वषापयत झालेली असले  यानंा वै क य िबलाम  ये 
जा  तीत जा  त .३०,०००/- पयत (सदर कमचारी िकंवा  याचंे कुटंू िबंय दबुल/िनधन वगातील असतील तर 
 यानंा मा.उ  च  यायालयाचे पीआयएल .३१३२/२००४ माण ेसवलत दे  यात यावी.) व  या कं ाटी कमचा-

यांची सं  थानमधील सवेा ०५ वषा  या पु ढे झालेली असेल  यानंा दो  ही  णालयांत सपंुणपण ेमोफत वै क य 
सवेा दे  यात येईल, तसचे कं ाटी कमचारी व  याचंेवर अवलंिबत असणा-या  य  त ना केवळ जनरल वाडम  येच 
भरती कर  यात येईल.  या  यितरी  त इतर वाडम  ये भरती करावयाचे झा  यास मसवेाकार यांचा फरक संबं िधत 
कमचा-यांना भरावा लागेल. (कं ाटी प  दतीने घेतलेले डॉ  टस नसस  टाफ यांना  याचंे ेड नसुार वाडम  ये भरती 
कर  यात येईल)   
6. सं  थान सवेेत मानधन/िनयमवेतन (Fix Pay) त  वावर असणा-या कमचा-यांना ते सं  थान सवेेत 
असपेयत दो  ही  णालयांम  ये कायम कमचा-यां माण े केवळ मोफत वै क य सवेेचा लाभ दणेते यावा. 
 या  यितरी  त इतर कोणतेही लाभ अनु ेय राहणार नाहीत. 

7. सं  थान कमचा-यांना सवेािनवृ  तीनंतर ते हयात असपेयत सं  थानमधील कायम कमचा-यां माण े  वतः, 
 याचंी प  नी/पती व आई-वडील यांना ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलम  ये पुणपणे मोफत औषधोपचार 

दे  यात यावेत, तसचे सं  थान  णालयांतील डॉ  टरांचे िशफारशीनसुार बाहे न घेतले  या/ केले  या 
औषधोपचाराचा खच सं  थान सवेेतील कायम कमचा-यां माणेच दे  यात येईल. 
8. सं  थान सवेेत असतांना कायम कमचा-यांचा मृ  य ु झा  यास,  याचंेवर अवलंिबत कुटूिबयांना ी 
साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम  ये पुणपण ेमोफत उपचार व इतर  णालयात घेतलेले उपचार सं  थान कायम 
कमचा-यां माणचे दे  यात यावेत. (अवलंिबत कुटंुिबयांना सदर मयत अिधकारी/कमचारी सं  थान 
सवेािनव ी  या तारखेपयत व त ंतर मयत कमचा-याची प  नी/पती व आई-वडील यांनाच केवळ ही सवलत 
लाग ुराहील) 
9. सं  थान कमचा-यांना सं  थानचे  णालयात औषध े उपल  ध न झा  यास ती औषध े बाहे न िवकत 
आणावी लागतात. याकामी कमचा-यांना दरवष  वै क य िबलाचा परतावा .२०,०००/- पयत दे  यात यावा. 
 यापढुील वै क य िबलाचा परतावा दणेेसाठी रतसर मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी घे  यात यावी.  

10. सं  थानचे शै िणक सकुंलात िशकणा-या िव ा  या  या उपि थतीचे वेळेत अचानक आक  मात गंभीर 
आजार उ व  यास, अपघात, मारहाण वगैरे सगंी दो  ही  णालयात औषधांसह सपंणु मोफत उपचार दे  यात 
यावेत. तसेच इ  टन  डॉ  टस (BAMS/BHMS/MBBS) हे  णानंा मोफत सवेा दते असतात,  यामळेु  यांनाही 
दो  ही  णालयांत  याचंे सवेाकाळात  मोफत उपचार देणते यावेत. 
11. वृ  दा मातील वृ  द, उपासणी महाराज दवे  थान, साकुरी येथील क  या, सवं  सर येथील आ म, 
मतीमंद, अंध,पणुतः अपंग, माजी सिैनक, अनाथ/बालसधुारगहृातील मलेु यांना दो  ही  णालयांत सपंणुपणे 
मोफत उपचार देणते यावेत. परंत ु सदर  ण हा सबंं िधत वग/आ म/बालसधुारगहृातील असलेबाबतचा परुावा 
जमा करण ेआव  यक राहील, तसचे  णालयात काही अनोळखी  ण (बेवारस) भरती झा  यास  याचंी यो  यती 
मािहती घेऊन  यानसुार अहवाल तयार करावा व सदर  णांचे िबलात पणुपण ेसवलत दणेे आव  यक राहील. 
12. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेचे आजी मा.अ  य , उपा  य , िव   ा  त यांना दो  ही  णालयात 
मोफत वै क य सवेा दणेते यावी. 
13. मा.उ  च  यायालय, मबुंई यांचे रट याचीका (पीआयएल) .३१३२/२००४ मधील 
िद.१७.०८.२००६ व िद.१५.०४.२००९  या आदशेाचे पालन करावे.  यात िनधन व दबुल घटकांसाठी दे  यात 
येणा-या सवलती  याचंेकडुन उपल   ा क न  यावयाची कागदप े यांचे पणुतः तंतोतंत पालन कर  यात यावेत. 
(िपव या/ केशरी रंगाची िशधापि का, तहिसलदार यांचा उ  प  नाचा दाखला व ओळखप  इ. ा  धरणते येईल.) 
14. ाणीदंश, सपदशं , कु ा चावण,े Unknown Bite, अचानक उ वलेली नैसिगक आप  ती, डायलेसीस 

 ण, थॅलेिसिमया, उस तोडणी कामगार (उस तोडणी कामगार यांचेकरीता कारखा  याचे प  आव  यक राहील) 
यांना दो  हीही  णालयांत पुणतः मोफत वै क य सवेा/औषधोपचार दे  यात यावेत. 
15. दो  ही  णालयात औषधोपचार चाल ु असतांना  णाचंा मृ  य ु झा  यास  या  णाचे नातेवाईकांकडुन 
र  कम भ न घे  याचे य  न करावेत, परंत ू  याचंेवर स  ती क  नये. अथवा उवारीत र  कम सवलतीचा अज 

 णाचे नातेवाईकांकडुन भ न घेऊन सवलत दे  यात यावी. तसचे मयत  णाचंा मतृदहे झाकुन देणेसाठी निवन 
सफेद कापड ५ िमटर  णालय  यव  थापनाकडुन मोफत उपल  ध क न दे  यात यावे. (सदर सवलत देणेसाठी 
िपव या/ केशरी रंगाची िशधापि का व ओळखप  उपल  ध अस  यास घेण ेआव  यक राहील)  
16.  णासं कोणतेही कागदप े उपल  ध होऊ शकत नस  यास (उदा.दरुव न येणारे साईभ  त उ  प  नाचे, 
दारी  रेषेचे दाखले, रेशनकाड इ. कागदप े सोबत घेऊन येत नाहीत) अनोळखी िकंवा बेवारस  ण, भटके/ 
िवमु  त (उपिजिवका/उदिनवाहाथ कायम  थलांतर करणारे  यानंा रेशनकाडच नस  याने उ  प  नाचा दाखला 
िमळत नाही, दा र  रेषे  या यादीत नावच समािव  ट नाही अस े  ण) इ.  ण िकंवा नातेवाईक यांचा सवलत 
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मागणीचा अज ा  ध न मेडीकल सोशल वकर यांनी  या  णाचंी सम  शहािनशा क न वै क य सचंालक , 
उप वै क य संचालक व वै क य अिध क यांचेमाफत  यानंा यो  य ती िनयमा माण ेसवलत दे  यात यावी.  
17. मा.अ  य /उपा  य /िव   ा  त यांनी सवलत देणसेाठी लेखी िशफारस के  यास सदर  णाकंडुन सं  थान 
िनयमा माण ेआव  यक ती कागदप े घेऊन सवलत दे  यात यावी. (या सवलतीत सबंिंधत िशफारस करणा -यां  या 
नावे न दिव  याची आव  यकता नाही) परंत ु लेखी िशफारस येऊन सबंं िधत  णाकंडे आव  यक ती कागदप े 
उपल  ध नस  यास िकंवा िशफारशी माण ेदे  यात येणारी सवलत सं  थान िनयमां पे ा जा  त अस  यास िशफारस 
करणा-यांचे नाव न दिवणते येऊन  यानंा तशी सवलत दे  यात येत असलेब लची क  पना दऊेन  याचंे नाव 
सवलतीसाठी िशफारस  हणनु न दिवणते यावे. 
18.  पेशल म व िडल  स मम  ये अॅडिमट असले  या  णानंा  याचंे िबलाम  ये कोण  याही कारची 
सवलत िदली जाणार नाही. 
19.  णाने िकंवा  णाचे नातेवाईकाने Implant वापर  याची मागणी के  यास,  या  णाला Implant चे 
िबलाम  ये सवलत िदली जाणार नाही, तसचे उ  च तीचे Implant  वापरावयाचे झा  यास Implant व 
हॉि पटलचे िबल  याम  ये कोणतीही सवलत लाग ुराहणार नाही.  
20. सदरचे सव िनयमांनुसार गरीब व गरज ू  णानंा र  तपेढीमाफत मोफत र  तिपशवी व गरजेनसुार 

 णवाहीकाही मोफत करता येईल.  
21. कं ाटी आिण कायम कमचारी यांची यादी  येक वष  कामगार/आ  थापना िवभागामाफत अपडेट 
क न दो  ही  णालयांम  ये पाठिवणते यावीत. 
22. राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेची न दणी व अमंलबजावणी करणबेाबत मा.ि सद  यीय 
सिमती सभा िनणय .८२१/िद.०८.१०.२०१२ अ  वये, मा.  यव  थापन सिमतीचे अ य , सद  य व MD India 
Healthcare Services, (TPA) Pvt. Ltd, Pune, National Insurance Company Ltd., Mumbai 
यां या वरी  ठ ितिनध नी सदर योजनेअंतगत करावया  या  णाला ती औषधे Memorandum of 
Understanding (MOU) करारातील अटी-शत  यावर सिव  तर चचा करणते येऊन मजंरुी दे  यात आले  या 
मह  वा  या बाबी खालील माणे – 
 मोफत केस पेपस ्  व मोफत ओपीडी तपास  या करण.े 
  येक िवभागात िकमान २५ ट  के खाटा राखीव ठेवण.े 
 ोिसजस ् /सजरीज उपल  ध ् सोयी सिुवधांनुसार करण.े 
  णासं वासासाठी परतीचे भाडे दणेे. 
 ी साईबाबा व ी साईनाथ  णांलयांसाठी समान दर राहतील. 
 राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेअंतगत उपचार घेणा-या  णानंा केवळ जनरल वाडम  येच 

भरती करावे. 
 राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेकडुन पॅकेज  या रकमेपे ा कमी र  कम मंजरु झा  यास उवरीत 

र  कम  णाकंडुन भ न घे  यात येईल. 
  या  णाला राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेम  ये उपचाराची र  कम िमळणार असले, अशा 

 णाला राजीव गाधंी जीवनदायी आरो  य योजनेम  ये उपचाराथ भरती करावेत.  
 राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेत  णाचंे िबल पॅकेज  या रकमेपे ा जा  त ( .५,०००/-पयत) 

झा  यास अॅटो चॅ रटी िबल ग िवभागामाफत करावी.  
 एखा ा  णाचंे बाबतीत केस र  (Reject) झा  यास िकंवा  याचंे Approval येणा  या आतम  ये  ण 

दगाव  यास (Death)  या  णाचंे िबल .५०००/- चे आत झा  यास  याची अॅटो चॅ रटी (Auto 
Charity) करणते यावी.  

 राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेम  ये  णावंर सपंुण उपचार के  यानंतर िबल सादर केल ्यास व 
राजीव गांधी आरो  य योजनेकडुन सदर उपचाराची र  कम ा  त होत नसेल िकंवा सबंं िधत पॅकेज र  
झा  यास तर सदर िबलांवर सवलत देण ेगरजेचे राहील. 

          उपरो  त माणे िनयमावलीमधील अ.नं.३ व ५ म  ये  तािवत सधुारणा ा  ध न इतर िनयमांबाबत 
पवु ची कासम व कं ाटी कमचा-यांबाबतची िनयमावली ा  धरणेत यावी, तसचे यापवु  वेळोवेळी कर  यात 
आलेले सवलतीिवषयीचे सव िनयम र  कर  यात येत असनु उपरो  त माण े कर  यात येत असले  या 
िनयमावलीनुसार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय या दो  ही  णालयांम  ये  णांना  यां  या वै क य िबलात 
सवलत दे  यात यावी. 

तरी उपरो  त माण े सवलतीचे िनयमावलीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.ि सद  यीय 
सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य 
िबलात दे यात येणा-या सवलत या सुधारीत िनयमावलीचे णालय उपसिमतीने अवलोकन केले व 
खालील माणे सुचना के या.  
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 बाहे न येणा या अथवा थािनक णाचा मृ य ुझा यास यां या बीलाबाबत काय करता 
येऊ शकेल. तसेच अनेकदा वै िकय बीलात दे यात येणा या सवलतीचा फायदा, यांना आव यकता 
नाही, असेच ण घेतात, असे िदसून येते. याकरीता शु , केसरी व िपवळे रेशनकाड धारक णानंा 
िकती सवलत देता येईल. सिमती सद यांबरोबर यांचे कुटंुब यांनाही सदरह सवलत देता येईल का, या 
व इतर अनुषंगीक बाब चा समावेश कर यात येऊन, सदरह िनयमावली उपसिमती सभेसमोर फेरसादर 
करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०७ सं थान णालयामधील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधन िनयमावलीबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील सिमतीचा कायकारी 
अिधकारी व इतर अिधकारी कलम १३(४) म  ये ामु  या ने खालील माण ेतरतदु आहे.  

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

शासन िनणय . सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९) का. सोळा मं ालय मुंबई िद. ०७/०८/२००९ नुसार 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   या आ  थापनेवरील  णालयातील पदांचा आकृतीबंध मंजरु 

आह.े 
शासन मा  य आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३- सदर पदावं र न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर 

पदाची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी 
तसचे अटी– शत  .८ नुसार सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीने भरावी, जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही, असे नमदु केले आहे.  

तसचे मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे िद. १६/१०/२०१२ रोजीच ेआदशेातील अ.न.ं ६ मधील D – म  ये 
अस ेनमदु केले आह ेक , मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे पवु परवानगी िशवाय सं  था नम  ये  थायी पदांवर कमचा-
यां  या नेमणकूा क  नयेत.  

ी साईबाबा सं  थानचे  णालयात ि हजीट ग प तीने सवेा देणकेामी वेळोवेळी अज येत असतात.  
आकृतीबंधानुसार मंजरु पदसं  या, शै िणक पा ता, र  त पद,े व  णसं  या यानुसार ि हजीट ग प तीने नेमणकुा 
दणेबेाबत िनणय घे  यात येतो. सदर अजदाराची शै िणक पा ता, कोठून ये-जा करणार आहते याव न  यानंा 

ावयाचा मोबदला ठरिवला जातो. मा  आता सव ि हजीट ग डॉ  टरांसाठी एकच कायम  व पी िनयमावली 
बनिवणे गरजेचे वाटते. सदरची िनयमावली तयार कर  यापवू च मा. ि सद  य सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे 
सभेत या िवषयासंबंधीची तातडीची िनकड ल ात घेता आय  या वेळेस या िवषयावर चचा होऊन िनणय . 
३७५(५) खालील माण ेझालेला आह.े  

“सं  थान  णालयांम  ये ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचस ेत  डॉ  टस 
अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन,  यानंा परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी जातो.  
याक रता ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची इ  छा करणारे अज आ  यास  यावर िनणय घे  याचे अिधकार 
कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आले”.  

उपरो  त िनणयानुसार मा.कायकारी अिधकारी साहबे यांनी सम  िनदश िद  या माण े उपवै क य 
सचंालक , ी साईबाबा सं  थान  णालये िद. ०७/११/२०१५ रोजी िशड चे जवळपासचे मोठ्या  णालयात 
दरु  वनीव न चौकशी केली असता तेथे ि हजीट ग डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता दे  यात येत असलेब ल मािहती 
घेतली आहे.  

सबब, ी साईबाबा सं  थानचे  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पा ता व  पेशािलटी 
याव न पढुील माणे िनयमावली बनिवता येईल .  

अ.न.ं  पेिशयालीटी मानधन 
०१. एमबीबीएस+डी  लोमाधारक ४००० 
०२. पो  ट ॅ  यएुट(एमडी. एमएस) ५०००+ ो  साहन भ  ता 
०३. काड ओलॉजी सं  थान िनयमानसुार फ  त ो  साहन 

भ  ता 
०४. सपुर सिजकल ॅचं  

(सी  हीटीएस+यरुो+  यरुो+आथ +जन.सजरी,  लॅि टक 
सजरी, सज कल गॅ  ो (ले ो  कोपी) इ  यादी) 

सं  थान िनयमानसुार फ  त ो  साहन 
भ  ता 

०५. इटंर  हेशनल (रेिडओ,  यरुो) ५०००+ ो  साहन भ  ता 
०६. मेिडसीन ॅचं (ओपीडी)  

(मेिडसीन, ने ो, मॅटोलॉजी, ॅ  ो, इ.)  
५०००+ ो  साहन भ  ता 

०७. ी साईनाथ  णालयासाठी ो  साहन भ  ता लाग ुनस  याने तेथील ि हजीट ग पदिवकाधारकांना . 
४००० तर पदिवकाधारकांना . ५००० मानधन दतेा येईल. 
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ी साईबाबा सं  थानचे दो  ही  णालयाम  ये कायरत असले  या व येथनु पु ढे न  याने नेमणकु होणा-या 

ि हजीट ग डॉ  टरांना उपरो  त माण ेमानधनाची िनयमावली लाग ुकरणबेाबत  ताव मा. ि सद  य सिमतीचे िद. 
२८/११/२०१५ चे सभेसमोर सादर करणते आला होता  यावर खालील माणे िनणय . ५३४ झाला.  

सं  थान  णालयामधील ि हजीट ग डॉ  टरां  या मानधनाची िनयमावली ठरिवण े अगोदर आज रोजी 
सं  थान  णालयाम  ये िकती ि हजीट ग डॉ  टर आहते  यानंा स  या िकती मानधन दे  यात येते व िकती मानधन 

ावयाचे याच ् या संपणु तपशीलासह सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा.  
उपरो  त िनणयास अनुस न मा. उपकायकारी अिधकारी साहबे यांनी  णालयाचे कामकाजासबंंधी िद. 

१०/१२/२०१५ रोजी झाले  या सभेत इतर  णालयात ि हजीट ग डॉ  टरानंा दे  यात येत असले  या 
मानधनाबाबतचा अ  यास क न अहवाल सादर करणबेाबत िनदश िदले होते.  सदरचे िनदशा माणे उपवै क य 
सचंालक यांनी िद. १९/१२/२०१५ अ  वये अहवाल सादर केला आह.े  सदर अहवालात  यांनी पुण े येथील 
िदनानाथ मंगेशकर, इनले  स बु ानी व बी हॉि पटलमधील कामकाजािवषयी मािहती सादर केली आह.े सदरह 
हॉि पटलम  ये ि हजीट ग क  स  टंट काम करत असनु  यांना कुठ  याही कारची िफ  स ि हजीट ग फ  न दतेा 
फ  त ो  साहन भ  ता  िदला जात अस  याचे नमदु आहे.  

सं  थानची  णालये ही ामीण भागात येत अस  याने येथील सखु सिुवधचेा (िश ण, करमणकु) िवचार 
करता बरेचशे नामवंत डॉ  टस येथील  णालयात ज ूहो  यास तयार होत नाहीत. सबब नामवंत डॉ  टस फ  त 
शहरातनुच उपल  ध होतात. िशड  या लगत नािशक, औरंगाबाद, पणु ेही शहरे असनु ती साधारणतः १०० ते 
२०० िकमी दरु आहते . इत  या दरुव न ि हजीट ग प तीने डॉ  टस बोलिव  याचे ठर  यास  यानंा याकामी 
आप  या   णालयासाठी पुण िदवसाचा वेळ ावा लागणार आह ेतसचे  यां  या ये  या-जा  याचा खच व  याचंे 
िश ण िवचारात घेता वर नमदु केले माण ेमानधन दे  यास मा  यता असावी. (िद. २८/११/२०१५ चे सभेतील 
िनणय .५३४ नसुार स  या  णालयाम  ये असलेले ि हजीट ग डॉ  टर व  यानंा दे  यात येणारे मानधन 
याबाबतची तपिशलवार मािहती सोबत जोडली आह.े) 

िनणया  तव सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, स  या  णालयाम  ये असलेले ि हजीट ग डॉ  टर वेळेवर हजर 

होत नाही व णांची गैरसोय होते, असे सिमती या िनदशनास आले आहे. ि हजीट ग डॉ  टरानंा वेळेचे 
बंधन रहावे याकरीता यांना बायोमे ीक िस टीम बसिवणेत यावी व या वेळेनुसार, यांचे मानधन 
काढणेत यावे. तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये णांकडून आकार यात येणा या 
दराम ये व डॉ टरांना दे यात येणा या ो साहन भ याम ये बरीचशी तफावत आहे. याकरीता दो ही 

णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त करणेत यावे. या व इतर अनुशंगीक बाब चा 
अंतभाव करणेत येऊन, सदरह मानधन िनयमावली फेरसादर करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०८ मा.िव तां या सुचनांबाबत.  
  आजचे णालय उपसिमती सभेम ये सद यांनी खालील माणे सुचना के या, या मा य 

कर यात आ या.  
 (१) सं थान  णालयाम ये गरीब/ दबुल  अथवा पररा यातील साईभ  ण/ मयत य  घरी सोडिवणेसाठी, 

यांच ेनातेवाईकांनी मागणी के यास ॲ युल स/ शववािहका प रि थनीनसुार  ता काळ िवनामु य  उपल ध क न 
दे यात यावी व या बाबीचा तािवत िनयमावलीम ये समावेश करणते यावा.   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (२) सं थान णालयांमधील सव मिशनरी जा त वापरामळेु खराब झाले या असनू यां या दु ती / 

दखेभालीसाठी खपु  खच होत आहे. याकरीता णालयांमधील सव मिशनरी बदलणेबाबतचा तौलािनक ताव 
यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा.              (कायवाही- वै िकय सचंालक/ वै िकय अिध क) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०४ िदनांक १९.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .६९१ िदनांक १९.०९.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .६६१-  

यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये, तावात नमदु केले या त यामधील 
अ.न.ं०१ चे उपवै िकय संचालक या पदा या िनयु संदभात मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम ये जनिहत यािचका .१२९/ २०१६ दाखल असलेबाबत मािहती िमळाली. यामुळे मा.खंडपीठाचा 
आदशे होईपावेतो उपवै िकय सचंालक पदावरील नेमणकू स कायम करणबेाबत ततु िनणय घेता येणार नाही .  
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तसचे अ.न.ं०२, यरुोसजन या पदावर नेमणकू केलेले डॉ .मयरु िवलास  हा े यांनी राजीनामा िदलेला 
अस यामळेु ते स या सं थान सवेेत नाहीत , याकरीता यांना सं थान सवेेत कायम कर याचा च उ वत नाही, 
याकरीता सदरह ताव फेरसादर करणते यावा, अस ेठरले.                   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये, तावात नमदु केले या त यामधील 

अ.न.ं०१ चे उपवै िकय संचालक या पदा या िनयु संदभात मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम ये जनिहत यािचका .१२९/ २०१६ दाखल असलेबाबत मािहती िमळाली. यामुळे मा.खंडपीठाचा 
आदशे होईपावेतो उपवै िकय सचंालक पदावरील नेमणकू स कायम करणबेाबत ततु िनणय घेता येणार नाही व 
अ.न.ं०२, यरुोसजन या पदावर नेमणकू केलेले डॉ .मयरु िवलास म ् हा े यांनी राजीनामा िदलेला अस यामळेु ते 
स या सं थान सवेेत नाहीत , याकरीता यांना सं थान सवेेत कायम कर याचा च उ वत नाही. यामुळे 
अ.न.ं०१ व ०२ वगळता इतर कमचा यां चे बाबतीत संबं िधत िवभाग मुख/ .वै क य अिध क, 
वै क य शासक, वै क य संचालक यांचा अिभ ाय िवचारात घेता, अ.न.ं०३ ते १७ या कमचा यांना, 
यांचा प रिव ाधीन कालावधी संपु ात येत असलेचे िदनांकापासून सं थान सेवेत कायम करणेत 

यावे. तसेच अ.न.ं०१ व ०२ यांचा ताव सभेसमोर फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.  
    (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०५ सं थान कमचा यां या पा यांचा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबत. 

ताव- सं  थानचे चिलत प तीनुसार मा.कोट रिस  हर यांचे काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीचे मा यतेने दरवष  
सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  वे वजा 
िनयमावली ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानुसार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची 
कायवाही चालु  आह.े िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी केवळ गुणव  ते  या िनकाषावर (On Merit 
Basis) भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दराने) 
िनधारीत केले  या फ  दर रकमेपयतच, मयादीत असावा अस े नमदु आहे.  यास अनसु न शासक य/शासन 
अनदुािनत अ  यास मासाठी आकर  यात येणा-या शु  का  या मयादेपयत शै िणक शु  क रकमेचा परतावा िदला 
जातो. तसचे  य.ुके.जी ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा 
परतावा सं  थान  या शाळेतील फ चे मयादपेयत अदा केला जातो.  

  शासन मंजरुी .सासिंव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुबंई िद.१६ जुलै, २००९ अ  वये 
िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांनी सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभेतील 
िनणया माण ेसं  थान कमचा-यांना लाग ूआह.े  याच धत वर ती यापढेुही चलीत प तीने चालु  राहील, अशी 
मंजरुी िदलेली आह.े  

  उपरो  त शासन मंजरूीस अनुस न सं  थान कमचा-यां  या पा  याचंा शै िणक शु  का  या परता  याबाबत 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०८.०९.२०१५ चे सभेतील िनणय .३०१ अ  वये सन २०१५-१६ चा शै िणक 
शु  काचा परतावा करणसेाठी र  कम .३५,००,०००/- (अ री पये पस ् तीस लाख) मा  खचास मा  यता 
िदलेली होती.  यास अनुस न शै िणक शु  का  या परता  याकामी एकुण .३२,२०,४३४/- (अ री पये ब  तीस 
लाख वीस हजार चारशे चौतीस) मा   णालये िवभागांसह  य  खच झालेला आह.े  

  तसचे सं  थानचे शै िणक सकुंलामधील ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल व ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयात  या कमचा-यांचे पा  य िश ण घेत आहते,  याचंेकडून  य  शै िणक शु  क न घेता, सदरची 
र  कम जमा नावे कर  यात येते.  यानसुार उपरो  त दो  ही शाळेम  ये िश ण घते असले  या कमचा-यां  या 
पा  याचंी र  कम .१५,७२,४७०/- (अ री पये पंधरा लाख बहा   र हजार चारशे स  तर) मा  जमा नावे 
कर  यात आलेली आह.े  

  आता सन २०१६-१७ या वषा  या सं  थानाच े िविवध िवभागात  थायी पदावर कायरत असले  या 
कमचा-यां  या अंदाजे ८७० ( ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता) पा  याचंा शै िणक शु  काचा परतावा 
करणकेामी खालील माण े खच अपेि त आहे. ( ी साईनाथ  णालय िवभागाने पा  याचंी सं  या कळिवलेले 
नाही,  याबाबत  यानंा लेखी प ा ारे तसचे वेळोवेळी दरु  वनी ारे कळिवलेले आह.े) 

अ. . तपिशल २०१५-१६ म  ये 
झालेला  य  खच 

२०१६-१७ म  ये 
अपेि त खच 

०१. सव िवभाग (  णालये वगळता)  .२०,१०,७१८/- .२८,००,०००/- 
०२.  णालये िवभाग .१२,०९७१६/- .२२,००,०००/- 
 एकुण र  कम .३२,२०,४३४/- .५०,००,०००/- 
०३. शै िणक सं कुलाम  य ेिश ण घेत असले  या  

कमचा-यां  या पा  याचंा शै िणक शु  क परतावा  
.१५,७२,४७०/- .१६,११,५५०/- 

 
एकुण र  कम .४७,९२,९०४/- .६६,११,५५०/- 
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   या कमचा-यांचे पा  य सं  थानचे शै िणक सकुंलातील इिं लश िमडीयम  कुल व किन  ठ 
महािव ालयात िश ण घेत आहते,  याचंेकडून शै िणक शु  क न घेता एकुण र  कम .१५,७२,४७०/- मा  
जमा नावे कर  यात आलेली आहे,  याची न द घेणसे िवनंती.  

  तसचे उपरो  त शासन मंजरुीस अनसु न सं  थानचे चिलत प ती माण ेकमचा-यां  या पा  याचा सन 
२०१६-१७ या वषा  या शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व  याकामी येणारे अंदाजे .५०,००,०००/- (अ री 
पये प  नास लाख) मा  व शै िणक सकुंलाम  ये िश ण घेत असले  या कमचा-यां  या पा  याचंे शै िणक शु  क 
.१६,११,५५०/- (अ री पये सोळा लाख अकरा हजार पाचशे प  नास) मा  अस ेअंदाजे एकुण ८७० पा  याचंा 

( ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता) शै िणक फ  परतावा करणकेामी अंदाजे र  कम .६६,११,५५०/- 
(अ री पये सहास  ट लाख अकरा हजार पाचशे प  नास) मा  खच अपेि त आह.े  

तरी सन २०१६-१७ या शै िणक वषात कमचा-यां  या एकुण ८७० पा  याचंा ( ी साईनाथ  णालय 
िवभाग वगळता) शै िणक शु  क परतावा आदा करणकेामी अंदाजे पणुािकत र  कम .६६,५०,०००/- (अ री 
पये सहास  ट लाख प  नास हजार) मा चे खचास मा  यता िमळणेस व सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे 

सभेसमोर सादर कणेस मा  यता िमळणेस िवनंती.  
िनणय .६९२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कायम कमचा यां या एकूण ८७० पा यांचा सन २०१६-१७ या 

वषातील शै िणक शु काचा परतावा करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .६६,५०,०००/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०६ ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने भरणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  संचािलत शै िणक सं कुलामधील ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व 
किन  महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ रोजी िविहत 
वयोमानानसुार सेवािनवृ  झाले  या आहते. यामु ळे यांचे पदावर शाळा सं िहतेनसुार, पदो नतीन ेमु या यापक नमेणे 
आह.े ी साईबाबा क  या िव ा मं िदर व किन  ठ महािव ालयाकडील ०४ सहा.िश क, यांनी ीमती च हाणके यांचे 
सेवािनवृ ीनतंर पदो नतीन ेमु या यापक पद िमळणेबाबत अज केलले ेआहते.  याचा तपिशल खालील माणे-  

अ) पदो नतीने मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या ी साईबाबा क या िव ा मं िदर 
िवभागाकडील ०३ सहा.िश क यांची सवेाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माण े:-  

अ. . अजदार िश काचे नांव नेमणूक िदनांक व 
सेवा जे  ठता 

मांक 

िश ण पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी 

सरासरी 
तवारी 

सन तवारी 

०१. ी.वाणी बाजीराव कनलाल िद.०४.०७.१९९४ 
(सवेा जे  ठता 

मांक १) 

बी.ए  सी., 
बी.एड. 

२०१०-११ B 

B+ 
२०११-१२ B+ 
२०१२-१३ B+ 
२०१३-१४ B+ 
२०१४-१५ A 

०२. ी.वरघडेु गंगाधर िव  वनाथ िद.०४.०७.१९९४ 
(सवेा जे  ठता 

मांक २) 

बी.ए., बी.एड. २०१०-११ A 

A 
२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

०३. ीमती िमरजकर जहॉआंरा 
शहाबु ीन  

िद.१७.०६.१९९६ 
(सवेा जे  ठता  

मांक ३) 

एम.ए.बी.एड. 
(Phy.), 
एम.एड., 
डी.एस.एम.,  
इं जी टायिपंग 
३० श. .िम,  
 MS-CIT  

२०१०-११ B+ 

A 

२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

ब) तसचे पदो नतीने मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या ी साईबाबा किन  
महािव ालयाकडील ०१ सहा.िश क यांची सवेाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माण े:-  

अ. . अजदार िश काचे नांव नेमणूक िदनांक व 
सेवा जे  ठता 

मांक 

िश ण पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी 

सरासरी 
तवारी 

सन तवारी 
०१. ी.अ ण बाबरुाव घोडके  िद.०१.०७.१९९६ 

(सवेा जे  ठता 
मांक २२) 

बी.ए  सी., 
बी.एड. 

२०१०-११ - 
A+ २०११-१२ A+ 

२०१२-१३ A+ 



45 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

२०१३-१४ A+ 
२०१४-१५ A+ 

ी.अ ण बाबरुाव घोडके , सहा.िश क ह ेस या ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडे कायरत असनू , 
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडील सवेाजे ता या ा वतं  ठेव यात 

आले या आहते. ी.घोडके ह ेकिन  महािव ालयाकडील सवेाजे तायादीम ये २२ या मांकावर आहते.  
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने भरणकेामी 

कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदशेीर स लागार अॅड .अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचेकडून 
कायदशेीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी खालील माणे 
अिभ ाय िदलेला आह.े  

  With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of 
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule 
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School 
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the 
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service, 
shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male 
teachers 

  Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate 
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir. 

 If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy 
Director of Education. 

उपरो  अिभ ायाम ये यांनी महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सवेे या शत ) िनयमावली १९८१ 
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतदुीकडे ल  वेधनू, सदर तरतदुीनसुार ीमती िमरजकर यांना पदो नतीने 
मु या यापक नेमणेस हरकत नाही , असे कळिवलेले आहे, मा  गरज अस यास मा.िश ण उपसचंालक यांचा 
अिभ ाय घेणबेाबत सिुचत केलेले आहे.  

  अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी सिुचत केलेनसुार इकडील कायालयाकडील 
िद.२५.०५.२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणीनुसार जा. .एसएसएस/वशी-०१/११४६/२०१६ िद.१०.०६.२०१६ 
अ  वये िश ण उपसचंालक , पणु ेिवभाग यांचेशी प  यवहार क न  यानंा सव व  तिु थती कळिव  यात येऊन, ी 
साईबाबा क  या िव ा मं िदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पद पदो  नतीने भरणकेामी सवेा  ये  ठ 
िश काची नेमणकू करावी अगर जे  ठतम मिहला िशि केची नेमणकू करावी याबाबत अिभ ाय मागिव  यात 
आला होता.  यानुसार मा.िवभागीय िश ण उपसचंालक , पणु े िवभाग यांनी  याचंेकडील जा. .िशउस/ंउमािव-
२/पिुव / १५६३९/२०१६ िद.०२.०७.२०१६ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

“महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सवेे  या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील 
तरतदुीनसुार मलु  या  मा  यिमक शाळे  या बाबतीत िकंवा मिहला िव ालया  या बाबतीत पोटिनयम-१ खंड (ब) 
म  ये ठरवनू िदले  या शत  पणु करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पवुवत असले  या जे  ठतम िश केस 
पु ष िश का  या तुलनेने संबिधत मिहला कमचा-याची सवेाजे  ठता ल ात घेऊन शाळेची/िव ालयाची 
मु  या  यापक/ ाचाय  हणनू िनयु  ती  करता येईल.  

मा  यिमक शाळा सिंहता नुसार मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक हचे उ  च मा  यिमक शाळेचे/किन  ठ 
महािव ालयाचे ाचाय  हणनू काम करत असतात . उ  च मा  यिमक िवभागाकडील ाचाया  या कामासाठी 
सबंिधत मु  या  यापका  या वेतन  या ेड पे मध ्ये १००/- ( .शंभर) वाढ  यानंा िदलेली असत.े  यामळेु आप  या 
सं  थे  या ी साईबाबा क  या मं िदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी वरील सव िनयमां  या अधीन 
राहन सवेाजे  ठता यादीतील सवेाजे  ठ मिहलेची िनयु  ती मु  या  यापक/ ाचाय  हणनू करता येईल” 

सं थानमाफत ी साईबाबा क या िव ा मं िदर ही मलु ची शाळा चालिव यात येते.  मा. य.सिमतीचे 
मा यतेने सन २००१ म ये क या शाळेस जोडून फ  मलु क रता किन  महािव ालय (इ.११ वी व १२ वी.) सु  
कर यात आले. यानंतर सन २००५ पासनू किन  महािव ालयाम ये मलेु व मलु साठी सहिश ण वेश दणेेस 
मा.िश ण उपसंचालक यांनी मा यता िद याने सन २००५ पासनू ी साईबाबा किन  महािव ालयाम ये मलेु व 
मलुी दोघेही सहिश ण घेत आहते.  

शाळा सिंहता िनयमानुसार मा यिमक शाळेचे मु या यापक हचे मा यिमक शाळेला जोडले या उ च 
मा यिमक शाळेचे मु या यापक असतात . सं थानचे मंजरु आकृतीबंधाम ये क या शाळेस मु या यापक/ ाचाय 
पद मंजरु असनू, किन  महािव ालयास उप ाचाय ह ेपद मंजरु आह.े दो ही िवभागां या सवेाजे ता या ा वतं  
ठेव यात आले या आहते.  

तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील सवेाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यांचा अिभ ाय तसचे िवभागीय िश ण उपसचंालक, पणु े िवभाग , पणुे 
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सवेे या शत ) 
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िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतदुीनसुार ी साईबाबा क या िव ा मं िदरकडील जे तम 
िशि का ीमती जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यांची मा.  यव  थापन सिमतीचे मा यतेने क या िव ा मं िदर व 
किन  महािव ालया या मु या यापक पदी  पदो  नतीने नेमणकू करता येईल, अस ेन  मत आह.े   

तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन  महािव ालयास पदो  नतीने मु या यापक / ाचाय 
नेमणकेामी िनणयाथ सादर.  

िनणय .६९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाचा शै िणक दजा 
िटकून राहणेसाठी तेथे यो य गुणव ा धारण करणारा मु या यापक असावा, असे सिमतीचे मत झाले, 
याकरीता येथील मु या यापक पद जािहरात देऊन गुणव े या आधारे भरणे श य आहे काय, 
याबाबत मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग यांचा अिभ ाय घे यात यावा, तोपयत सदरह 

ताव थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०७ ी साईबाबा किन  महािव ालयातील िनयु  असले या अधवेळ िश कांना पुणवेळ नेमणूका 

देणेबाबत. 
ताव- ऑग  ट २००८ म  ये मा.  यव  थापन सिमतीने मलुाखती घेऊन वगिनहाय आर ण िवचारात घेऊन ,  यानसुार 

मलुाखतीम  ये िनवड झाले  या खालील संबंधीत कमचा-यांना  सनं २००८-०९ या शै िणक वषापासनू नेमणकूा 
दे  यात आले  या आहते. सन २०१३-१४ या शै िणक वषापासनू इ.११वी िव ान शाखेची ितसरी तकुडी आिण 
सन २०१४-१५ पासनू इ.११वी कला व वािण  य या शाखेची ितसरी तकुडी सु  कर  यात आलेली आह.े  

अ)  सन २०१३- १४  म  ये इ.११ वी  या िव ान शाख  या  नवीन तुकडी वाढीस व सन २०१४ -१५ 
म  ये १२ वी  िव ान शाखेस नैसिगक वाढीने मा यता िमळालेली आह.े स  या  या अधवेळ िश कांना पुणवेळ 
कायभार उपल  ध होत आहे. मा.  यव  थापन सिमती िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ५९८ नुसार 
उपल  ध अधवेळ िश कांना पुण वेळ कायभार दे  याचे  तावीत केले आह.े खालील त  यात दशिवले माणे 
िनयु  त असले  या अधवेळ संबंधीत िश कांना पुणवेळ नेमणकूा दतेा येईल. 

अ.  
नं. 

नाव, पदनाम, 
वग 

 प  टीकरण 

०१ ीमती सं िगता 
रंगनाथ बनसोडे 
अधवळे 
सहा.िशि का   
एम.एस.सी., 
बी.एड. 
(जीवशा  )  
(SC) १  

१. ीमती सं िगता रंगनाथ बनसोडे यांना सन २००८-०९,सन-२००९-१० म  ये दाेन वष 
एि ल २०१०अखेर .७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त  वावर िश ण सेवक 
(जीवशा  )  हणून नेमणूक दणेेत आललेी आह.े  

२. २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवेळ 
िश ण सेवक (जीवशा  )  हणून मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  यानंी ३ वष 
अधवळे िश णसेवक  हणून कायभार पुण केला आह.े  

३. िद.०१ मे २०१३ पासून पुण वळे उ  च मा  यािमक िश कासाठी लागू असले  या 
(वतेनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वतेन ४६००)  या अध (वतेनबॅडं ४६५०-
१७४००+ ेड वतेन २३०० म  ये मुळवतेन ६२७०+ डे वतेन २३०० नुसार) वतेन ेणी 
लागू कर  यात आललेी आह.े  

४. सन २०१३-१४ पासून इ.११वी िव ान शाखेच े ितसरी तुकडी सु  कर  यात आली 
 यामुळे  यानंा पुणवळे कायभार उपल  ध होत अस  याने  यानंी मा.  यव  थापन सिमती 

िद.२६/०७/२०१३ च ेसभतेील िनणय .५९८ नुसार पूण वळे पदाच ेकाम केल ेआह.े  
५. ीमती बनसोडे  यांनी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन 

शै िणक वषाच े( अधवेळ ३६ महीने ) पूणवळे १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ चे 
मानधनावर १२ महीने असे एकूण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पणू होत आह.े  

६. सन २०१३-१४ म  ये  यानंा अधवळे वतेन ेणीत वतेन अदा केलेल े आह.े ते 
िश णसेवकां  या वतेनापे ा जादा आह.े  यामळेु  यांना सन २०१३-१४ म  य े
.९०००/- मा  वतेन दऊेन, जादा िदलले ेवतेन समान ह   यात /वतेन फरकातून वसूल 

करता येईल.  
७. ीमती बनसोडे यांच ेकाम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यानंी अिभ ाय 

िदललेा आह.े  
             शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २,मं ालय, मुंबई िद. १० 

जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने  यांना १ मे  २०१४ पासून पूणवळे वतेन ेणी 
९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नुसार  उ  च मा  यिमक िश क  हणून नेमणकू 
दतेा येईल.  

०२ ीमती उषा  
क डाजी गायके  
अधवळे िशि का 
एम.सी.एम. 
बी.एड. 

१. ीमती उषा क डाजी गायके यांना यांना सन २००८-०९,सन-२००९-१० म  ये दाेन वष 
एि ल २०१०अखेर .७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त  वावर िश ण सेवक ( 
मािहती तं ान)  हणून नेमणूक दणेेत आली आह.े  

२. सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवळे 
िश ण सेवक (मािहती तं ान)  हणून मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  यानंी ३ 
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(मािहती तं ान)  
(OPEN)  

वषअधवळे िश णसेवक  हणून कायभार पुण केला आह.े  
३. िद. ०१ मे २०१३ पासून पणुवळे पुण वळे उ  च मा  यािमक िश कासाठी लागू  

असले  या (वतेनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वतेन ४६००)  या अध (वतेनबॅडं ४६५०-
१७४००+ ेड वतेन २३०० म  ये मुळवतेन ६२७०+ डे वतेन २३०० नुसार) वतेन ेणी 
लागू कर  यात आललेी आह.े  

४. सन २०१३-१४ पासून इ.११वी िव ान शाखेच े ितसरी तुकडी सु  कर  यात आली 
 यामुळे  यानंा पुणवळे कायभार उपल  ध होत अस  याने  यानंी मा.  यव  थापन सिमती 

िद.२६/०७/२०१३ च ेसभेतील िनणय .५९८ नुसार पूण वळे पदाच ेकाम केल ेआह.े 
५. ीमती उषा गायके यांनी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन 

शै िणक वषाच े (अधवेळ ३६ महीने) पूणवळे १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ चे 
मानधनावर १२ महीने असे एकूण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पूण होत आह.े  

६. सन २०१३-१४ म  ये  यानंा अधवळे वतेन ेणीत वतेन अदा केलेल े आह.े ते 
िश णसेवकां  या वतेनापे ा जादा आह.े  यामळेु  यांना सन २०१३-१४ म  य े
.९०००/- मा  वतेन दऊेन, जादा िदलले ेवतेन समान ह   यात/ वतेन फरकातून वसूल 

करता येईल.  
७. ीमती गायके यांच े काम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय 

िदललेा आह.े  
             शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुंबई िद. १० 

जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने  यांना १ मे, २०१४ पासून पूणवळे वतेन ेणी 
९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नुसार  उ  च मा  यिमक िश क  हणून नेमणकू 
दतेा येईल.   

०३ ी मोद िभवसेन 
चौधरी  
अधवळे 
सहा.िश क 
एम.ए  सी. 
बी.एड. 
(भौितकशा  ) 
(OBC) 
 

१. ी मोद िभवसेन चौधरी यांना सन २००९-१० म  ये एक वष एि ल २०१० अखेर 
.७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त  वावर िश ण सेवक (भौितकशा  )  हणून 

नेमणूक दणेेत आली आह.े  
२. सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवळे 

िश ण सेवक (भौितकशा  )  हणून मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  यानंी ३ 
वषअधवळे िश णसेवक  हणून कायभार पुण केला आह.े  

३. िद.०१ मे २०१३ पासून पुणवळे पुण वळे उ  च मा  यािमक िश कासाठी लागू  
असले  या (वतेनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वतेन ४६००)  या अध (वतेनबॅडं ४६५०-
१७४००+ ेड वतेन २३०० म  ये मुळवेतन ६२७०+ ेड वतेन २३०० नुसार ) वतेन 

ेणी लागू कर  यात आललेी आह.े  
४. सन २०१३-१४ पासून इ.११वी िव ान शाखेच े ितसरी तुकडी सु  कर  यात आली 

 यामुळे  यानंा पुणवळे कायभार उपल  ध होत अस  याने  यानंी मा.  यव  थापन सिमती 
िद.२६/०७/२०१३ च ेसभेतील िनणय .५९८ नुसार पूण वळे पदाच ेकाम केल ेआह.े  

५. ी चौधरी यांनी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन शै िणक 
वषाच े(अधवळे ३६ महीने) पूणवळे १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ च ेमानधनावर 
१२ महीने असे एकूण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पूण होत आह.े 

६. सन २०१३-१४ म  ये  यानंा अधवळे वतेन ेणीत वतेन अदा केलेल े आह.े ते 
िश णसेवकां  या वतेनापे ा जादा आह.े  यामळेु  यांना सन २०१३-१४ म  य े
.९०००/- मा  वतेन दऊेन, जादा िदलले ेवतेन समान ह   यात /वतेन फरकातून वसूल 

करता येईल.  
७. ी.चौधरी यांच ेकाम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय िदललेा आहे
             शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुंबई िद. १० 

जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने  यांना १ मे, २०१४ पासून पूणवळे वतेन ेणी 
९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नुसार  उ  च मा  यिमक िश क  हणून नेमणकू 
दतेा येईल.     

०४ ी गणेश िशवाजी 
धाकतोडे  
एम.ए  सी. 
बी.एड. 
(गिणत) 
(SC)  
 
 
  

१. ी गणेश िशवाजी धाकतोडे यांना िद. २८ जुलै २०१२ पासून ( सन २०१२-१३ ) पासून 
३० एि ल २०१५ अखेर .४५००/- ती महा माणे अधवळे िश क (गिणत)  हणून 
या मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  

२.  यानंी ३ वषअधवळे िश णसेवक  हणून कायभार पणु केला आह.े सन २०१३-१४ 
पासून इ.११वी िव ान शाखेची तीसरी तुकडी सु  कर  यात आली. 

३.  यामुळे  यानंा पुणवळे कायभार उपल  ध होत अस  याने  यानंा मा.  यव  थापन सिमती 
िद.२६/०७/२०१३ च ेसभेतील िनणय .५९८ नुसार  िद.०१ जुल ै२०१३ पासून ३० 
जून २०१५ अखेर .९०००/- ती महा माणे पुणवळे िश क (गिणत) मानधनावर 
नेमणूक दतेा येईल.  

४. ी धाकतोडे यांनी िद. २८ जुलै २०१२ पासून ( सन २०१२-१३ ) अधवेळ काम केललेे 
आह.े  याचं े सन २०१२-१३ मधील अधवळे िश ण सेवक पदाचा कायकाळ १२ 
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महीने  हणजेच पूणवळे पदाच े६ महीने िश णसेवक कालावधी पूण होत आह.े   
५. सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील पूणवळे कायभाराच े२४ मिहने  यानंी पूणवळे 

काम केल.े याकालावधीत  यानंा सन २०१३-१४ व २०१४-१५ च े . ९०००/- मानधन 
दतेा येईल.  याचंा ३०  महीने िश णसेवक कालावधी पूण होत आह.े    

६. ी.धाकतोडे यांचे काम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय 
िदललेा आह.े  

             शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुंबई िद. १० 
जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने  यांना २८  जुलै २०१५ पासून पूणवळे 
वतेन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नुसार  उ  च मा  यिमक िश क  हणून 
नेमणूक दतेा येईल.   

ब) सन २०१४ - १५ म  ये इ.११वी  या कला व वािण  य या शाखची नवीन तकुडी सु  कर  या त आली  यामु ळे 
स  या  या अधवेळ िश कांना पुणवेळ कायभार उपल  ध होत आहे. खालील त  यात दशिवले माणे िनयु  त 
असले  या अधवेळ सबंंधीत िश कांना पुणवेळ नेमणकूा दतेा येईल. 

अ. नं. नाव, पदनाम, वग  प  टीकरण 
०१ ी द  त ुअशोक लां डे  

अधवळे सहा.िश क 
एम.ए. बी.एड. 
(अथशा  ) 
(NT) 

१. ी द  त ु अशोक लां डे यांना सन २००८-०९,सन २००९-१०,सन-२०१०-११ 
शै िणक वषाकरीता दरवष  एि ल अखेर अधवळे िश णसेवक (अथशा  )  हणून 
.२५०० या मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  

२.  यानंी सलग तीन वष काम के  यानंतर  यानंा शै िणक वष २०११-१२ पासून पुण 
वळे उ  च मा  यािमक िश कासाठी लागू असले  या (वतेनबॅडं ९३००-
३४८००+ ेड वतेन ४६००)  या अध (वतेनबॅडं ४६५०-१७४००+ ेड वतेन 
२३०० म  ये मुळवतेन ६२७०+ डे वतेन २३०० नुसार) वतेन ेणी लागू कर  यात 
आललेी आह.े  

३.  यानंी अधवळे िश क  हणून  सन २००८-०९ ते सन २०१३-१४ अखेर ६ वष 
अधवळे  हणजेच ३ वष पूणवळे काम केले आह.े  

४. पैक  ३ वष मानधनानुसार वतेन आदा केललेे आह े व ३ वष अधवेळ िश काचे 
वतेन ेणीत वतेन अदा केलले ेआह.े अधवळे िश कांच े वतेन ेणीत आदा केललेे 
वतेन ह ेिश णसेवकां  या वतेनापे ा जादा आह.े  

५.  यामुळे मानधनापे ा आदा केललेे जादाच े वतेन समान ह   यात /वतेन फरकातून 
वसूल करता येईल. 

६. सन २०१४-१५ म  ये इ. ११ वी कला व वािण  य शाखेची नवीन ितसरी तुकडी सु  
कर  यात आली. या नवीन तुकडीमुळे ी लां डे यांना अथशा   िवषयाचा पूणवळे 
पदाचा कायभार उपल  ध झाला.  

७. ी.लां डे यांच े काम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय 
िदललेा आह.े  

        शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ ( ३४०/९९ ) मािश - २,मं ालय, मुंबई िद. १० 
जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने   यांना १६ जून २०१४  पासून पूणवळे 
वतेन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नुसार  उ  च मा  यिमक िश क 
 हणून नेमणूक दतेा येईल  

०२  ी रंगनाथ चांगदवे 
रहाणे  
अधवळे सहा.िश क  
एम.ए. बी.एड.  
(भूगेाल) 
(OPEN) 

१. ी रंगनाथ चांगदवे रहाणे यांना सन-२००९-१० म  ये एक  वष एि ल २०१० अखेर 
.७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त  वावर िश ण सेवक (भूगोल )  हणून 

नेमणूक दणेेत आली आह.े  
२. सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषा अखेर 

अधवळे िश ण सेवक (भूगोल )  हणून मानधनावर नेमणूक दे  यात आली.  
३. तसेच सन २०१३-१४ म  ये अधवळे वतेन ेणी पदावर काम केले आह.े िद.०१ मे 

२०१४ पासनू पुणवळे उ  च मा  यिमक िश कासाठी लागू असले  या (वतेनबॅडं 
९३००-३४८००+ डे वतेन ४६००)  या अध (वतेनबॅडं ४६५०-१७४००+ ेड 
वतेन २३०० म  ये मुळवतेन ६२७०+ ेड वतेन २३०० नुसार ) वतेन ेणी लागू  
कर  यात आललेी आह.े  

४. सन २०१४ -१५ पासून इ.११वी कला  शाखेची  ितसरी तुकडी सु  कर  यात आली 
 यामुळे  यानंा पुणवळे कायभार उपल  ध होत अस  याने  यानंी मा.  यव  थापन 

सिमती िद.०५/०६/२०१४  च ेसभेतील िनणय .४२८ नुसार पूण वळे पदाच ेकाम 
केल ेआह.े  

५. ी रहाणे  यांनी सन २०१०-११, सन २०११-१२,सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या 
चार  शै िणक वषाच े( अधवेळ ४८  महीने ) पूणवळे २४ महीने अिधक सन २०१४ 
-१५  च ेमानधनावर ६ महीने असे एकूण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पूण 
होत आह.े  

६. सन २०१३-१४ म  ये  यानंा अधवळे वतेन ेणीत वतेन अदा केलले े आह.े ते 
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िश णसेवकां  या वेतनापे ा जादा आह.े  यामळेु  यांना सन २०१३-१४ म  य े
.९०००/- मा  वतेन देऊन, जादा िदललेे वतेन समान ह   यात/ वतेन फरकातून 

वसूल करता येईल.  
७. ी.राहाणे यांच े काम समाधानकारक असलबेाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय 

िदललेा आह.े  
             शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ ( ३४०/९९ ) मािश - २,मं ालय, मुंबई िद. 

१० जून २००५ नुसार  या पा  अस  याने   यांना १ जानेवारी  २०१५  पासून 
पूणवळे वतेन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वतेन ४६०० नसुार  उ  च मा  यिमक 
िश क  हणून नेमणूक दतेा येईल. 

इ.११ वी व १२ वी वगा  या नवीन तकुडी वाढीने स  या  या अधवेळ िश कांना पुणवेळ कायभार 
उपल  ध होत आह.े वरील "अ" व "ब " त  यात नमदु केले  या िश कानंा  यांच े नावासमोर दशिवले  या 
व  तिु थतीनसुार व कालावधीनसुार पुणवेळ नेमणकू दतेा येईल .  

अधवेळ िश णसवेक पदाकरीता पूणवेळ पदाचे अध मानधन दऊेन नेमणकु दे  यात येते. अधवेळ 
िश क  हणजे पणूवेळ पदाचे वेतन ेणी  या िन  मी अध  वेतन ेणी देऊन नेमणकु दे  यात येते.  तावातील नमूद 
केले  या सवाची नेमणकु िश णसवेक नेमणकु ३ वष अथवा ३० महीने होत आहे. संबंधीतांचे समोर 
 प  टीकरणात  प  ट उ  लेख आह.े  तावात नमदु केले  या िश कां  या अधवेळ (६० महीने)/ पुणवेळ  ३० 

महीने  या िदवशी पणु होतो आिण  यासबंंधीत िश काला पूणवेळ पदाचा कायभार उपल  ध होतो तेथपासनू पु ढे 
 यानंा वेतन ेणी दये होते. तस े  तावात  प  टपण ेन दिवले आहे.   

आकृतीबंधात ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयास  ३० िश क पदाची मंजरूी आह ेयापैक   थायी 
पदसं  या २६ व ४ कं ाटी  िश क पदांची मा  यता आहे. २६ पैक  २२ पुणवेळ  िश कांची  िनयू  ती कर  यात 
आलेली आह.े  ०४  थायी िश कांचे पद े र  त आहते.  

क) आकृतीबंधातील ०४ कं ाटी िश क पदांना,  थायी पदामध ्ये ं पातरीत ( समािव  ट ) कर  याचा 
 ताव तसचे सन २०१५-१६ म  ये कला, वािण  य व िव ान शाखे  या नवीन वाढीव तकुडया  सु  कर  या त 

आले  या आह.े यासाठी आव  यक १० िश क पदाचा व ०१ टंकलेखक िलिपक पदाचा समावेश सधुारीत 
आकृतीबंधात क न िवधी व  याय िवभागाकडे मा  यतेसाठी सादर करता येईल, असा .उप ाचाय यांनी 
अिभ ाय िदलेला आह.े  

  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडील सन २०१४-१५ चे संच मा  यतेम  ये िश ण सचंालक यांनी 
२७ पुणवेळ, ३ अधवेळ व ३ तािसक त  वावरील असे एकुण ३३ िश कां  या सचंास मा  यता िदलेली आहे. 
तसचे सन २०१५-१६ ची सचं मा  यता येण े अ ाप बाक  आह.े  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडे 
स ि थतीम  ये २२ पुणवेळ व ६ अधवेळ िश क कायरत आह.े तसेच उवरीत जागवर कं ाटदारामाफत कं ाटी 
कमचा-यांची पा तेनसुार कं ाटी िश क  हणनू िनयु  ती  केलेली आह.े  

वरील माण े .उप ाचाय ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांचेकडून  ताव/अिभ ाय सादर 
कर  यात आलेला आह.े  यानसुार ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडील मंजरु आकृतीबंधानुसार ०४  थायी 
िश कांचे पद े र  त आहते. किन  ठ महािव ालयाकडील नैसिगक तकुडीवाढ , मा.िश ण संचालक यांचेकडील 
सचं मा  यता व  यानसुार आव  यक िश क सं  या िवचारात घेता, िव ा  याचे शै िणक नकुसान होऊ नये 
याक रता उपरो  त "अ" म  ये नमदु ४ अधवेळ िश क,  "ब " म  ये नमदु ०२ अधवेळ िश क असे एकुण ०६ 
अधवेळ िश कांना वरील त   यात  याचंे नावासमोर नमदु केले  या  कालावधी पासनू पुणवेळ िश क  हणनू 
नेमणकू दणेेस व प र  छेद "क" म  ये नमदु केले माण े आकृतीबंधाम  ये मंजरु ०४ कं ाटी िश क पदांना 
 थायीपदांम  ये पांतरीत करण े व वाढीव १० िश क पदांना मंजरुी िमळणकेामी मा.िवधी व  याय िवभागाचे 

मा  यतेसाठी  ताव सादर करणचेा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०५.२०१६ रोजीचे सभेत सादर 
कर  यात आलेला होता,  यावर िनणय .३०० खालील माणे पा रत झालेला आह.े  

“ ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील िनयु  त असले  या अधवेळ िश कांना पणुवेळ नेमणकूा 
दणेबेाबत  या उपरो  त  तावाम  ये सदरह िश कांचे गोपनीय अहवाल कस े आहते, तसचे  याचंे काम 
समाधानकारक आह े का, याचा उ  लेख िदसनू येत नाही. सबब त ् यां  या कामा  या मु  यमापनासह सिव  तर 

 ताव फेरसादर कर  यात यावा” 
उपरो  त मा.  य.सिमतीचे सभेतील िनणयानसुार सबंधीत अधवेळ िश कां  या गोपनीय अहवालाची 

तवारी खालील माण ेआह.े शासन िनणया माणे सबंधीत अधवेळ िश कांचे लगत  या पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी िकमान A असण ेआव  यक आहे.  

 
अ. 

. 
िश काचे नांव २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ 

सरासरी 
तवारी 

१ सौ.सिंगता रंगनाथ बनसोडे A+ A+ A+ A+ A+ A+ 
२ सौ.उषा क डाजी गायके A+ A+ A A+ A+ A+ 



50 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

३ ी. मोद िभवेसन चौधरी A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

४ ी.गणशे िशवाजा धाकतोडे - A A A+ A+ A 

५ ी.द  त ूअशोक लां डे A+ A A A+ A+ A 

६ ी.रंगनाथ चांगदवे राहणे A A A A+ A+ A 
  

उपरो  त िववेचनास अनुस न .उप ाचाय, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांनी पढुील माणे 
अिभ ाय िदलेले आहते.   

(अ) सन २०१३-१४ म  ये इ.११ वी. िव ान शाखेची ३ री तकुडी सु  झा  या ने या िव ान शाखे  या 
वगाना िशकिवणारे अधवेळ िश क ीमती सिंगता रंगनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके, ी. मोद 
िभवसने चौधरी व ी.गणशे िशवाजी धाकतोडे यांना सन २०१३-१४ पासनू पुणवेळ कायभार उपल  ध झालेला 
आह.े  यानंा  तािवत के  या माण े सन २०१३-१४ पासनू पे-बॅ  ड .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही 
वेतन ेणी व इतर अनु ये भ  त ेदऊेन पुणवेळ सहा यक िश क  हणनू नेमणकू ावी लागेल .   

(ब) सन २०१४-१५ म  ये इ.११ वी कला व वािण  य शाखेची तकुडी सु  झा  या ने या कला व 
वािण  य शाखे  या वगाना िशकवणारे अधवेळ िश क ी.द  ता य अशोक लां डे व ी.रंगनाथ चांगदवे राहणे 
यांना सन २०१४-१५ पासनू पणुवेळ कायभार उपल  ध  झालेला आहे.  यानंा  तािवत के  या माण ेसन २०१४-
१५ पासनू पे-बॅ  ड .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ  ते  दऊेन पणुवेळ सहा यक 
िश क  हणनू नेमणकू ावी लागेल .   

(क) मंजरु आकृतीबंधाम  ये किन  ठ महािव ालयात २६  थायी िश क पद ेमंजरु असनू, स  या २२ 
पदांवर पुणवेळ िश क कायरत आहते.  यामु ळे उवरीत ४ पदांवर सन २०१३-१४ म  ये पुणवेळ कायभार 
उपल  ध असले  या िव ान शाखेचे असलेले ीमती सिंगता रंगनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके, 

ी. मोद िभवसने चौधरी व ी.गणशे िशवाजी धाकतोडे यांना पणुवेळ िश कांची .९३००-३४८०० + ेड पे 
४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ  ते दऊेन पुणवेळ सहा यक िश क  हणनू नेमणकू दतेा येतील .  

(ड) तसचे आकृतीबंधाम  ये ०४ कं ाटी िश क पदे मंजरु असनू, या पदांचे  थायी पदात पांतर करणेस 
आिण आणखी १० वाढीव  थायी सहा यक िश क पदांचे मंजरुीसाठी मा.िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी 

 ताव सादर करावा लागेल, अस ेमत आह.े सदरचे पदांना मजरुी िमळा  यानंतर ी.द  ता य अशोक लां डे व 
ी.रंगनाथ चांगदवे राहण े यांना पवुल ी भावाने सन २०१४-१५ पासनू  तािवत के  या माण े पुणवेळ 

िश कांची .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ  ते  दऊेन पणुवेळ सहा यक 
िश क  हणनू नेमणकू दतेा येतील .  

  सबब .उप ाचाय, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांचे अिभ यानसुार उपरो  त प र  छेद क व ड 
म  ये  तािवत के  या माण ेकायवाही करणेस मा  यता असावी.  

  तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .६९४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाचा िवचार करता, तसेच .उप ाचाय, ी साईबाबा 

किन  ठ महािव ालय यां चे अिभ यानुसार ी साईबाबा किन  महािव ालयामधील ीमती सं िगता 
रंगनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके, ी. मोद िभवसेन चौधरी, ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे, 

ी.द  ता य अशोक लां डे व ी.रंगनाथ चांगदेव राहणे या अधवेळ िश कांना पुणवेळ कायभार 
उपल ध झालेला आहे. परं तु पुणवेळ थायी िश कांची चारच पदे र  अस यामुळे तावातील अ 
त याम ये नमुद केले या ीमती सं िगता रंगनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके, ी. मोद 
िभवसेन चौधरी व ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे यांना .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व 
इतर अनु ये भ  ते देऊन पुणवेळ सहा यक िश क  हणून सं थान सेवेत कायम करणेत यावे.  

तसेच तावातील ब त याम ये नमुद केले या उव रत ी.द  ता य अशोक लां डे व 
ी.रंगनाथ चांगदवे राहणे या ०२ अधवेळ सहा यक िश कांना पुणवेळ थायी सहा यक िश क 

हणून सं थान सेवेत कायम करणेसाठी, पुणवेळ थायी सहा यक िश क पदास मंजुरी घेणेसाठी िवधी 
व याय िवभाग, महारा  शासन यां चेकडे ताव सादर करणेत यावा.  

पुणवेळ नेमणूका दे यात येत असले या उपरो  िश कांना पुवल ी भावाने वेतन ेणी व 
इतर अनु ेय भ े दे यात येऊ नये व ी.द  ता य अशोक लां डे व ी.रंगनाथ चांगदेव राहणे यांना 
दे यात आले या जादा वेतनाची वसूली कर यात येऊ नये.  

तसेच सदरह िश कांकडून पुवल ी भावाने वेतन ेणी व इतर अनु ेय भ यांची मागणी 
कर यात येणार नाही, याबाबत लेखी व पात घे यात यावे व याच अटीवर यांना सं थान सेवेत 
कायम क न घे यात यावे, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं०८ सं थानचे िसकंदराबाद, चै नई व बंगळू  येथील मािहती क ावरील कं ाटी कमचा यां चे मािसक 
मानधन वाढी या िद.१४.०९.२०१६ रोजीचे अजाबाबत. 

ताव- अ) ी साईबाबांचे जीवन व कायाचा चार– सार  हावा या उ ेशाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड माफत िसकंदराबाद, चे  नई व बंगळू  या तीन िठकाणी माहीती क  सु  केलेले आहते.  या िठकाणी 
सं  थान  दारे काशीत केली जाणारे फोटो-पु  तके िव साठी ठेव  यात येतात,  याचबरोबर देणगी  वीकारण,े 
आरती पास, म बकु ग इ . कारची कामे केली जातात. या कामासाठी एकि त मानधनावर खालील माणे 
कं ाटी कमचा-यांची नेमणकू ठेकेदारामाफत कर  यात आलेली आह.े 

 
अ.नं कमचा-यांचे नांव व पदनाम माहीती क  

िठकाण 
नेमणकू के  याचे वष एकि त मानधन . 

०१ ी चं कांत मािणकचंद सरुाणा 
कायालय सहा यक 

िसकंदराबाद िद.२४/०८/२०१० ते िद.३१/१०/२०११ 
िद.०१/११/२०११ ते िद.२३/०८/२०१४ 
िद.०१/११/२०१३ ते िद.२३/०८/२०१४ 
िद.२४/०८/२०१४ ते िद.२३/०८/२०१५ 
िद.२४/०८/२०१५ ते िद.२३/०८/२०१६ 

.५०००/- 

.८०००/- 
.१००००/- 
.१२०००/- 
.१२०००/- 

०२ ी  ही क  नन 
कायालय मखु  

चे  नई िद.०२/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३ 
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४ 
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५ 
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६ 

.८०००/- 
.१००००/- 
.१२०००/- 
.१२०००/- 

०३ ी एस.कृ  णमतू  
कायालय मखु  

बंगळू  िद.०३/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३ 
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४ 
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५ 
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६ 

.८०००/- 
.१००००/- 
.१२०००/- 
.१२०००/- 

 
स  या मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५२८ नसुार , चे  नई व 

बगलु  येथे कं ाटी प  दतीने कायरत असले  या कमचा-यांना मदुतवाढ दणेते आलेली असनू  यांचा मदुतवाढीचा 
कालावधी िद.०२/११/२०१६ रोजी सपंु  ठात येणार आह.े तसचे  यानंा ितमहा .१२,०००/- (अ री पये बारा 
हजार मा ) एकि त मानधन दे  यात येत आह.े तसचे िसकंदराबाद येथील कमचा-यास मा.ि सद  य सिमतीचे 
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३२५ अ  वये .१२,०००/- एकि त मानधनावर मदुतवाढ देणते 
आलेली असनू  यांचे मदुतवाढीचा कालावधी िद .२३/०८/२०१६ रोजी सपंु  ठात आलेला आह.े 
ब) म  यंतरीचे काळात, ी.आर.भा  करण, ी साई मंडली  ट, बंगलु  यांनी िद.२६/०२/२०१६ चे अजाने, 
सं  थानमाफत चालिव  यात येणा-या बंगलु , चे  नई व िसबंदराबाद येथील मािहती क ातनू ितवष  ा  त होणारे 
उ  प  न, स  याची वाढती महागाई व तेथील कमचा-यांचे कामाचे  व प इ. बाब चा िवचार करता सदर मािहती 
क ात कं ाटी प  दतीने कायरत असले  या उपरो  त कमचा-यांचे मानधनाम  ये यो  य ती वाढ करणचेी िवनंती 
केलेली होती.  

ी.आर.भा  करण, ी साई मंडली,  ट यांचे िवनंतीबाबतचा  ताव मा.ि सद  य सिमतीचे 
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आलेला होता .  यावर िनणय .३७४ अ  वये पुढील माणे 
िनणय समंत झालेला आहे. ी.चं कांत मािणकचंद सरुाणा, कायालय सहा यक - िसकंदराबाद, ी.  ही.क  नन, 
कायालय मखु – चे  नई व ी.एस.कृ  णमतु , कायालय मखु – बगंळु  यानंा  याचंी मदुत सपंत असले  या  
लगत  या तारखेपासनू पढेु एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने मदुतवाढ देणसे मा  यता दे  यात आली. 

तसचे वाढती महागाई व  यां  या कायालयाचे वािषक उ  प  न याचा िवचार करता,  यानंा मदुतवाढ दते 
असले  या तारखेपासनू पढेु दरमहा एकि त .१५, ०००/- मानधन दे  यात यावे. 

ी.चं कांत सरुाणा, कायालय सहा यक, िसकंदराबाद यांचे मदुतवाढीचा कालावधी 
िद.२३/०८/२०१६ रोजी सपंत अस  याने,  यानंी मदुतवाढ िमळणेबाबत िवनंतीअज सादर केलेला होता. सदर 
अजाबाबत उपरो  त समंत िनणयानुसार ी.सरुाणा यांना िद.२४/०८/२०१६ ते िद.२३/०८/२०१७ अखेर 
मदुतवाढ दणेे व  यांचे स  याचे मानधनाम  ये वाढ क न  यानंा ितमहा .१५,०००/- (अ री पंधरा हजार मा ) 
अदा करणबेाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१७२३/२०१६ िद.०३/०८/२०१६ अ  वये आदशे पारीत करणते 
आलेला आह.े  
क) आता, बगळु , चे  नई व िसकंदराबाद येथे कं ाटी प  दतीने एकि त मानधनावर कायरत असले  या उपरो  त 
तीन कमचा-यांनी िद.१४/०९/२०१६ रोजीचे वेगवेगळया अजानी,  याचंे स  याचे मानधनाम  ये वाढ क न 

ितमहा .२५,०००/- (अ री पये पंचवीस हजार मा ) मानधन िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े तसचे बगलु  
व चे  नई येथील कायालयासाठी  येक  एक मदतिनस िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े सबंधीतांचे अजावर 

.अिध क, काशने िवभाग यांनी स  याचे महागाईचा िवचार करता सबंधीतांना सं  थान िनयमानुसार यो  य ती 
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पगारवाढ तसचे बगलु  व चे  नई येथील कायालयासाठी  येक  ०१ मदतिनस देणसे हरकत नाही, असा 
अिभ ाय न दिवलेला आहे.  

मा.शासनाने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेवरील पदांचे आकृतीबंधास 
शासन िनणय .सासिंव-२००९/४३३(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुंबई -४०० ०३२ िद.०७ ऑग  ट, २००९ 
नसुार मा  यता िदलेली आहे.  यात खालील माणे अटी-शत  नमदु केले  या आहते. 

   अट-शत .६ – सिमतीला आकृतीबंधाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही. 
अट-शत .८- सिमतीने श  यतो आकतीबंधातील पदे ही एकि त मानधानावर िकंवा कं ाटी 

प  दतीने भरावी. जेणेक न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही. 
शासनाने सं  थानचे कमचारी आकृतीबंधास मा  यता िद  यानंतर उपरो  त मािहती क  सु  कर  यात 

आलेली आहते.  यामळेु सदर मािहती क ासाठी लागणारा कमचारी वग यांचा मंजरु आकृतीबंधात समावेश 
नाही. आकृतीबंधातील अटी-शत स अनुस न उपरो  त कमचा-यांची ता  परुते  व पात कं ाटी प  दतीने एकूण 
मानधनावर नेमणकू करणते आलेली आहे.  

ड) यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने वेळोवेळी सबंधीत कमचा-यांना मदुतवाढ व एक ीत 
मानधनाम  ये वाढ देणते आलेली आह.े तसचे काही मिह  यापंवू च ी साई मंडली  ट, बगलु  यांचे 
िद.२६/०२/२०१६ रोजीचे प ास अनसु न मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३७४ अ  वये संबधीत कमचा-यांना मदुत सपंत असले  या तारखेपासनू पढेु एक वष कालावधीसाठी कं ाटी 
प  दतीने मदुतवाढ देणते आलेली आहे. तसचे मदुतवाढ दते असले  या तारखेपासनू पढेु दरमहा एकि त 
.१५,०००/- मा  मानधन दे  यात यावे अस े ठरलेले आह.े आता, सबंधीत कमचा-यांनी िद.१४/०९/२०१६ 

रोजीचे प ाने एकूण मानधनाम  ये वाढ क न  ितमहा .२५,०००/- एकि त मानधन िमळणेची िवनंती केलेली 
आह ेतसेच चे  नई व बगलु  येथील कायालयासाठी  येक  एक मदतिनस िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े  

तरी चे  नई, बगलु  व िसकंदराबाद येथे कं ाटी प  दतीने एकूण मानधनावर कायरत असले  या कमचा-
यां  या मानधनाम  ये यो  य ती वाढ करणसे तसेच चे  नई व बगलु  येथील मािहती क ाम  ये कं ाटी प  दतीने 

 येक  एक मदतिनस नेमणकू करणे  या  तावावर िनणय होणसे िवनंती.  
िनणय .६९५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िसकंदराबाद, चै नई व बंगळू  येथील मािहती क ावरील 

कं ाटी कमचा यां चे मािसक मानधन वाढ करणेपूव  यव थापन सिमती सद य ी.सिचन तां बे यांनी 
व:खचाने तीनही मािहती क ांमधील कामकाज व कायप दती याची पाहणी करावी व यां या 

अिभ ायानुसार तेथील कमचा यां चे मानधन व तेथे येक  एक मदतनीस यांची नेमणूक करणेबाबत 
िनणय घे यात यावा, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय न.ं०९ ी रामनवमी उ सव- २०१६ चे य  झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी रामनवमी उ  सव २०१६ मधील  खचाकरीता मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६  च ेसभेतील िनणय 
.७९ नुसार एकूण . ७७,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  

अ.न.ं तपशील अंदाज प कातील 
मंजुर र  कम 

 य  खच तरतुदीपे ा 
जादा खच 

तरतुदीपे ा कमी 
खच 

०१ मंडप कमानी  टेज ११,५१,५२९.०० ९२७८९७.०० - २२३६३२.०० 
०२ कलाकार,क तनकाराची िबदागी  ४,४०,०००.०० १४७८१.०० - ४२५२१९.०० 
०३ भ  तानंा िम  टा  न मजुरीसह ७,९३,५८८.०० ७८५२८८.०० - ८३००.०० 
०४ िव ुत रोषणाई १०,००,०००.०० ९२६६७२.०० - ७३३२८.०० 
०५ िनम णं पि का छपाई, उदी सादासह 

व जािहरात  
४,००,०००.०० ३१३५४०.०० - ८६४६०.०० 

०६ पो  टेज खच  १०,००,०००.०० ९५२१५७.०० - ४७८४३.०० 
०७ एल.ई.डी पडदा  ६,००,०००.०० ० - ६०००००.०० 

०८ फुल सजावट  २,००,०००.०० ० - २०००००.०० 
०९ जादा कामगार  ३,००,०००.०० ३१३४८२.०० १३४८२.०० - 
१० पदया ी,पाल  या,िप  याच े

पाणी.  यव  था  
४,३५,०००.०० १८९०५२.०० - २,४५९४८.०० 

११ आय  या वळेचा ासं िगक खच (जादा 
टॅकर भाडो ी लावावयाच ेझा  यास) 

६,००,०००.०० 
 

० - ६०००००.०० 

१२ कु  ती हगंामा  ७,००,०००.०० ६९४८८०.०० - ५१२०.०० 
१३ इतर खच 

(वाहन भाडे, सभा ना  ता, कॅमेरा/ 
टी.  ही.ई. दु  ती .)    

७९८८३.०० ० - ७९८८३.०० 

 एकूण पये  ७७,००,०००.०० ५१,१७,७४९.०० १३४८२.०० २५९५७३३.०० 
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उपरो  त तपिशल पाहता ी रामनवमी उ  सव २०१६ करीता र  कम . ७७,००,०००/-  (अ री  पये   

स  याह  तर लाख) मा  मंजरू कर  यात आलेले आह.े या रकमेतनू उ  सवाकरीता  य ात एकूण 
.५१,१७,७४९/- (अ री पये ए  काव  न लाख सतरा हजार सातशे एकोणप  नास) मा  खच झालेला  आह.े 

  तरी सदरचे  य ात झाले  या एकूण खचास मा  यता िमळणसे िवनंती.  
िनणय .६९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१६ साजरा करणेसाठी झाले या .५१,१७,७४९/- 

मा चे य  खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१० साईनगर मैदानावर भजन सं या काय मासाठी व कोजािगरी पौिणमे या दमा िशबीराकरीता परवानगी 

देणेबाबत. 
ताव- १) ी.सिंदप िभमाशंकर सोनवण,े अ  य  व सं  थापक, साई सगंम सवेाभावी सं  था , िशड  यांनी 

िद.३१.०१.२०१७ रोजी भ  य अशी साई भजन सं  या काय माचे दरवष माण ेआयोजन केलेले आहे.  यानंी 
अजात नमदु केले आह ेक , सन २०१८ साली ी साईबाबांची समाधी शताब ् दी महो  सव साजरा होत आह.े हा 

 टीकोण समोर ठेऊन या संप  न होणा-या धािमक काय मास सदर साईनगर मैदान उपल  ध क न देणबेाबत 
िद.२९.०८.२०१६ रोजीचे प ा  वये िवनंती केली आह.े 
२) एच.एस.तांबोळी ए  यकेुशन  अॅ  ड वे  फेअर  ट , एकलहरे, नािशक ह े१५ वषापासनू िशड  येथे कोजािगरी 
पौिणमेस दमा (अ  थमा) िशबीर आयोिजत करतात  सदर िशबीरात  आयवुदीक औषध  णास तपासणी क न 
मोफत दे  यात येते. तसचे त   डॉ  टरांकडून द  यासंबंधी मागदशनपर  या  याने िदली जातात.  
िद.१५.१०.२०१६ रोजी तांबोळी ए  यकेुशन अॅ  ड वे  फेअर  ट, एकलहरे यांना दमा (अ  थमा) िशबीर घे  याचा 
मानस आह.े सदर िशबीरासाठी साईनगर मैदान िमळणेबाबत िद.०९.०९.२०१६ रोजीचे प ा  वये  िवनंती केली 
आह.े 

अ) मा.ि सद  यीय सिमतीचा िद.२८.०४.२०१२ चे सभेतील िनणय .३६९ अ  वये सदर िवषयावर 
चचा होऊन साईनगर प रसरात सं  थान कमचा-यांची िनवास  थाने व ी साईबाबा हॉि पटल आह.े साईनगर 
मैदानात काय मास परवानगी िद  यास काय माचे लाऊड ि पकरचे आवाजाने ी साईबाबा हॉि पटलमधील 

 णानंा ास होतो. याकरीता येथनू पु ढे साईनगर मैदान सं  थानचे काय मा  यित र  त कोणासही वापर  यास 
दे  यात येऊ नये. तसचे मा.  यव  थापन मंडळा  या िद. १८.१०.२००८ चे सभेत िनणय .८०५ म  ये येथनू पु ढे  
साईनगर मैदान कोण  याही खाजगी व राजक य कार  या काय मास भाडो ी दे  यात येऊ नये, याचे काटेकोर 
पालन कर  यात यावे अस ेठरले आहे.  

ब) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०३.२०१३ चे सभेतील िनणय .३२७  अ  वये   साईनगर मैदान 
सं  थानचे काय मा  यित र  त कोणासही वापरात  दऊे नये.  यानंा  यापढेु  साईनगर मैदान काय मासाठी 
िमळणार नाही, अस े लेखी प  पाठिवणते यावे व साईनगर मैदान काय मासाठी िमळणबेाबत अज आ  यास, 
 वरीत या िवषयी उलट टपाली कळिवणते यावे, अस ेठरले आह.े 

उपरो  त 'अ' व 'ब' चे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार साईनगर मैदान सन २०१३ पासनू  
कोण  याही खाजगी व राजक य कार  या काय मास  दे  यात आलेले नाही.  

सबब ी. सिंदप िभमाशंकर सोनवण,े अ  य  व सं  थापक, साई संगम सवेाभावी सं  था, िशड  यांना 
िद.३१.०१.२०१७ रोजी भ  य अशी साई भजन सं  या काय मासाठी व एच.एस.तांबोळी ए  यकेुशन  अॅ  ड 
वे  फेअर  ट , एकलहरे, नािशक यांना िद.१५.१०.२०१६ रोजी  दमा (अ  थमा) िशबीरासाठी  साईनगर मैदान 

ावे िकंवा कस ेयाबाबत िनणयाथ सादर. 
िनणय .६९७ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईनगर मैदान वापरास देणेबाबत यापुव  

झालेले सव िनणय र  करणेत यावे. तसेच यापु ढे णालयामधील ण व साईनगर येथील रिहवाशी 
यांना काय मा या आवाजाचा ास होणार नाही, या अटीवर राजक य काय म वगळता वै िकय 
िशबीरे व धािमक काय मासाठी साईनगर मैदान वापरासाठी उपल ध क न दे यात यावे.  

यानुशंगाने तावात नमुद केले या साई संगम सेवाभावी सं  था, िशड  यांना 
िद.३१.०१.२०१७ रोजी साई भजन सं  या काय मासाठी व एच.एस.तांबोळी ए  यकेुशन अॅ  ड वे  फेअर 

 ट, एकलहरे, नािशक यांना िद.१५.१०.२०१६ रोजी दमा (अ  थमा) िशबीरासाठी साईनगर मैदान 
सं थान िनयमानुसार उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं११ िद.२९ स टबर हा िदवस ितवष  ी साईबाबा समाधी मंिदर सुवण कलशारोहण मृतीिदन हणून 

साजरा करणेबाबत तसेच शता दी वषात िव ण ूमहाराज पारनेरकर यांचे मागदशनाने पूणवाद त ववाद 
त व ान व ी साईबाबा यांचे त व ान यावर काय म ठेवणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 
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अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम मांक 

तरतदू 

०१ १७ सिमतीची कत ये 
व अिधकार 

१(झ) सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितच े
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, देखभाल, व 

शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
अशा सव सव गो  टी करील.   

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(क) मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, 
यव थापन व शासन  

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

०४ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

 
तावना- ीसाईबाबा सं थानमाफत ीसाईबाबांचे ३४ या पु यितथी उ सवाचे वेळी उ सवाचे मु य 

िदवशी िद.२९स टबर,१९५२ रोजी ीसाईबाबांचे समाधी मं िदराचे कळसावर कलशारोहणाचा काय म सादर 
कर यात आला होता. सदर कलशारोहण मा.डॉ.रामचं  महाराज पारनेरकर महाराज यांचे शभुह ते कर यात 
आलेले होत.े याबाबतचा उ लेख ीसाईबाबांचे ३४ या पु यितथी उ सवाचे ीसाईिलला अंकाम ये उ लेख 
आह.े          

 ताव- ी.सिुनल नारायण जोशी , रा.पंचवटी, नािशक यांनी आपले अजाम ये खालील माणे 
काय म आयोिजत करणेबाबात िवनंती केलेली आह-े  

िद.२९ स टबर हा िदवस ितवष  ीसाईबाबा समाधी मं िदर सवुण कलशारोहण मिृतिदन  हणनू 
साजरा करणबेाबत व सन-२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात पणूवाद-विध ण ू आदरणीय िव ण ू
महाराज पारनेरकर, रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यांचे मागदशनाने “पणूवाद त व ान” व “ ीसाईबाबा यांचे 
त व ान” यावर काय म ठेवणबेाबत  

िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ी सिुनल ना. जोशी, रा. पंचवटी, नािशक यांनी दोन कार या मागणी 
के या आहते. यानसुार खालील माण ेिनयोजन करता येईल असे न  मत आहे- 
१. ीसाईबाबांचे ३४ या पु यितथी उ सवाचे मु य िदवशी िद .२९ स ट,१९५२म ये कलशारोहणाचे 
िदवशी सकाळी ११वाजता मं जयघोषाने सवुण कलशाची थापना कर यात आली आह.े यावेळी कलश 
थापनेनंतर रेशमी िनशाण समाधी मं िदराचे कळसावर फडकिव यात आले होत.े यामळेु  याच माणे 
ीसाईबाबांचे समाधी शता दी वषाचे सु वातीस ीसाईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७चे थम िदवशी िद.२९ 

स टबर, २०१७ हाच िदवस आलेला आह.े या िदवशी सवुण कलशारोहणला तारखे माण े६४वष पुण होत आह.े 
याचे औिच य साधनु ीसाईबाबा समाधी शता दीचे वषाची सु वातही याच िदवशी होत आहे. यामळेु िद.२९ 

स टबर,२०१७ रोजी सकाळी ११ वाजता सं थानचे मा .अ य  महोदय यांचे ह ते चे समाधी मं िदराचे 
कळसावर नवीन रेशमी िनशाण फडकिव यात यावे व ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाची सु वात झाली असे 
मोठ्या माणात काय म के यास यो य होईल, असे न  मत आह.े तरी याबाबत मोठ्या माणात सार 
मा यमांम ये चार क न हा सोहळा मोठ्या माणात साजरा करता येईल. तसचे ित वष  ीसाईबाबा पु यितथी 
उ सव सं थानमाफत साजरा कर यात येत आहे , यामळेु चा सवु ण कलशारोहणाचा ित वष  वेगळा काय म 
करण ेयो य होणार नाही, अस ेन  मत आह.े  
२. यापवु  िद.१३ जानेवारी,२००५ म ये अ ॅड. िव ण ू महाराज पारनेकर यांचे ीसाईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  माफत ीसाई या यानमाला सु  कर यात आलेली होती . याच माण े अजदार यांचे 
िवनंतीनसुार सन-२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात समाधी शता दी क ाचे उपल ध तारखे माणे 
अनेक या यान व समंेलन घे यात येणार आहते , याम ये पणूवाद-विध ण ूआदरणीय िव ण ूमहाराज पारनेरकर , 
रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यांचे मागदशनाखाली “पणूवाद त व ान” व “ ीसाईबाबा यांचे त व ान” यावर 
काय म ठेवणेस हरकत नाही, अस ेन  मत आह.े    

तरी उपरो  त  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .६९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सुिनल नारायण जोशी, रा.पंचवटी, नािशक यां चे िवनंती मधील सन-

२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात समाधी शता दी क ाचे उपल ध तारखे माणे पूणवाद-
विध णू  आदरणीय िव णू  महाराज पारनेरकर, रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यां चे मागदशनाखाली 
“ ीसाईबाबा यां चे त व ान” यावर काय म ठेवणेस हरकत नाही, परं तु  ीसाईबाबा समाधी शता दी 
काय मास बराचसा कालावधी अस यामुळे सदरह िवषय तूत थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं१२ ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुल िडजीटल म करीता ोजे टर व इतर सािह य खरेदी करणेबाबत. 
ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ (भाग 

४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमामधील मांक १७ (१) व १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या  धमिनरपे   िश णास चालना दईेल िकंवा 
तस ेकर  यास सहाय करील, तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था   थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक - नवीन  ताव 
ा  तािवक– ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल िवभागात इय  ता  य.ु के. जी ते इय  ता १० वी 

पयत एकुण ५१ वग तकुडया कायरत असनु २५०१ िवदयाथ /िवदयाथ नी िश ण घेत आहते. मा. अ  य  
महोदय यांनी िदनांक ०२.०९.२०१६ रोजीचे राऊंडम  ये इ.ंिम.  कुल िवभागाक रता निवन ोजे  टर खरेदी 
करणबेाबत िनदश िदलेले आह.े  

  ोजे  टर  या मा  यमातनु क ा  य अ  यापन या प रणामकारक करता येते.  याचे आकलन 
िव ा  याना लवकर होते.  याचंी अ  यायनातील आवड वाढीस लागते.  यासाठी डीजीटल  लास म शाळेत 
असणे अिनवाय आह.े ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल शाळेतील िव ा  यासाठी अदयावत िश ण 
िडजीटल  लास  या मा  यमातनु िद  यास िवदया  याचा शै िणक दजा उंचावेल  यासाठी शाळेत सु  क रत 
असले  या िडजीटल  लास म म  ये सगंणक तसचे एल.सी.डी. ोजे  टर होम ि पकर िस  टीम आधारे शै िणक 
सिुवधा उपल  ध झा  यास िवदया  याचा सवािगण िवकास होईल.   

 यासाठी खालील क  फुगरेशनचा सोनी कंपनीचा ोज  टर खरेदी करणे अ  याव  यक आहे. 
अ.न.ं तपिशल मालाचे वणन नग अंदाजे िकंमत 
01  

Sony 
Projector   
VPL-DX142 
 

Display Size 0.63(16 mm)*3. Bright Era, Aspect 
ratio 4:3. 
Pixels- 2, 359, 296 (1024*768*3) pixels, 
Throw ratio – 1.37:1 to 1.80:1 
Light source- Ultra high mercury lamp 2 low 
type, 
Lamp replacement – 3000 H / 5000 H / 10000 H, 
Filter Cleaning cycle – Max 1000 H, 
Screen size – 30 to 300 (0.76m to 7.62m) 

01 80000 

02 F & D / Sony 5.1 Speaker (6500 w pmpo) with 06 channel 
amplifier – F5019 – 11. One year warranty 

01 15000 

03 Other 
Accessory 

Projector fitting and 20 mtr. HDMI & VGA 
cables. 

20 mtr. 5000 

   Total 100000 + Tax 
                                                 (अ री पये एक लाख मा )  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार शासन िनदश ्  तां ि क कायदेशीर तसचे आिथक िवषय इ. छाननी 
क न अनमुान– याक रता बजेट तरतदु कर  यात आलेली नस  याने मा.  य.म.ंसिमतीचे मा  यतेनसुार िबलाची 
कायवाही करता येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त नमदु केलेले डीजीटल म क रता ०१ नग निवन ोजे  टर व इतर 
साही  य  खरेदी करण ेअ  याव  यक आह.े  

मागणी– ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल क रता सोनी कंपनीचा ोजे  टर होम ि पकर िस  टीम व 
इतर साही  य खरेदी कामी येणारे अंदाजे र  कम पये १,००,०००/- (एक लाख पये) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .६९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल क रता नामां िकत कंपनीचे ोजे  टर 
होम ि पकर िस  टीम व इतर साही  य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी 
येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी जािहरात िस द करते वेळेस, 
याम ये िविश  कंपनी या नावाचा समावेश न करता, फ  तपशील दे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- . ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१३ ी साईबाबा किन  महािव ालयाकरीता संगणक व लॅपटॉप खरेदी करणेबाबत. 

ताव- शासन िनणय . भांखस- २०१४/ . .८२/ भाग-III/ उ ोग-४, मं ालय, मुंबई-३२ िद. ३०/१०/२०१५. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- .१७ (१) व १७(२)(ध) म  ये सव कार  या धमिनरपे  

िश णास चालना दईेल िकवा तस ेकर  यास सहा य करील. तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था  
 थापन करील. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव ः- नवीन  ताव. 
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ा  तिवक- ी साईबाबा किन  ठ महािवदयालयातील ११ वी िव ान शाखे  या चार तसचे इ.१२ वी 
िव ान शाखे  या चार तकुडया असनू , या शाखेत एकूण ६४० िव ाथ  सं  या आह.े िव ा  यासाठी सगंणक योग 
शाळेत सगंणकावर ा  यि क कर  याचे िश ण िदले जाते. िव ा  यासाठी ा  यि क करणकेामी यापवू  खरेदी 
कर  यात आलेले २५  नग सगंणक अपरेु  पडत आहे .   

अ) िव ा  यासाठी सगंणक योग शाळेत सगंणकावर ा  य ि क कर  याचे िश ण िदले जाते.िव ाथ  
सं  या िवचारात घेता सगंणक खरेदी करण ेआव  यक आह.े   

ब) िव ा  यासाठी लॅपटॉप योग शाळेत लॅपटॉपवर ा  यि क कर  याचे िश ण ावयाचे आह.े 
िव ाथ  सं  या िवचारात घेता लॅपटॉप खरेदी करण ेआव  यक आहे. लॅपटॉपची िकंमत कमी आह.े लॅपटॉपला  
िफट गची आव  यकता भासत नाही. सगंणक मा  एका जागेव न दसु -या जागेवर  थलांतर  करणसे कालावधी 
लागतो.  यासाठी लॅपटॉप खरेदी करावयाचे आहते.  

मागणीः- अ) संगणक तपिशल- All In One Desktop Specification:- (DELL/HP/ 
ACER/ LENOVO) 

All In One Desktop  (QTY- 25 NOS. ) 
Processor :-  Core i3 4th GEN. ( 3.3 GHZ, 4 MB Cache)/ H81 Chipset/4 GB DDR3 
RAM/500 GB HDD/Bluetooth/ Wireless Keyboard & Wireless Optical Mouse/Wi-Fi/Media 
Card Reader/ 
DVD R-RW/ RJ- 45, Webcam/Win 10.1 SL 64 Bit/Screen size 20 Inch LED TFT / 
Warranty:- 3 Years Parts/3 Years Onsite. 

वरील २५ नग सगंणक अंदाजे ती  नग दर . ३५,०००/- माण े  खरेदी करणकेामी अंदाजे पये- 
८,७५,०००/- (अ री पये- आठ लाख,पं  याह  तर हजार ) मा  खच अपेि त आह.े सगंणक खरेदी सं  था नचे 
मािहती तं ान िवभागाकडून ई  िनिवदा  मागवनू खरेदी करता येईल. सदरचा खच सन २०१६-१७ साठी सगंणक 
साही  य खच खरेदी बजेट तरतदू र  कम पये १०,००,०००/- मधनू करता येईल. 
ब) लॅपटॉप तपिशल Laptop Specification:- (DELL/HP/ACER) 

Laptop-  (QTY- 04 NOS ) 
Processor :- Core i3 4th GEN ( 3.3GHZ, 4 MB Cache)/ H81 Chipset/4 GB DDR3 RAM/500 
GB HDD/ Bluetooth/ Wireless Keyboard & Wireless Optical Mouse/Wi-Fi/Media Card 
Reader/ DVD  
R-RW/RJ- 45, Webcam/Win 10.1  SL 64 Bit/Screen size 15.6 Inch LED TFT/ Warranty:- 3 
Years Parts/ 3 Years Onsite. 

 
वरील ४ नग लॅपटॉप अंदाजे ती नग दर . ३०,०००/- माण े खरेदी करणकेामी अंदाजे पये- 

१,२०,०००/- (अ री पये- एक लाख, एैशी हजार) मा  खच अपेि त आह.े लॅपटॉप खरेदी सं  थानचे मािहती 
तं ान िवभागाकडून कोटेशन मागवनू खरेदी करता येईल. सदरचा खच सन २०१६-१७ साठी सगंणक साही  य 
खच बजेट तरतदू र  कम .१०,००,०००/- मधनू करता येईल. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव या नुसार अनुमानः- खचाचा िवषय आह.े                                         
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- अ) किन  ठ महािव ालयाकरीता २५ नग सगंणक अंदाजे ती  

नग दर .८,७५,०००/- (अ री पये- आठ लाख, पं  याह  तर हजार) मा चे खचास तसचे सगंणक खरेदी 
सं  थानचे मािहती तं ान िवभागाकडून ई  िनिवदा  मागवनू खरेदी करणसे मा  यता असावी.  

 ब) किन  ठ महािव ालयाकरीता ४ नग लॅपटॉप ती  नग दर . ३०,०००/- माण े लॅपटॉप खरेदी 
करणकेामी अंदाजे पये- १,२०,०००/- (अ री पये- एक लाख, एैशी हजार) मा चे खचास तसचे लॅपटॉप  
खरेदी सं  थानचे मािहती तं ान िवभागाकडून कोटेशन  मागवनू खरेदी करणसे मा  यता असावी.  

िनणय .७०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन  महािव ालयाकरीता संगणक/ लॅपटॉप खरेदी 
करणेकामी यापुव  ीसद य सिमती सभेम ये झालेला िनणय र  करणेत आला व सदरह ताव खरेदी 
उपसिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.         (कायवाही- . ाचाया, किन  महािव ालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१४ ी प पा े  वाणहि प भ सागरसं थानम भगवान वेद यासा म वणह पी मठ यांचे 

िद.१२.०७.२०१६ रोजीचे प ाबात. 
ताव- ी िव पा , यांनी, ी साईबाबा सं थान , कायकारी अिधकारी, यां या नाव,े िद.१२/०७/२०१६, रोजीचे प  

पाठिवलेले असनु , सदर प ातील त ार चा तपिशल थोड  यात खालील माण ेआह.े 
ाचीन भारतीय परंपरेनसुार व एैितहासीक सदंभानुसार, ी आदी शंकराचाय, यांचा "कलाडी" येथे 

२५०० वषापवु  सनातन धमचा , अवैिधक त व ान आिण िनषेधाह अशा ७१ बेकायदशेीर त व ानांपासनू आिण 
िनषधाह ढ पासनू र ण करणसेाठी ज म घेतला होता , मागील काही वषापासनु, ी ी ी गोिवंदानंद सर वती 
वामीजी, यांनी, यांच,े गु  ( योतीषापीठ आिण दारकापीठ जग ु  शंकराचाय, ी ी ी व पानंद सर वती 
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( वामीजी), यांचे आदशेानुसार दि ण व उ र भारताम ये धम चार सु  केला, यां या वासादर यान, असे 
िनदशनास आले क , काही मोज या य  वयंघोषीत गु , बाबा, ह ेिशड या साईबाबांचे अवतार अस याचे 
भासवनू जनतेम ये सनातन धमािवषयी गैरसमज पसरवत आहे, ी वामीज नी, शा ानसुार  केले , ते हा 
काही साई भ ांनी िवनाकारण वाद उप थीत केले आिण  हे ऐितहासीक स य आहे क , ी िशड  साईबाबा, 
ज माने मु लीम होते व सं थानचे प लीकेशन केले या पु तकांनसुार , ( ी साईसतच र ) याम ये, ी 
साईबाबांनी, वत: कथन केलेनसुार , ते ज माने मु लीम होते याम ये असहेी प  केले क , ते मांस भ ण करत व 
नमाज पढत होते आिण मिशदीत रहात होत आिण गोड (िमठा) साद व पात मांस भ ांना वाटत होत,े जे हा 
वयं घोषीत साई भ ांना वामीज नी  िवचारले, ते हा, यांनी, वामीज वर ह ले चाल ू केले आिण िहंद ु

सनातन धमा या मखुांची ितमा मिलन करणे चालु  केले, एवढेच न ह ेतर, िहदं ु या दवेता , कृ ण, राम, हनमुान 
यां या बाबत िशवीगाळ चाल ुकेली.  

िहदं ुधमा या परंपरेनुसार ३३ करोड दवेतां या यित र  मु लीम फिकराची पजुा कर याची था परंपरा 
नाही, यावर कडक िनबध घातला आहे, मु लीम फिकर साईबाबाची , िहदं ुगु  िकंवा दवेता हणनु पजुा करणे ,ह,े 
िहदं ुकायदा व परंपरां या िव द ्आहे , िशड  साईबाबां या नावाचा वापर क न काही य  यवसाय करतात, ते 
अस ेदावा करतात क , ते, फक र मु लीम साईबाबांचे अवतार आहते,अगदी, िहदं ुदवेता आिण गु ं या पे ाही ते 

े  आहते आिण िहदं ुलोकांची िदशाभलु करीत आहते आिण पैस ेकमवीत आहते, ते िहदं ुधमाचे िवरोधी असनू , 
सपंणु भारताम ये कायदा व सु यव थेचे  िनमाण करीत आहते , ह ेिशड  साईबाबा सं थान फ  िहदंमु येच 
नाही तर, िहदं ुव मु लीमांम ये वैरभाव िनमाण करीत आहे . ही भारत दशेासाठी धोकादायक बाब आह.े आिण 
िशड  साईबाबा सं थानने , जनतेची धमा या नावाने िदशाभलु कर याचे थांबवाव,े क  यामळेु , सव भारतभर 
समाजिवरोधी श ना िनिम  िमळते व यामळेु मळु ाचीन भारतीय सं कृती व गु परंपरांवर िवरपरीत प रणाम 
होतो. आिण मागील वाईट अनभुवाव न , समाज िवरोधी श  (जे,रामानंद महष  िशवश  अनु ह महा िपठम 
आं  देश, तेलगंणा) हे, साईबाबां या नावाने लोकांना फसिवतात आिण पैसा कमावतात (समुारे ६०,०००) 
यामळेु, फ , आं  व तेलंगाणा म येच न हे तर महारा ातही कायदा व सु यव थेचे  िनमाण झाले आहते, हे 
स य आहे क , समाज िवघातक श , ी िशड  साई सं थान बरोबर काम करतात (सोबत िनमं ण प ीकेचा 
परुावा), ी िशड  साई सं थान या मदतीने सव धम समंेलन मदतीने मु लीम , ि न िमशनरी या तीनीध चे 
समंेलन आयोजन क न सनातन धमा या मु यांना आवाहन िदले, ह ेिहदंसुाठी धोकादायक आहे .  

िशड  साईबाबा सं थान व सं थानचे समथक य  व अ य पणे कायदा व सु यव थेचा सव 
रा यांम ये  िनमाण करीत आहते आिण वामीज ना सं थान व यां या समथकांकडुन, ी वाम ज ना मोठा 
धोका आहे, भिव यात जर, ी गोिवंदानंद वामीज ना िकंवा यां या सं थेला धम या आ या तर, यास िशड  
साई सं थान व शासनास जबाबदार धर यात येईल व यांचेवर ि िमनल केस कर यात येईल. 

आिण आ ही िशड  साईबाबा व यांचा खरा इितहास जनतेला सगं यास िवनंती करतो (िक ते मु लीम 
होते आिण यांची िहदं ूदवे िकंवा गु  सारखी पजुा केली जाव ूशकत नाही आिण यां यासाठी मंदीरे बांधली जाव ू
शकत नाहीत) समाजा या भ यासाठी, क  िन कारण िहदं ु आिण िहदं ु -मु ल मांम ये तेढ िनमाण होत,े दगंली 
घडतात, ह ेकायद या िव द आह.े  जर आपण साईबाबां या ख या हिकगती आिण इितहास सादर क  शकले 
नाहीत, तर, आ ही आप याला िवनंती करीतो क , शा ाथ चचसाठी, आपण सांगाल या िठकाणी िमट ग 
आयोिजत केली जाईल, साईबाबा व यांची पजुा, ही, िहदं ुकायदयाचे आं ही आपणास िवनंती करीतो क , २ 
मिह यां याआत (२९ स टबर या पवु ) आपण िजथे सचुवाल या िठकाणी शासना या सव अिधकारी व धािमक 
पढुा-यां या मदतीने कायदाचे व घटनेचे पालन केले जाईल, आपण िजथे सचुवाल या िठकाणी , आं ही सव 
भ ां या मदतीने समाजा या व जनते या फायदयासाठी शांततापवु चचा कर यासाठी सव तयारी क , जर 
आं हाला सं थानकडुन २ मिह यां या आत (२९ स टबर या पवु ) कोणतेही उ र ा  झाले नाही तर, शा ाथ 
चचत आपण हरले आहात असे गहृीत धर यात येवनु , ी िशड  साई सं थानम व ट बोड मबस्, िव द ्
ि मीनल केस दाखल क , अस ेप ात नमदु केले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- यापवु , सन, २०१४, म ये िशड तील सव प ीय साईभ  यांनी शंकराचाय 
यांचे गैर व यावर, ी साईबाबा सं थान माफत संबंधीतांवर कायदेशीर कायवाही करणबेाबत व ित  व पात 
आंदोलन करणार अस याच ेिनवेदन िदले होते, यावर, मा. यव थापन सिमती या, िद. ३/८/२०१४, रोजी या 
सभेपढेु , िवषय न.ं ३४, सादर कर यात आला होता, यावर, िनणय .६४४, अ वये, तावावर सिव तर चचा 
होऊन, "या करणी सं थानमाफत कोण याही कारची कायवाही करणते येऊ नये", अस ेठरले आह.े  

तसचे, मा.ि सद य सिमतीचे, िद.२५/०९/२०१४, रोजीचे सभेत िवषय न.ं३५, शंकराचाय, ी 
व पानंद सर वती, यांनी, ी साईबाबां या िव द ्मा.उ राखंड उ च यायालयात दाखल केले या याचीकेत, 

इटंर हशन ॲ लीकेशन दाखल करणेबाबत , ी रमेश जोशी, िव त साईधाम चॅ रटेबल ट, मुंबई, यांचे 
प ाबाबत िवषय ठेवणते आलेला होता, यावर, िनणय .८४३, अ वये, "यावर सिव तर चचा होऊन, ी रमेश 
जोशी, िव त साईधाम चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचे प ाची दखल घेऊ नये", अस े सिमतीने ठरिवले आह.े 
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तरी, ी ी ी गोिवंदानंद सर वती यांचे बरोबर ी साईबाबांचे सदंभात सं  थानचे ितिनधी/ ी 
साईच र ाचे अ  यासक यांची शा ाथ चच करावी िकंवा कसॽे तसेच ी ी ी गोिवंदानंद सर वती यांना मा. 
 यव  थापन सिमतीचा झालेला िनणय कळिवणे याबाबतचे िनणयाथ सादर.   

िनणय .७०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी प पा े  वाणहि प भ सागरसं थानम भगवान वेद यासा म 
वणह पी मठ यांचे िद.१२.०७.२०१६ रोजी या प ाची दखल घे यात येऊ नये, सदरह प  द री 

दाखल करणेत यावे, असे ठरले.      (कायवाही- िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१५ सन- २०१७ साठीचे ी साईिलला ैमािसक अंक मराठी व िहंदी-इं जी छपाई करणेबाबत. 

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

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

ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार- सार कर  या  या उ ेशाने दरवष  ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  चे वतीने ी साईलीला  दमैािसक अंक छपाई क न वगणीदारांना पाठिवले जातात.  

ी साईलीला अंकात साईबाबांचे भ  तानंा आलेले अनभुव , सं  थान माफत घे  यात आले  या नवीन 
योजना, सधुारणा , सं  थानचे उ  सव आदी मािहती कािशत कर  यात येते.  

 तािवकः- माह ेस  टबर २०१५ ते ऑग  ट २०१६ या कालावधीसाठी ओ रएंट ेस िल., मुंबई यांना 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी/ काशने/२९३३/२०१५ िद.२२.०८.२०१५ अ  वये मराठी व िहदंी-इं जी अंक छपाई 
कामाचा खालील माण ेछपाई कायादेश दे  यात आलेला होता.  
सन २०१५-२०१६ चा ी साईलीला  दमैािसक अंक छपाईबाबत मागील मंजूर दर तपिशल. 

अ.न.ं तपिशल  दमैािसक 
छपाई 
सं  या  

ती वािषक  
छपाई 
सं  या  

मागील मंजरू 
दर पये पैस े

एकूण पये िकरकोळ 
िव  

०१ साईलीला अंक मराठी (५ 
अंक) ३२+४ पाने =३६ पाने  

९००० ४५,००० ११.०० ४,९५,०००.०० ८.०० 

०२ दसरा िवशेषांक मराठी 
(१अंक) ६४+४ =६८ पाने 

९००० ९००० १६.०० १,४४,०००.००  १५.०० 

०३ साईलीला अंक िहंदी-इं जी 
(५ अंक) ३२+४ =३६ पाने 

१४००० ७०००० ११.०० ७,७०,०००.०० ८.०० 

०४ दसरा िवशेषांक िहंदी-इं जी 
(१अंक) ६४+४=६८ पाने  

१४००० १४००० १६.०० २,२४,०००.०० १५.०० 

    एकूण . १६,३३,०००.००  
 

ओ रएंट ेस िल., मुंबई यां  या कायादशेाची मदुत ऑग  ट २०१६ म  ये सपंत अस  याने सन २०१६ 
साठी मुंबई कायालय यांनी वगणीदारांची सं  या कळिवलेनुसार ०२ अंक छपाईसाठी  ताव सादर केलेला होता.  

              मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०७.०८.२०१६ रोजी  या िनणय  ४६० अ  वये "ओ रयंट ेस िल. 
मुंबई यांचेकडून ी साईलीला िनयतकािलक छपाई क न िमळणेस िवलंब व सदोष छपाई या बाब चा िवचार 
करता, माह ेस  टबर –ऑकटोबर व नो  हबर- िडसबर २०१६ या साईलीला िनयतकािलकांची ओ रयंट ेस िल., 
मुंबई यांचे मंजरू दरात म.े टॅको ि हजन ा.िल., मुंबई यांचेकडून छपाई क न घेणेस मा  यता दे  यात आली आहे."  
 यानसुार माह े स  टबर- ऑ  टोबर-२०१६ व माह े नो  हबर- िडसबर २०१६ छपाई कायादशे जा.न.ंएसएसएस/ 

वशी/ काशने/ २९७१/२०१६ िद.१०.०९.२०१६ पा रत केलेला आह.े 
   तावः- माह ेजानेवारी २०१७ पासनू पु ढे ०६ अंक छपाईकामी मा  यता घेण ेआहे.  सदरचा तपिशल 

खालील माण.े  
सन- २०१७ साठीचे अंदाजे ी साईलीला  दैमािसक अंक छपाई तपिशल. 

अ.न.ं तपिशल  दमैािसक 
अंदाजे छपाई 

सं  या  

एकूण वािषक 
छपाई सं  या  

अंदाजे 
छपाई दर 
पये पैस े

एकूण पये 

०१ साईलीला अंक मराठी  ( ५ अंक)३२+४ 
पाने =३६ पाने  

९००० ४५,००० १६.०० ७,२०,०००/- 

०२ दसरा िवशेषांक मराठी  (१ अंक) ६४+४ 
=६८ पाने 

९००० ९००० २०.०० १,८०,०००/- 

०३ साईलीला अंक िहंदी-इं जी ( ५ अंक) 
३२+४ =३६ पाने 

१७५०० ८७५०० १६.०० १४,००,०००/- 
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०४ दसरा िवशेषांक िहंदी-इं जी  ( १अंक) 
६४+४ =६८ पाने  

१७५०० १७५०० २०.०० ३,५०,०००/- 

    एकूण . २६,५०,०००/- 
                                                                                    (अ री पये. सहवीस लाख प ास हजार मा .) 

 तािवत छपाईकामी िवहीत प  दतीनसुार वृ  तप ात जािहरात िस  द क न, ई-िनिवदा मागवनू, 
िन  नतम दराने छपाई कायादशे देणते येईल. याकामी अंदाजे .२६,५०,०००/- (अ री पये. सहवीस लाख 
प ास हजार ) मा  खच अपेि त आहे.  

  सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात ी साईलीला अकं छपाईसाठी केले  या 
.३००००००/- (अ री पये तीस लाख) चे अंदाजप कातील तरतदूीमधनू उ  त  कामासाठीचा छपाई खच 

करता येईल, सदर अंकासाठी भ  त वगणी दते अस  याने खचाची भरपाई होत असते.  
  िवभागाची मागणीः-   तािवत साईलीला अंक छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणकेामी 

सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु  ठेवणेस मा  यतेसाठी सादर. 
१) छपाईकामी येणा-या अंदाजे र  कम .२६,५०,०००/- (अ री पये. सहवीस लाख प ास हजार)                 

मा चे खचास मा  यता असावी. 
२) जनसपंक कायालया  दारा वृ  तप ात जािहरात िस  द करणकेामी येणा-या यो  य  या खचास मा  यता असावी. 
३) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू छपाई कायवाही करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .७०२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ साठीचे ी साईिलला ैमािसक अंक मराठी, िहंदी-इं जी  
छपाईकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता 
दे यात आली. तसेच जगभरातील साईभ ां या सोयीसाठी ी साईिलला मराठी व िहंदी-इं जी  
ैमािसक अंक ई-बुक व पात सं थान या अिधकृत संकेत थळावर िस द करणेत यावे, असे ठरले.   

   (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग/ मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१६ ी साईबाबां या समाधी शता दी महो सवाम ये ी साईभ ांना टी-शट, माल व टोपी उपल ध 

क न देणेबाबत. 
ताव- प रप क जा.न.ंएसएसएस/वशी-काअ/ २१४७/२०१६ िद.०७.०९.२०१६ नुसार िद.३१.०८.२०१६ ते िद. 

०२.०९.२०१६ अखेर मा. अ  य  महोदय यांनी कायकारी अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यांचे समावेत 
मं िदर प रसरात व सं  थानचे इतर िवभागांकडे घेतले  या राऊंडम  ये तसचे मा.  यव  थापन सिमती  या बैठक म  ये 
िदले  या सचुनांनसुार ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवी वषाम  ये सं  थानचा लोगो असलेले टी-शट, 
माल व टोपी उपल  ध करावयाचा  ताव सादर करणसे िनदश िदलेले आहते. 

                     टी-शट, माल व टोपी खरेदी करणचेी कायवाही िविहत प  दतीने खालील तपिशला माण ेकरता येईल.    
अ.ंन.ं खरेदी 

तपिशल 
आकार खरेदी 

सं  या  
अंदाजे खरेदी 

दर 
एकूण अंदाजे खच 

०१ टी शट L 38 स.े मी          (पु षांसाठी)   २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०२ टी शट XL 40 स.े मी.     (पु षांसाठी)   २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०३ टी शट XXL 42 स.े मी.  (पु षांसाठी)   २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०४ टी शट XXL 44 स.े मी.  (पु षांसाठी)   १५,००० १२५/- १८,७५,०००/- 
०५ टी शट Small              (मिहलांसाठी)  २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०६ टी शट Medium          (मिहलांसाठी) २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०७ टी शट Large              (मिहलांसाठी) २५,००० १२५/- ३१,२५,०००/- 
०८ टी शट X Large          (मिहलांसाठी) १०,००० १२५/- १२,५०,०००/- 
०९ टोपी (कॅप) Free Size ५०,००० २०/- १०,००,०००/- 
१० माल १/२  मीटर ५०,००० १५/- ७,५०,०००/- 

    एकूण पये. २,३६,२५,०००/- 
     (अ री पये. दोन कोटी छतीस लाख पंचवीस हजार मा ) 

              उपरो  त माण े ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवाचा लोगो असलेले टी-शट, माल व टोपी 
खरेदी क न, ी साईभ  तानंा (पु ष व मिहला) उपल  ध क न देता येईल. सदर खरेदीकामी नमनेु िनवडून, 
िनवडलेले उ  कृ  ट दजाचे कापड/ कंपनी/िशलई यांचे असलेले नमनेु, कापडाचा नमु  याबरहकुम तपिशल 
(Purchase of Cloth Specification) रेडीमेड तयार क न घे  यास, यासाठी येणा-या अंदाजे र  कम 
पये.२,३६,२५,०००/- खचास व िवहीत प  दतीने खरेदीकामी वतमानप ात/ सं  थान सकेंत  थळावर जािहरात 
िस  द कर  या  या येणा-या खचास, ई-िनिवदचेी ि या राबिवणकेामी सदर िवषय मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन 

सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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िनणय .७०३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या समाधी शता दी महो सवाम ये साईभ ांना िव साठी 
उपल ध क न ावयाचे टी-शट, माल व टोपी यांचे नमु ने िविवध पुरवठादार/ उ पादक यांचेकडून 
दरांसहीत मागिवणेत यावे व यानंतर िनवडले या नमु यां माणे टी-शट, माल तसेच टोपी खरेदीकामी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१७ मंिदर प रसरात सुर े या ीने सीसीटी ही कॅमेरे वाढिवणेबाबत. 

ताव- मं िदर प रसरात स  या मं िदराचे आतील व बाहरेील बाजुस सीसीटी  ही कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स 
कॅमेरे अस ेएकुण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅमेरे बसिव यात आलेले आह.े तसचे मं िदर प रसर व दशन रांगेतील ी 
साईभ ांकडे असले या बॅगा, पस चेक कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅनर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन 
टाईल, इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात आलेले आह.े 

िद. ०९/०८/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी सो. यांचे अ  य तेखाली मा. ी जाधव सो. (अ  पर 
पोिलस अिध क), मा.कंुदन सोनवण ेसो. ( ांत अिधकारी), मा.डॉ. सिंदप आहरे सो . (उपकायकारी अिधकारी), 
मा. ी िववेक पाटील (उपिवभागीय पोिलस अिधकारी), मा. ी एस.  ही.गमे ( शासक य अिधकारी), ी राज  
पाटील (पोिलस िनरी क,वाहतकु शाखा), ी पी.  ही. इगंळे (पोिलस िनरी क,िशड  पोिलस  टेशन), ी 
वाय.बी.डांगे (मु  यािधकारी, िशड नगरपंचायत) यांचे उपि थतीत मं िदर सरु ासबंंधी सभा आयोिजत करणते 
आलेली होती. सदर सभेम  ये मं िदर प रसरातील सरु े  या  टीने अ  याव  यक िठकाणी तातडीने सीसीटी  ही 
कॅमेरे वाढिवणबेाबत िनदश दे  यात आलेले आहते.  यास अनसु न, मिंदर सरु े  या  टीने १६ नग सीसीटी  ही 
कॅमेरे, ०१ नग NVR व इतर अनषुंगीक सािह  य तातडीने खरेदी करावे लागणार आह.े  याचा तपशील 
खालील माण े-  

Sr.No. Description & Specification of 
Products 

Qty 
 

Price Rs. Total Rs. 

1. IP IR HD Camera - 
Outdoor, 4 MP, Resolution EXIR.IR 
illumation upto 50 mtr & POE 

16 Nos. 16,000/- 2,56,000/- 

2. NVR - 16 Channel., 4 TB HDD,   01 Nos. 35,000/- 35,000/- 
3. POE Switch - Make D-Link 24 Port  01 Nos. 28,000/- 28,000/- 
4. Cat 6 Cable - Make D-Link 04 Box 8,000/- 32,000/- 
5. Media Convertor 16 Nos. 5,000/- 80,000/- 
6. Power Adopter 16 Nos. 800/- 12,800/- 

Total Rs. 4,43,800/- 
+ Service Tax & Vat as per actual rate -- 

उपरो  त तपशीलात नमुद के  या माणे १६ नग सीसीटी  ही कॅमेरे, ०१ नग NVR व इतर 
अनषंुगीक सािह  य खरेदीकरीता र  कम . ४,४३,८००/- + Tax मा  अंदाजे खच अपिे त आहे.  

तरी, मं िदर प रसरातील सुर े  या  टीने १६ नग सीसीटी  ही कॅमेरे, ०१ नग NVR व इतर 
अनषंुगीक सािह  य तातडीने खरेदीकरीता येणारे र  कम .४,४३,८००/- + Tax मा चे अंदाजे खचास 
मा  यता िमळणे  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर. 

 िनणय .७०४ यावर सिव तर चचा होऊन, सुर े  या  टीने मं िदर प रसरातील १६ नग सीसीटी  ही कॅमेरे, ०१ नग 
NVR व इतर अनु षंगीक सािह  य खरेदीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .४,४३,८००/- + Tax मा चे खचास मा  यता दे यात आली.  

  तसेच जुने, खराब झालेले सीसीटी ही कॅमेरे बदलणेत यावे व सीसीटी ही यं णेवर झालेला 
खच, यांची स याची ि थती याचे ऑडीट करणेत यावे. याकामी यव थापन सिमती सद य डॉ.राज  
िसंग यां चे मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.          (कायवाही- सीसीटी  ही कं ोल सेल मुख) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१८ कायालयीन कामकाजासाठी व तु/ सािह य खरेदीबाबत. 

ताव- सं थान प रसरात मं िदराचे आतील व बाहरेील बाजुस निवन कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स कॅमेरे असे 
एकुण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅमेरे बसिव यात आलेले आह.े तसेच मं िदर प रसर व दशन रांगेतील ी साईभ ांकडे 
असले या बॅगा, पस चेक कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅनर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन टाईल, 
इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात आलेले आह.े मं िदर प रसरात सदर सीसीटी  ही कॅमे-यांचे साहा याने िनयं ण 
ठेवणकेरीता ससु  ज सीसीटी  ही कं ोल म गु  थान मं िदराजवळ कायाि वत करणते आलेली आह.े  

सदर कं ोल ममाफत मं िदर प रसरात काही अनिुचत कार घड  यास  याचे फुटेज तयार करण,े पोिलस 
िवभागाचे मागणीनसुार सीसीटी  ही फुटेज दवेाण-घेवाण करणे, फोटा ाफ , ि हडीओ शटु ग , लाई  ह दशन 
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(समाधी मं िदर) एलईडी ि न, िट  हीबाबतचे कामकाज तसचे मं िदर प रसर, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान, 
साईिनवास अितथीगहृ टाटा  काय लाई  ह दशन, ारावती भ  तिनवास  थान, साईआ म- १, ी साईनाथ 
हॉ  पीटल, ी साईबाबा हॉ  पीटल, निवन सादालय, िट.  ही.९ या सव िठकाणी  चे समाधी मं िदरातील लाई  ह 
दशन दाखिवले जाते. तसचे सं  थान अयोिजत ीरामनवमी उ  सव, गु पोिणमा उ  सव, ी साई पु  यितथी उ  सव, 
नाताळ उ  सव, शै िणक सकुंलाचे होणारे काय म, तसचे साई   ारीत पारायण सोहळा इ. सव काय मांचे 
फोटो ाफ  व शटु गची कामे करणे , िसने कलावंत,  ही.  ही.आय.पी. तथा इतर मा  यवर आरती िकंवा दशनासाठी 
आ  यास  याचंे फोटो ाफ  व शटु ग करणे या कारची कामे िवभागामाफत केली जातात.  

तसचे स  याचे मं िदर प रसरातील सीसीटी  ही यं णेचे अप ेडेशन तसचे  दारावती भ  तिनवास  थान, 
साईबाबा भ  तिनवास  थान, साईआ म-१, साई धमशाळा, ी साई सादालय, ी साईबाबा  णालय, ी 
साईनाथ  णालय, शै िणक सकुंल प रसरात सीसीटी  ही यं णा कायाि वत करण,े सदरकामी िनवीदा या 
करण,े ा  त िनवीदाधारकांना ी-बीड, टे  नीकल बीड िमट गसाठी आमं ि त करण,े ा  त िनवीदाधाकां पैक  पा  
 यनु  तम धारकांस कायादशे दवेुन सव िठकाणी सीसीटी  ही यं णा कायाि वत करणचेे  तािवत आह.े 

सीसीटी  ही कं ोल सेलची  या  ती  वतं  िवभागासारखी होत आह.े करीता सीसीटी  ही कं ोल क ाचे 
कामकाजात ससुू ता व कायालयीन द  त र, व  त ु  यवि थत र  या जतन करणेसाठी खालील व  त/ुसािह  य खरेदी 
करण ेआव  यकता आह.े  

१) Office Chair     - ८ नग  
२) Executive Chair   - १ नग  
३) Manager Table     - १ नग  
४) Cupboard     - २ नग 
५) Filling Cabinate 2 drawer  - ४ नग  

उपरो  त व  त/ु सािह  य खरेदीकामी एकि त र  कम . २,००,०००/- (अ री र  कम . दोन लाख) 
मा  अंदाजे खच अपेि त आह.े तरी, सीसीटी  ही कं ोल सेलकरीता उपरो  त व  त/ु सािह  य खरेदीकामी एकि त 
र  कम . २,००,०००/- (अ री र  कम . दोन लाख) मा चे अंदाजे खचास मा  यता िमळणे  तव सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.   

िनणय .७०५ यावर सिव तर चचा होऊन, सीसीटी  ही कं ोल सेलकरीता कायालयीन कामकाजासाठी आव यक 
असले या तािवत व तु/ सािह य नवीन खरेदी करणेऐवजी या व तु/ सािह य इतर िवभागांम ये पडून 
असतील तर या वापरणेसाठी घे यात या यात, असे ठरले.      (कायवाही- सीसीटी  ही कं ोल सेल मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१९ सन २०१६-१७ करीता हमाली कामाचे िनिवदेबाबत. 

ताव- सन २०१५-१६ या आिथक वषाकरीता सं  थानचे गह, तांदळु, हरभरा, कडधा  ये व िकराणा माल तसचे इतर व  त ु
गोडावनूम  ये उतरवनू थ  पी  मारणचेे हमाली काम ी.बबन ब  सी तनपु रे, िशड  यांना दे  यात आलेले आह.े 

  हमाली कामासाठी मागील आिथक वषापयत चिलत प तीनुसार जनसपंक िवभागामाफत  थािनक 
वृ  तप ात जािहरात दउेन प रसरातील हमालांकडुन िनिवदा मागवनू मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार 
िन  नतम दरधारकास कायादशे देणते येत होता.  यानुसार सन २०१६-१७ चे हमाली कामाकरीता चिलत 
प तीनसुार जनसपंक िवभागामाफत  था िनक वृ  तप ात जािहरात दऊेन प रसरातील हमालांकडून िनिवदा 
मागवनू पढुील आव  यक कायवाही करणेस तसचे उपरो  त कामी अंदाजे . ७,००,०००/- पयतचे खचास 
मा  यता िमळणे  तव सदरचा िवषय मा. ि सद  यीय सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर 
केला असता, मा. सिमतीने सभेतील िनणय . २७ अ  वये सन २०१६-१७ चे हमाली कामासाठी ई-िनिवदा 
मागिवणचेा िनणय घेतलेला आह.े 

  मा.ि सद  यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . २७ नुसार महारा   शासनाचे अिधकृत सकेंत  थळावर 
िद.१०.०३.२०१६ ते िद.२५.०३.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली. तथािप, िविहत 
मदूतीत फ  त एकच ई-िनिवदा ा  त झा  याने िद.२५.०३.२०१६ रोजीचे मंजरू िट  पणी अ  वये फेर ई-िनिवदा 
मागिवणकेामी कायवाही करणते आलेली होती. 

   यानसुार िद.२८.०४.२०१६ ते िद.१०.०५.२०१६ या कालावधीत फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते 
आलेली आहे.  यात तां ि क िलफाफा (Technical Bid) उघडणेची तारीख िद.१४.०५.२०१६ अशी िनि त 
करणते आलेली होती. शासनाचे ई-िनिवदचेे िनयमावलीतील ४.४.३.१ चे तरतदुी नुसार िद.१६.०५.२०१६ 
रोजीचे उप सिमतीचे सभेत तां ि क िलफाफा (Technical Bid) उघड  यात आले. तसचे िद.१८.०६.२०१६ 
रोजीचे उप सिमतीचे सभेत Financial Bid उघड  यात आले. मा  यावेळीही एकच ई-िनिवदा ा  त झालेली 
अस  याने मा. ि सद  यीय सिमतीचे िद. १४.०७.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ४१८ अ  वये हमाली 
कामाकरीता ितस-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिवणते यावी, अस ेठरलेले आह.े 

   यानंतर मा. ि सद  यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . ४१८ नुसार िद.१७.०८.२०१६ ते िद. 
२९.०८.२०१६ या कालावधीत तीस-यांदा ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली. मा  यावेळीही िविहत मदुतीत 
फ  त दोनच ई-िनिवदा ा  त झाले  या अस  याने इकडील िद.०६.०८.२०१६ रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वये 
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उपरो  त ई-िनिवदसे दोन वेळा ८-८ िदवसांची मदुतवाढ दे  यात आली, यावेळी ई-िनिवदा सादर करणेसाठी 
िद.१२.०९.२०१६ पयतची अंतीम मदुत दे  यात आलेली होती, मा  यानंतरही एकूण दोनच ई-िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते. ई-िनिवदचेे िनयमावलीतील ४.४.३.१ चे तरतदुी नसुार दोन वेळा िनिवदा मागवनूही तीन पे ा 
कमी िनिवदा ा  त झा  यास  यास एकदा मदुतवाढ दवेून (एल-१) िनिवदाकारासोबत करार करता येईल, परंत ु
 यासाठी ससुा  य कारण ेनमदु क न िकंमती  या वाजवीपणाची खा ी करावी लागेल. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५०९ अ  वये यापढेु कोण  याही 
खरेदीसाठी कमीत-कमी ०३ कोटेशन/ िनिवदा/ ई-िनिवदा असतील तरच  या उघड  यात या  यात, ितस-यांदाची 
िनिवदा ि या असेल तरीही, असा िनणय झालेला आह.े 

  सन २०१६-१७ चे हमाली कामासाठी तीन वेळेस ई-िनिवदा मागवनू व  यानंतर दोन वेळा मदुतवाढ 
दवेनूही हमाली कामाचे ई-िनिवदसे उिचत ितसाद िमळालेला नाही. हमाली करणारे लोक हे बहदा अिशि त व 
क  टकरी कामगार असतात. ई-िनिवदा  यानंा तां ि क  ट्या अडचणीची वाटते, तसचे हमाली कामाची िकंमत 
कमी अस  याने तसचे दररोज माल येणचेी खा ी नस  याने प रसराबाहेरील हमालांना यात सहभागी होण ेगैरसोईचे 
वाटते.  यामळेु ते ई-िनिवदते सहभागी हो  यासाठी इ  छूक नस  याचे िदसनू येत असावेत.  यामळेु यापढेुही वारंवार 
ई-िनिवदा मागवनूही  यास उिचत ितसाद िमळ  याची श  यता कमी आहे. याकरीता सदरचे हमाली कामासाठी 
चाल ूई-िनिवदा ि या र  क न खालील माणे कायवाही करता येईल, अस ेन  मत आहे. 
अ)  महारा   शासनाने िद.३०.१०.२०१५ रोजीचे आदशेानुसार . ३,००,०००/- िकंवा  यापे ा अिधक 

रकमेचे कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणचेे बंधनकारक आह.े याकरीता २०१६-१७ या आिथक वषाचे 
हमाली कामासाठी वाष क ई-िनिवदा मागिवणऐेवजी सन २०१६-१७ चे पढुील उव रत सहा 
मिह  याकंरीता पये- २,९०,०००/- इत  या रकमे  या हमाली कामासाठी कोटेशन/ दरप क मागिवता 
येतील. 

ब)   हमाली कामाची िकंमत . ३,००,०००/- पे ा कमी अस  याने शासन आदेश व िनयमपिु तकेतील 
३.२.३ व ४.१ चे तरतदुी माण े वृ  तप ात जािहरात दवेनू िनिवदा ि या राबिवणचेी आव  यकता 
नाही. सं  थानचे सकेंत  थळावर िस ी देवनू  थािनक हमालांकडून कोटेशन/ दरप क मागिवता येतील 
व  यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ा  त कोटेशन मधील  यनुतम दरधारकास 
पढुील सहा मिह  यांसाठी हमाली कामाचा कायादेश दते येईल. 

क)   हमाली कामासाठी मागील सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठी . १००/- िनिवदा फ  व . 
५,०००/- बयाणा र  कम ि वकारणते आलेली होती. मा  आता िनिवदा िव  ऐवजी कोटेशन 
मागिवण े अस  याने फ  त बयाणा र  कम . ५,०००/- कोण  याही रा  ीयकृत बॅकेंचे डीडी अ  वये 
ि वकारता येईल, असे न  मत आह.े 
तरी हमाली कामाची ई-िनिवदा ि या र  क न वरील अ, ब व क माण ेकायवाही करणसे मा  यता 

िमळणे  तव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .७०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता हमाली कामाचे काम देणेसाठी ई-िनिवदा ि या 

राबिवणेबाबत यापुव  झालेले िनणय र  करणेत येऊन, याकामी तावात नमुद केले या अ, ब व क 
माणे कायवाही करणेस मा  यता दे यात आली.    (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२० लाडू सादाकरीता आयडीया से युकर िल. यांचेकडून देणगी दाखल ा  ि ं टेड लॅ टीक िपश यांची 

िव  करणेबाबत. 
ताव- िद.०५.०४.२००९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं .३७३ नसुार आयिडया से  यूलर कंपनीचे 

 तावाम  ये मागणी केले  या ८ माग  या मा  य न करता फ  त मोतीचरू लाडु पॅक ग  लॅ  टीक िपशवी व कॅरी 
बॅगवर आयिडया कंपनीचा लोगो ि ंट क न  लॅ  टीक िपशवी व कॅरीबॅग परुिवणसे तयार अस  यास  याचंेकडुन 
एक वषाकरीता लागणारी लाडू पॅक ग िपशवी व कॅरीबॅग िवनामु  य घे  यात यावी अस ेठरले होते. 

   यानसुार सादालय िवभागाचे प  जा .न.ंएसएसएस/वशी- साद/५७५६/२००९ िद.०१.०५.२००९ 
अ  वये व र  ठ  यव  थापक, आयडीया से  यलुरिल.ितसरा माळा, शारदा सटर, एरंडवना,पणुे-४११ ००४ यांना 
 लॅ  टीक िपशवी, कॅरीबॅग मोफत परुवठा करणेबाबत प  दे  यात आले होते. सदर प ानुसार आयडीया से  यलुर 

िल. पुण ेयांचेतफ अिसत िसगं यांनी िद.२६.०६.२०१० रोजी ई-मेल  दारे दणेगी साद लाडु िपश  याचंा पिहला 
ट  पा १५.००,००० नग िपश  या ऑग  ट मिह  याचे ितस-या आठवडयात पाठिवत असलेबाबत कळिवले होते. 
 या माण े आयडीया से  यलुर िल. चा लोगो असले  या ी साईबाबा सं  थान साद लाडू, या नावा  या 

३,००,००० नग िपश  या १५ गो  यामंधनु चलन नं.६२२ अ  वये िद.२४.०८.२०१० रोजी ा  त झाल ्या. 
  िद.२४.०८.२०१०रोजी त  कालीन अ  य  महोदय यांनी आयडीया से  यलुर िल. यांना सं  थानने 

नमु  या दाखल िदले  या व  य  ि ंट होवनू आले  या िपश  याचंी सम  पहाणी केली असता, ा  त  िपश  या व 
नमनुा यात तफावत आढळून आ  यामळेु  या वापर  यास अडचणीचे अस  याने परुवठादार कंपनीस स  या पढुील 
िपश  या ि ंट क  नये असे कळिवणेस सांगनु यापवु  आयडीया कंपनीकडुन देणगी आले  या ३ लाख नग लाडु 

साद िपश  याचंा अ  य  वापर न करणचेे िनदश दवेनू  या कंपनीस परत करणचेे सां िगतले. 
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   यानतंर आयडीया से  यलुर िल. अहमदनगर यांनी िद.२४.०५.२०१२ चे प ानुसार ऑग  ट २०१० 
म  ये लाडु साद िपश  या आपणास वापर  यासाठी िदले  या आहते. आपण काही कारणा  तव  या बॅग 
वापरले  या नाहीत. तरी  या बॅग आमचे ितिनधी ी अ रफ सययद, अहमदनगर यांना दे  यात या  यात. सदर 
िपश  याचंा इतर कोण  याही िठकाणी वापर केला जाणार नाही,अस ेलेखी कळिवले आह.े   

तथािप,  य ात सदर िपश  या  यानंी येथनु परत ने  या नाहीत  हणनू जा.न.ंएसएसएस/वशी-
भांडार/५२५८/२०१५ िद.२२.१२.२०१५ रोजीचे प ानसुार आयडीया कंपनीस सदर िपश  या घेवनू जाणबेाबत 
कळिव  यात आले होते. सदर प ास अनुस न  याचंे ॅडं मॅनेजर, आयडीया से  यलुर (महारा   व गोवा) यांनी 
 याचंे िद.१३.०१.२०१६ रोजीचे प ा  वये पयावरणास बाधा न होईल अशा प  दतीने सदर िपश  या न  ट 

करणबेाबत कळिवले आह.े 
   यानसुार मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२३२ नसुार आयडीया 

से  यलुर िल. याचंेकडून मोतीचरु लाडू साद पॅक ग करीता देणगी ा  त ३,००,००० नग ि टेंड  लॅ  टीक िपश  या 
मिशन  दारे ेड ग क न   याचंी अिभलेख क ामाफत सं  थानचे उ  चतम मंजरु दरधारक यांना िव  करणेस 
मा  यता िमळालेली आह.े  यानुसार उपरो  त ३,००,००० नग िपश  या भाडंार िवभागाम  ये फाड  यात आले  या 
आहते.  यां  या १५ गो  या भरणते आले  या असनु  यांचे एक ीत वजन ४०० िकलो इतके आह.े 

  मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयानुसार पुढील कायवाही करणकेरीता अिभलेख क ाकडे  ताव सादर 
केला असता सं  थानच े  लॅ  टीक िपशवीचे खरेदीदार ी.अकबर खॉ ं पठाण, कोपरगांव यांनी अिभलेख क  

ितिनधी समवेत भांडार िवभागात येवनू फाडले  या उपरो  त ४०० िकलो िपश  याचंी  य  पहाणी क न सम  
चचाही केली आह.े 

तदनंतर अिभलेख क ाने िद.२९.०७.२०१६ रोजीचे प ा  वये  याचंेकडील  लॅ  टीक िपश  याचंे वाष क 
टडरधारक ी.अकबर खॉ ंपठाण, कोपरगांव यांचा फ  त दधुा  या   लॅ  टीक िपश  याचंा खरेदीचा दर .२४/- ित 
िकलो इतका मंजरु अस  याचे कळिवले आह.े तथािप, िनणयात नमुद केलेली आयडीया से  यलुरची  लॅ  टीक 
िपशवी ही दधुाचे िपशवी  या  तलुनेत अ  यंत कमी तीची व पातळ अस  याने ीअकबर खॉ ंपठाण, यांनी टडरचे 
वाष क दराने उपरो  त फाडले  या िपश  या खरेदी करणेस असमथता दशिव  याचे कळिवले आह.े  यानंतर 
अिभलेख क ाचे ितिनधी व ी अकबर खॉ ं पठाण यांचेशी झाले  या त डी चचत ी पठाण यांनी उपरो  त 
फाडले  या  लॅ  टीक िपश  या जा  तीत जा  त ८/- पये ित िकलो इत  या दराने खरेदी करणेस तयार अस  याचे 
 हटले आह े  हणजेच सदर िपश  याचंी िकंमत अंदाजे .३२००/- इतक  आह.े 

  तरी उपरो  त ३,००,००० नग (४०० िकलो)  लॅ  टीक िपश  याचंी बाजार भावानसुार अंदाजे िकंमत 
.३२००/- पयत अस  याने सदर िपश  याचंी िव  करणकेामी सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात दवेनू 

प रसरातील  लॅ  टीकचे खरेदीदाराकडून कोटेशन मागवनू ा  त कोटेशन मधील उ  चतम दरधारकास त ्यांची 
िव  करणसे मा  यता िमळणे  तव सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये फेर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७०७ यावर सिव तर चचा होऊन, आयडीया से युकर िल. यांचेकडून देणगी दाखल ा  झाले या 
३,००,००० नग (४०० िकलो) ि ं टेड लॅ टीक िपश यांची उ तम दराने िव  करणेकामी िवहीत 
प दतीने कोटेशन मागिवणेस मा यता दे यात आली.    (कायवाही- अिध क, भांडार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२१ सन २०१५-१६ मधील पाणी शु दीकरणांसाठी आव यक लीिचंग पावडर, फेरीक ॲलम, लोरीन गॅस 

िसलडर खरेदीबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- 

अ.न.ं 
कलम/ 

तरतदु . 
कलम/ 

तरतदुीचे शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े 
मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सु िवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार 
 या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य 

कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  ये असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

२ (झ) 
सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व 

शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
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अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार 
पाड  यासाठी आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 

 तावना:-  
१) पाणी परुवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु  दीकरणासाठी आव  यक  लीिचंग पावडर 
खरेदी करणकेामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १६२-१० नसुार 
र कम .६,२३,०००/- (अ री .सहा लाख तेवीस हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनंतर वतमान ात 
जािहरात िस  द क न खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली होती. ऑनलाईन ा  त सहा 
ई-िनिवदा िद.३०/११/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी परुवठा व खरेदी) व मा. मु  यलेखािधकारी 
यांचे सम  उघड  यात आले  या हो  या. 
 मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(११) 
नसुार सन २०१५-२०१६ म  ये पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक असलेले ३५ मे ीक टन  लीिचंग पावडर खरेदी 
करणकेामी तलुना  मक त   यातील यश केिमक  स, नािशक यांचे एक ीत .५,२५,०००/- ( .१५,०००/- ती 
मे.टन,  हटॅसह) मा  िन  नतम दर ि वकारणते येवून,  यानंा जा.न.ंएसएसएस/ खरेदी-पाप/ु ६७७५/२०१६, 
िद.०९/०३/२०१६ अ  वये परुवठा आदशे दे  यात आलेला होता.   
२) पाणी परुवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु  दीकरणासाठी आव  यक फेरीक अॅलम खरेदी 
करणकेामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १६२-०९ नुसार र कम 
.३,५०,०००/- (अ री .तीन लाख प  नास हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनंतर वतमान ात जािहरात 
िस  द क न पाणी परुवठा िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली होती. ऑनलाईन ा  त चार ई-

िनिवदा िद.३०/११/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी पु रवठा व खरेदी) व मा. मु  यलेखािधकारी 
यांचे सम  उघड  यात आले  या हो  या. 
 मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(०९) 
नसुार सन २०१५-२०१६ म  ये पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक असलेले ५० मे ीक टन फेरीक अॅलम खरेदी 
करणकेामी तलुना  मक त   यातील साक केिमक  स, औरंगाबाद यांचे एक ीत .३,३२,५००/- ( .६,६५०/- ती 
मे.टन,  हटॅसह) मा  िन  नतम दर ि वकारणते येवनू ,  यानंा जा.न.ंएसएसएस/पाणी परुवठा/६५९०/२०१६, 
िद.०२/०३/२०१६ अ  वये परुवठा आदशे दे  यात आलेला होता.  
३) पाणी परुवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु  दीकरणासाठी आव  यक  लोरीन गॅस िसं लेडर 
खरेदी करणकेामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १६२-११ नसुार 
र कम .१,६०,०००/- (अ री .एक लाख साठ हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनंतर वतमान ात 
जािहरात िस  द क न पाणी परुवठा िवभागामाफत िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली होती. ा  त तीन िनिवदा 
िद.१९/०९/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी परुवठा व खरेदी) व मा. मु  यलेखािधकारी यांचे सम  
उघड  यात आले  या हो  या. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०२, िनणय ं .५२०(०३) 
नसुार सन २०१५-२०१६ म  ये पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक असलेले ४० नग  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी 
करणकेामी तलुना  मक त   यातील जी.एस कमिसयल काप रेशन, मुंबई यांचे .४,०००/- ती िसलडर,  हटॅसह 
मा  िन  नतम दर ि वकारणते येवनू,  यानंा जा.न.ंएसएसएस/पाणी परुवठा/६१५७/२०१६, िद.०८/०२/२०१६ 
अ  वये परुवठा आदेश दे  यात आलेला होता.  
 सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचंग पावडर, फेरीक अॅलम व 
 लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणकेरीता पाणी परुवठा िवभागाकडुन माह े एि ल-२०१५ म  ये  ताव सादर 

करणते आलेला होता. यावर मा.ि सद य सिमतीचे िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेत मा  यता दे  यात आलेनंतर 
 लीिचंग पावडर करीता खरेदी िवभागाकडुन व फेरीक अॅलम करीता पाणी परुवठा िवभागाकडुन ई-िनिवदा 
ि या व  लोरीन गॅस िसलेंडर करीता िनिवदा ि या राबिव  यात आली.  

 सदरची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पुण झालेनंतर िन  नतम दरधारकांना माह ेफे वुारी व माच-२०१६ 
म  ये परुवठा आदशे दे  यात आले. सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचंग 
पावडर, फेरीक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणकेरीता सबंंधीतांना परुवठा आदेश दतेेवेळी माच 
२०१६ पयत कालावधी गहृीत न धरता माह ेिडसबर-२०१६ पयत कालावधी गहृीत धरणते येवून परुवठा आदशे 
दे  यात आलेले आहते.  
 याबाबत लेखाशाखा िवभागाकडुन आिथक वष एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ करीता सदरची खरेदी 

ि या गहृीत धरणते यावी अस े त डी सां िगतलेव न याबाबत पाणी परुवठा िवभागाकडुन िद.०६/०७/२०१६ 
रोजीचे िटपणी  वये  ताव सादर करणते आलेला होता. यावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहबे यांनी मु  य िव  त 
व लेखािधकारी यांचे अिभ ायासह सादर करावे अस े िनदश िदले. मु  यलेखािधकारी यांनी उदयोग व उजा 
िवभागाचा शासन िनणय िद.३०/१०/२०१५ तील ३.३.२ नसुार पवु  िदले  या  आदशेा  या संदभात पनु  ययी 
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आदशे सु वातीचा आदेश िद  यानंतर ६ मिह  याचंे आत दतेा येतो. मा  सदर आदशेाचे मु  य मळु आदशेा  या 
५०% िकंवा १० कोटी यापे ा जे कमी असेल ते असेल व खरेदी करावया  या व  तचुी बाजारातील िकंमत कमी 
झालेली नसावी. या अटीची पतुता होत अस  यास सदर करणात खरेदी सिमती व मा.व ् यव  थापन सिमती  या 
काय  तर मा  यतेने मंजरूीसाठी िवचार करण ेयो  य राहील असे िनदश िदले. 
 यावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहबे यांनी माच- २०१६ नंतर ई-िनिवदा ि या न  याने सु  
करणबेाबत कायवाही न केलेने तसचे मदुतवाढ माच २०१६ नंतर ता  काळ का मािगतली नाही याबाबत खलुासा 
करण ेगरजेचे आहे असे नमदु केलेले आहे.  

 ताव:- सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक  लीिचंग पावडर, फेरीक 
अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणेसाठीची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पुण झालेनंतर िन  नतम 
दरधारकांना माह ेफे वुारी, माच-२०१६ म  ये परुवठा आदशे दे  यात आलेने, सबंंधीतांना परुवठा आदशे दतेेवेळी 
माच २०१६ पयत कालावधी गहृीत न धरता माह े िडसबर-२०१६ पयत कालावधी गहृीत धरणते येवनू परुवठा 
आदशे दे  यात आलेले असलेने माच २०१६ नंतर ई-िनिवदा ि या न  याने सु  करणेबाबत कायवाही कर  यात 
आली नाही तसचे मदुतवाढ माच २०१६ नंतर ता  काळ मािगतली नाही.    

तरी पाणी परुवठा िवभागाकडुन माच-२०१६ नंतर खरेदी करणते आले  या  लीिचंग पावडर,फेरीक 
अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर चे बीलांची र  कम संबंधीतांना आदा करणे बाक  आहते.  याचंेकडुन परुवठा 
करणते आले  या मालाचे बील आदा करणसेाठी वारंवार तगादा करणते येत आह.े याकरीता मागील बीलांची 
र  कम संबंधीतांना आदा करणबेाबत िनणय होणे गरजेचे आह.े स  या पावसाळयाचे िदवस अस  याने पुढील 
कालावधीसाठी माल बोलिवण ेगरजेचे आह.े  

स ि थतीत  लीिचंग पावडर, फेरीक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर यांची बाजारभावातील 
िकमतीबाबत या मालाचे परुवठादार यांचेकडुन दरु  वनी  दारे कोटेशनची मागणी केली असता, ा  त 
कोटेशनमधील िकमती यापवु चे परुवठाधारकां पे ा जा  त असलेचे आढळून आलेले आहते. सदरची कोटेशन 
मािहती  तव सोबत जोडलेली आहते.   

िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- तरी सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक 
 लीिचंग पावडर, फेरीक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करणसेाठीची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पणु 

झालेनंतर िन  नतम दरधारकांना माह ेफे वुारी, माच-२०१६ म  ये परुवठा आदशे दे  यात आलेले होते. सबंंधीतांना 
परुवठा आदेश दतेेवेळी माच २०१६ पयत कालावधी गहृीत न धरता माह ेिडसबर-२०१६ पयत कालावधी गहृीत 
धरणते येवनू परुवठा आदेश दे  या त आलेले असलेने, माहे िडसबर २०१६ अखेरपयत संबंधीत िन  नतम 
दरधारकांकडुन  लीिचंग पावडर, फेरीक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर खरेदी करता येईल व  यापुढील 
कालावधीसाठी न  याने ई-िनिवदा व िनिवदा ि या राबिवणेची कायवाही सु  करणबेाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यते  तव  वतं  सादर करता येईल असे मत आह.े      

तरी उपरो  त  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय .७०८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  

तसेच पाणी शु दीकरणाकरीता लीिचंग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस यांचा िकती 
माणात वापर करावयाचा याची मािहती, वापर करणा या संबंधीत कमचा यांना दे यात यावी, असे 

ठरले.        (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२२ गु थान मंिदरासमोरील शेड देणगी व पात क न देणेकामी ी.साईनाथुनी नारायणराव, िशड  यांचे 

तावाबाबत. 
ताव- ी. साईनाथनुी नारायणराव , िशड  यांनी िद.०६/०६/२०१६ रोजीचे प ा  दारे गु  थान मंदीरात दशनासाठी येणा-

या साईभ  तानंा उ  हाळा व पावसाळा या ॠतुंमळेू ास होतो याकरीता साईभ  ताचंे ऊन व पावसापासनू सरं ण 
हो  यासाठी सं  थानकडून गु  थान मं िदरासमोर दरवष  कापडी मंडप टाकला जातो. यासाठी गु  थान मंदीरासमोर 
दणेगी  व पात शेड उभारणचेी इ  छा  य  त केली असनू  यासाठी परवानगी िमळावी अस ेकळिवलेले आह.े 

यापवु  मंदीर प रसरात कायम  व पी पी  हीसी ीकचे शेड उभारणबेाबतचा  ताव मा. उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे C.A.No 1776/2014, IN PIL No.18/2011 

िद.१४/०१/२०१५ रोजी दाखल केला असता  यावर  यायालयाने खालील माण ेिनणय िदलेला आह.े 
“1. Heard this is an application for permission to spend an amount of 

Rs.1,46,18,120/- for the purpose of construction of temporary shed of M.S. structure and 
shed made up of pvc double coated tensile fabric in and around the temple premises.  

2. The present application is rejected because request for permanent M.S. 
structure around temple would ruin not only its look but would be obstruction for the 
devotees. During festival time temporary structures are erected for shed and said practice 
appears to be proper.  

3. The Civil Application stands rejected.” 
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याबाबत इकडील िवभागामाफत िद.२२/०८/२०१६ रोजीचे िटपणी  दारे चे ग  थान मंदीर व सं  थान 
प रसरात आव  यक िठकाणी एम.एस.पाईप   चरसह फॅि कचे छत उभारणबेाबत  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीसमोर फेर सादर करणते आलेला आह.े  यावर िनणय होणे अ ाप बाक  आहे.   

तथापी िशड  येथे ी साईचंे दशनाथ आले  या साईभ  ताचंी समाधी मंदीर, गु  थान,  दारकामाई व 
ची चावडी येथे मोठया माणावर गद  होते. स  या चे गु  थान मंदीरासमोर दरवष  ितनही उ  सवांना तसचे 

उ  हाळा, पावसाळा व िदपावलीचे वेळी ठेकेदारांकडून समुारे १५७५ चौ.फुट आकाराचा मंडप टाकला जातो. 
याकामी सं  थानकडून तीवष  समुारे .१ ते १.१० लाख मा  इतका खच होतो. ी गु  थान मं िदरासमोरील धनुी 
रती- रवाजा माणे गु वार व शु वार या िदवशी  वलीत असते. हजारो भ  त या िदवशी धनुीत लोबान व धपु 

जाळतात.  यामळेु यािठकाणी मोठया माणावर धरुही िनमाण होतो .  यामळेु सदर िठकाणी कापडी मंडपाऐवजी 
कायम  व पी शेड उभारणे गरजेचे आहे.  

करीता गु  थान मंदीरासमोर पॉलीकाब नेटचे छत असलेले शेड उभारावयाचे झा  यास .६ ल  मा  
इतका तर टे  साईल फॅ ीकचे शेड उभारावयाचे झा  यास यासाठी .९.७५ ल  मा  इतका खच अपेि त आहे. 
सदरचे काम ी. साईनाथनुी नारायणराव , िशड  यांचेकडून देणगी  व पात करता येईल.  

तरी चे गु  थान मं िदरासमोर ी.साईनाथनुी नारायणराव, िशड  यांचेकडून देणगी  व पात 
पॉलीकाब नेट अथवा टे  साईल फॅ ीक छत असलेले शेड उभारणी करणसेाठी िनणयाथ सिवनय सादर.     

िनणय .७०९ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गु थान मं िदर येथे जागा कमी अस यामुळे 
भ ांची जा त गद  होते व समोरच असले या धुनीम ये लोबान जाळ याची परंपरा अस यामुळे धुरही 
होत असतो, यामुळे सदर िठकाणी कायम व पी छत बनिवणेऐवजी आव यक या वेळेसच छत 
टाक यात यावे. तसेच ी.साईनाथुनी नारायणराव, िशड  यांना, ते देणगी  व पात बनवून देत असलेले 
शेड गु थान मं िदराऐवजी लाडू साद वाटप क  अथवा इतर िठकाणी देणेबाबत कळिवणेत यावे. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२३ ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- अिधिनयम कलम 
२१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही 

योजनासाठी करणबेाबत तरतदु आहे.  यातील पोटकलम (क) अ  वये मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी तरतदू आहे.  

 तावनाः- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे गट न.ं८०,८५ म  ये ी साई सादालय 
इमारतीचे  बांधकाम कर  यात आले असनू िद.०८/०१/२००९ पासनू साईभ  तांना तेथे साद भोजन वाटप करणते 
येत आह.े दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार भािवक साद भोजनचा लाभ घेतात. सदर इमारतीचा वापर सू  
होऊन ०७ वषापे ा आिधक कालावधी झालेला आह.े सतत  या वापरामळेु इमारतीचे अंतगत भागातील रंग  ब-
याच िठकाणी खराब झालेला आहे. याम  ये मु  य िकचन, चपाती िकचन, व बुंदी िकचन मधील रंगकाम धरुामळेु 
बरेचखराब झालेले आह.े तसेच इमारतीचे बाहरेील बाजूस िसमट प  टने रंगकाम करणते आलेले आह.े 
वातावरणा  या परीणामामळेु सदरचा रंग देखील खराब झालेला आह.े  यामळेु सादालय िवभागाने  यांचे 
िद.०२/०७/२०१५ रोजीचे प ा  वये इमारतीचे आितल व बाहरेील बाजनेू रंगकाम क न देणसे कळिवले आह.े  

यापवु  ी साई सादालय इमारतीचे बाहरेील बाजसू देणगीदाखल रंगकाम करणसेाठी इसले पट ा.िल., 
मुंबई यांनी िद.१८/१०/२०१४ रोजी  या ई-मेल  दारे इ  छा  य  त केली होती.  यानसुार सदरह साईभ  तांकडून 
दणेगी  व पात रंगकाम क न घेणेसाठी मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 

.९२७ अ  वये मा  यता दे  यात आली होती.  यानसुार साईभ  त यांना सं  थानचे िद.१३/१२/२०१४ नुसार 
रंगकाम सु  करणेस प  दे  यात आले होते. तसचे िद.२५/०२/२०१५ व िद.१५/०६/२०१५ अ  वये साईभ  त 
यांना सदरह काम सु  करणबेाबत  मरणप  दे  यात आले होते. यावर  यानंी िद.१५/०६/२०१६ रोजी  या ई-
मेल  दारे लवकरच बाहरेील बाजू ने रंगकाम करणेस सु वात करणार अस  याचे कळिवले. तथािप अ ाप साईभ  त 

ी.नर  पटेल, इसले पट ा.िल., मुंबई यांनी रंगकामास सु वात केलेली नाही. व या करणी  याचंेकडून कुठलाही 
ितसाद िमळालेला नाही.  यामळेु ी साई सादालय इमारतीचे रंगकाम सं  थानमाफत हाती घेण ेयो  य होईल असे 

न  मत आह.े  
सं  थानचे दारावती, साईआ म, साईधमशाळा, मं िदर प रसरातील इमारती व साईबाबा हॉ  पीटल या 

इमारत ना बाहरेीलबाजनेू िसमट पे  ट ऐवजी रनो  हा पे  टने काम केले आह.े  यामु ळे या इमारत ना िकमान १० वष 
रंगकाम कर  याची आव  यकता भासत नाही तसचे या इमारती आकषकही िदसतात. रनो  हा पे  टने इमारतीचे 
रंगकाम के  यावर पावसा यात इमारतीचे िभंतीमधनू पाणी िसपेज (पाझर) होत नाही. ी साई सादालय 
इमारतीला स  या बाहरेीलबाजनू रंगकाम केलेले आह.े आता सदर इमारतीचा बाहरेील रंग खराब झालेला असनू 
रनो  हा पे  टने काम करण ेयो  य होईल अस ेन  मत आह.े  
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 तावः- ी साई सादालय इमारतीचे आतील िभंत ना ल  टर रंग दणेे व   चरल  टीलला ऑईल 
पट रंगकाम करणेसाठी िज  हा दरसचुी २०१५-१६ नसुार अंदाजे र  कम .६४,८४,७१९/- मा  खच अपेि त 
आह.े तसचे बाहरेील बाजनेू रनो  हा पटने रंगकाम करणसेाठी .२०,९९,६२०/- मा  खच अपे ीत आह.े  

तरी ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहरेील बाजचुे रंगकाम करणसेाठी येणारे र  कम 
.८५,८४,३१९/- मा चे खचास तसचे सदरह कामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा या क न िनिवदा मागिवणेस 

मा  यते  तव सिवनय सादर. 
िनणय .७१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम 

करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच याकामी येणा या सवसमावेशक खचास 
मा यता दे यात आली.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२४ बांधकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीचे कामासाठी िसमट खरेदी 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मधील तरतुद:- अिधिनयमा  या  कलम २१ 

मधील पोट– कलम (१)  या खंड (क) अ  वये ”मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या  मालम  ताची दखेभाल 
 यव  थापन व शासन” कर  याचे योजनासाठी सिमतीकडुन िव  व  त  यव  थेचा िनधीचा िवनीयोग कर  याची 

तरतदु आहे. 
 तावना:- बांधकाम िवभागामाफत सं  थान प रसरातील इमारत ची दनैं िदन दखेभाल व दु  ती केली 

जाते. या दनैं िदन दखेभाल दु  तीचे कामासाठी आव  यक असणारे िसमट स  या बांधकाम िवभागामाफत 
आव  यकतेनुसार ट   याट   याने खरेदी केली जाते. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील 
िनणय . १६२(३८) अ  वये सन २०१५-१६ करीता दनैं िदन दखेभाल दु  तीसाठी  व िवभागांतगत कामांसाठी 
१५०० िसमट गो  या खरेदी करणेस व या कामी अंदाजीत र  कम . ४,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता घे  यात 
आली होती. सन २०१४-१५ या आिथक वषात खरेदी केले  या िसमट गो  यापैक  ३१ माच २०१५ अखेर 
१३०.५० िसमट गो  या िश  लक हो  या.  यानुसार सन २०१५-१६ करीता ४३ ेड िसमट अ  ाटेक, ए.सी.सी., 
िबला अे-१, िबला गो  ड व अंबजुा या कंप  याचे अिधकृत िव े  याकंडुन िविहत प  दतीने दरप के मागवनु  
आव  यकतेनुसार ९८० िसमट गो  या ट   याट   याने खरेदी कर  यात आ  या .  सन २०१५-१६ म  ये देणगी दाखल 
िमळाले  या ६१९ अ  या  सव िमळुन  एकुण १७२९ िसमट गो  या  ा  त झा  या आहते.   

             ०१ एि ल २०१५ ते ३१ माच २०१६ अखेर िवभागाकडील दनैं िदन देखभाल दु  ती  या कामासाठी व 
िवभागांतगत कामांसाठी १२२१.५० िसमट गो  या वापर  यात आ  या असनु याकामी र  कम .३,१८,८२५/- 
मा  इतका खच आलेला आह.े सदरील कामांसाठी मही  याला सरासरी १०० गो  या िसमट लागते. िद. ३१ 
ऑग  ट २०१६ अखेर िवभागाकडे १३० िसमट गो  या िश  लक अस  यामळेु सन २०१६-१७ या आिथक 
वषासाठी तातडीने िसमट गो  या  खरेदी करण े  आव  यक आह.े  

 ताव:- सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी मागील वषा माण ेअंदाजे ९०० गोणी िसमट िविहत 
प  दतीने दरप के मागवनु आव  यकतेनुसार ट   याट   याने खरेदी करता  येतील.  याकामी  अंदाजे पये ३००/- 

ित िसमट  गोणी या दराने र  कम पये २,७०,०००/- मा  खच अपेि त आह.े   
िवभागाचा अिभ ाय/ मत:- तरी बांधकाम िवभागामाफत करणते येणा-या दनैं िदन दखेभाल 

दु  तीसाठी व िवभागांतगत कामांसाठी, सन २०१६-१७  या आिथक वषासाठी अंदाजे ९०० गो  या  िसमट वर 
नमदु केले  या कंप  याचंे अिधकृत िव े  याकंडुन दरप के मागवनु आव  यकतेनसुार ट   या ट   याने खरेदी करणसे 
व  याकामी अंदािजत र  कम .२,७०,०००/- मा  पयतचे खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७११ यावर सिव तर चचा होऊन, बांधकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीचे 
कामासाठी िसमट खरेदी करणेबाबत या उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२५ सं थानमाफत कायरत असले या शै िणक सं थांकरीता नवीन संकुलाचे बांधकाम करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- 
अिधिनयमा  या कलम १७ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  

िश णास चालना दईल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसचे, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था 
 थापन करील, अशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- 
१) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९४१ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 

------ “यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. तसचे, सदरह कामी या 
े ातील नामां िकत व अनभुवी अशा आिकटे  टची नेमणकू करणते यावी, अस ेठरले.” 
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२) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६४ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 

------ “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानचे व र  ठ महािव ालय (Senior College) 
सु  करणकेरीता जागा िनि त करणते यावी व  यानंतर वरी  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी शासनास काय 
आव  यक आहे, यासह सिव  तर फेर  ताव सादर करणते यावा. तसचे तोपयत शासनाच ेबहृद आराखड्याम  ये 
न द होणसेाठी ऑनलाईन अज करणसे व याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.  
३) मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२६/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३१ खालील माणे समंत 
झालेला आह.े 
       ------ “यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवतकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. 
मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत केले माण ेपढुील 
कायवाही करणते यावी असे ठरले ”  

 तावना- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेतफ पुढील माण े शै िणक सं  था 
कायरत आहते. १) ी साईबाबा इिं लश मेडीअम  कूल, िशड  २) ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर, िशड  ३) ी 
साईबाबा किन  ठ महािव ालय, िशड  ४) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  था , िशड  यापैक  इिं लश 
मेडीयम, क  या िव ा मंदीर व औ ोिगक िश ण सं  था यां  या इमारती िशड  स  ह न.ं १०८, १०९ मिधल 
सं  थान मालक चे जागेत आहते. परंत ुकिन  ठ महािव ालयाला कायम  व पी इमारत उपल  ध नस  याने  याचे 
वग स  या मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं १७२ मधील साईआ म भाग-२ चे एका इमारतीत भरिव  यात येत 
आहते. तसचे स  याच ेशै िणक सकुंलातही वाढ  या िव ाथ  सं  येमळेु वगाची सं  या  अपरुी पडत आहे.  यामळेु 
इिं लश मेडीअम  कुलचे वग दोन स ात भरवावे लागत आहते. या बाब चा िवचार क न सं  थान सचंिलत सव 
शै िणक सं  थांकरीता एकाच िठकाणी कायम  व पी अस ेअ ावत शै िणक सकुंल उभारणसेाठी  ताव सादर 
करावा अशी सचूना ता  कालीनमा.अ  य  व मा. कायकारी अिधकारी यांनी िद  याहो  या. तसचे याक रता जागा 
िनि त करणेसाठी मा.अ  य , मा.सद  य तथा- िज  हािधकारी, अहमदनगर, मा.कायकारी अिधकारी व 
उपकायकारी अिधकारी यांनी िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक  या जिमन ची पाहणी केली. सदर पाहणी 
दर  यान मौजे िनमगांव को-हाळे ये िथल गट नं. १८३ मधील जागा िनयोिजत शै िणक सकुंलासाठी िनि त 
करणते यावी अस ेठरले होते. 

मौजे िनमगांव को-हाळे ता. राहाता येिथल सं  थान मालक चे गट न.ं १८३ मधील जागेचे े  ५ हे  टर 
४० आर इतके आहे. या जागेत सं  थान  या वरील सव शै िणक सं  थांकरीता, वगखो  या, ंथालय, योगशाळा, 
सां  कृितक हॉल, ि डांगण, वाहनतळ इ  यादी पायाभतू सोयी-सिुवधा अंतभतू असले  या िनयोिजत  क  पाचे 
सकं  पन करणेसाठी मा. ि सद  यीय सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९४१ अ  वये 
याकामासाठी सदर े ातील नामांक त व अनभुवी अशा आिकटे  टची नेमणकू कर  यात यावी असे 
ठरले.  यानुसार आिकटे  ट डी. ओ. िनकम यांना सं  थान जा. .५३५८/२०१४ िद.२४/०२/२०१४ अ  वये 
िवषयां िकत क  पासाठी ा थिमक नकाशे तयार क न, सदर  क  पासाठी  याचंे फ चा  ताव सादर करणबेाबत 
क ळिवले होते.  

याबाबत िदनांक ०१/०३/२०१४ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यांचे अ  य तेखाली व आिकटे  ट डी. 
ओ. िनकम, पणु े यांचे उपि थतीत मौजे िनमगांव को-हाळे ता. राहाता ये थील सं  थानचे गट नंबर १८३ मधील 
जागेत शै िणक सकुंलाचे बांधकाम करणबेाबत बैठक आयोिजत केली होती.  यावेळी चारही शै िणक सं  थे  या 

ाचायानी िनयोिजत क  पाबाबत  यां  या गरजािवषयी मत मांडले.  यानुसार आिकटे  ट डी. ओ. िनकम, पणुे 
यांनी सदरह क  पासाठी ा थिमक सकं  पन आराखडे तयार केले असनू  याचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे 
ि सद  य सिमतीचे सभेपढेू सादरीकरण केले. यातील ठळक बाबी खालील माण ेआहते.  

Sr.No. Particular Junior 
College 

Saibaba 
English 
medium 
School 

Saibaba Kanya 
Vidya Mandir 

01. Class Rooms 30 77 30 
02. Office Cabin/Staff Room 07 08 07 
03. Sports/Music Room  --- --- 02 
04. Store Room 08 10 08 
05. Indoor Play Area/ Multipurpose 

Hall/Gymnasium/Workshop/ 
Cultural/Conference Hall 

06 09 05 

06. Lab/Library/Examination 
Center/Drawing Hall 

07 16 07 

07. Her Toilet Block 04 10 08 
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08. His Toilet Block 04 10 --- 
09. Proposed built up area in sq.mtr. 11860.12 25442.05 11860.12 

  यािशवाय िजमखा  यासाठी  वतं  इमारत  तावीत आह.े याम  ये ि विमंग टॅकं (िमनी ऑलंपीक) 
बॅडिमंटन हॉल, ऑडीटोरीअम,िजम  यािशअम, टेबल टेनीस हॉल, कॅरम म, पलू म , ससे म, इ. समािव  ट 
असतील.सदरह सभेतील िनणय . ५३१ अ  वये  तािवतकामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. 
मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत केले माण ेपढुील 
कायवाही करणते यावी असे ठरले. 

त ् यानसुार याकामी मा . मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा  यतेसाठी िस  हील अज 
दाखल करणते आला होता. सदर अजावर िद.०४/१२/२०१५ रोजी मा. उ  च  यायालयाने खालील माण ेआदशे 
िदलेला आह.े  

PER COURT:-  
1. Vide the present application, the applicant committee is seeking permission to take 
appropriate decision with regard to construction of educational complex in survey no.183 
situated at NimgoanKorhaleTq. Rahata and for that purpose, permit the committee to 
spend necessary amount required for the purpose of construction of educational complex. 
2. We have heard the learned counsel for the respective parties. 
3. Firstly, the committee will have to arrive at a conclusion about the expenditure 
that is required for the same. At present, we allow the applicant committee to take 
appropriate decision with regard to construction of an educational complex in survey 
no.183 situated at NimgaonKorhale. If the same is permissible as per plan and as per rules 
and regulations of the Grampanchayat, then the applicant shall seek necessary permission 
of appropriate authority, prepare lay out plan of the construction, thereafter appoint 
architecture and also the approximate expenditure that would be required and before 
proceeding with any work shall seek permission of this Court with regard to expenditure to 
be made.  
4. Civil application is disposed of. 
 मौजे िनमगाव को-हाळे येथील भूसपंादनाने िमळाले  या शेती महामंडळा  या जिमनी (४५ हे. ६४ आर) 
या ादिेशक िवकास योजनेत हरीत िवभागात दशिवले  या अस  याने  या रिहवास िवभागात समािव  ट करणकेामी 
मा. धान सिचव, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िद.२४/०१/२००८ रोजी  ताव सादर करणते 
आलेला आह.े सदर जिमनीपैक  गट न.ं१७२,१८३ व १८६ या जिमनी शासनाने ना िवकास िवभागातनू वगळून 
रिहवास िवभागात समािव  ट करणसेाठी शासनाचे कलम २० पोटकलम ०३ अ  वये िद. ०३/०६/२००९ रोजी 
अिधसचूना िनगिमत केलेली आहे.  यावर अ ाप अं ितम शासन िनणय झालेला नाही. 
  वरील माण े िनमगांव को-हाळे येथील जमीनीत शै िणक सकूंल उभारणकेामी  तावास मा  यता 
िमळाली. दर  यान न  याने िबरेगांव िशवारातील मंजरू िवकास आराखडयातील सं  थान शै िणक सकूंलाकरीता ६ 
ह.े ५५ आर. आर ीत आह.े या े ापैक  आर ण न.ं२२, स  ह नं.२१२ पैक  व २१३ पैक  ी.पितंगराव शेळके, 

ी.साहबेराव शेळके व ी.बाजीराव शेळके यांचे मालक ची २ हे. १७ आर जिमन सं  थानने खरेदी केलेली आह.े 
यािशवाय या रझवशनमधील लगत  या स  ह न.ं१९५, १९६ मधील खालील जमीन मालकांनी  याचंी जमीन 
खरेदी करणसे सं  थानकडे अज दाखल केले आह.े 
 

अ.न.ं जिमन मालकाचे नाव े  (हे. आर. चौ.मी) 
१ ी.आबासाहेब भा  कर कोते ०.७१.३२ 
२ सौ.छबबुाई भा  कर कोते ०.७९.३० 
३ ी.पत गराव रंगनाथ शेळके ०.१७.०० 

एकूणः- १.६७.६२ 
 
उपरो  त माणे एकुण १ ह.े ६७ आर जमीन खरेदीसाठी मालम  ता िवभागामाफत पढुील कायवाही 

करणते येत आह.े रझवशन न.ं२२ चे पि मेस व उ  तरेस १५ मी. ं दीचा िवकास योजना र  त े िवकास 
आराखडयातदाखिवलेला आह.े तसचे पवूस व दि णेस १८ मी. ं दीचे र  त ेदाखिवलेले आहते. स  या सं  थानने 
खरेदी केले  या े ात जाणेसाठी र  ता उपल  ध नाही. मूळ जमीन मालक ी.पत गराव शेळके, ी.साहबेराव 
शेळके व ी.बाजीराव शेळके यांचे े ातनू २० फूट ं दीचे र   याची वहीवाट उपल  ध क न दणेेबाबत  यांनी 
खरेदी खतात िलहन िदलेले आह.े तसचे ी.आबासाहेब भा  कर कोत ेयाचंे े  सं  थानने स  या खरेदी केले  या 

े ा  या पवूस आहे. या े ाला लागनू पूव व दि ण बाजूस १८ मी. ं दीचा DP र  ता आह.े  यामळेु सदरह े  
सं  थानने खरेदी के  यास सपंूण भखूंडासाठी र  ता उपल  ध होईल.  
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िनमगांव को-हाळे येथील शै िणक सकूंलासाठी  तािवत असलेले े  ५ हे. ४० आर साई गाडन, 
साई धमशाळा व हिेलपॅड तसेच सादालयापासनू जवळ आहे.  यामळैु शै िणक सकुंलाऐवजी इतर भ  त  
उपयोगी क  पासंाठी सदर े ाचा चांगला उपयोग होईल. तसेच शता  दी करीता भ  ताचंे ता  परुते िनवाराशेड 
करीता सदरह जमीनीचा वापर  तािवत करणते आला आह.े 

 ताव- िनयोिजत शै िणक सकूंलाचे एकुण बांधकाम े फळ ५२१७३ चौ.मी. आह.े यात ी 
साईबाबा इिं लश मेडीअम  कूल, ी साईबाबा क  या िवदया मं िदर, ी साईबाबा  य.ु कॉलेज व िजमखाना 
इमारतीचा समावेश असले. इमारतीचे बांधकाम, िवदयतुीकरण , फिनचर, र  त,े लॅ  ड  केप व आिकटे  ट फ  यासह 

क  पाकरीता ािथमक ढोबळ अंदाजानसुार र  कम . १२९ कोटी मा  खच अपेि त आहे.   
या सव बाब चा साक  याने िवचार करता िशड  शहरापासनू ३.५ िक.मी. अंतरावर असले  या िवकास 

योजना आर ण .२२ मधील िबरेगांव िशवारातील मजंरू िवकास आराखडयातील सं  था न शै िणक 
सकुंलाकरीता आरि त ६ हे. ५५ आर े ापैक  सं  थानने खरेदी केले  या स  ह न.ं२१२ पै. व २१३ पै. मधील २ 
ह.े १७ आर े ावर शै िणक सकूंलाचे बांधकाम करणे उिचत होईल असे मत आह.े तथािप वरील माणे सव 
शै िणक सं  थाकंरीता इमारत चे बांधकामासाठी सदर जागा परेुशी नाही.  यासाठी ट   या-ट   याने बांधकाम हाती 
घेणकेरीता िनयोजन करता येईल. सदर आर णातील इतर जागांचे भसूपंादन/खरेदी झा  यानंतर  या माणात 
पढुील ट   याचे बांधकाम हाती घतेा येईल.तसचे िनयोजीत बाधंकाम सु  करणपेवु  या जागपेयत प   या 
 व पातील पोहोच र   याची  यव  था होण ेआव  यक आह.े 

यापवूी आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े यांनी मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट 
न.ं१८३ मधील जागेत शै िणक सकुंलाचे बांधकाम करणसेाठी नकाशे व अंदाजप क तयार केले होते. तसचे 
मा.ि सद  यीय सिमती  या िद.२६/०६/२०१४ रोजी  या सभेपढेु  यांचे सादरीकरण केले होते. आता मंजरू िवकास 
आराखडयातील सं  थान शै िणक सकुंलाकरीता आरि त े ापैक  सं  थानने खरेदी केले  या स  ह न.ं२१२ पै. व 
२१३ पै. जिमनीत शै िणक सकुंल उभारणेसाठी आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु ेयांची नेमणकू क न  यां  याकडून 
आिकटे  चरल कामांकरीता सवेा घेता येतील. तरी सदरचे जिमनीत शै णीक सकुंल उभारणेसाठी येणा-या खचास 
व या क  पासाठी आिकटे   ारल सवेा घेणकेरीता आिकटे  ट िड.ओ.िनकम, पणु े यांची नेमणकू करणसे 
मा  यतेसाठी सिवनय सादर. 

िनणय .७१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान संचिलत स याची शै िणक संकुले तसेच भिव याम ये िनयोिजत 
शै िणक संकुलांची एकाच िठकाणी उभारणी करणेत यावी, असे सिमतीचे मत झाले. सबब सदरह 

ताव तूत थिगत ठेवणेत यावा, असे ठरले.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२६ मंिदर प रसरालगत एम.एस. चर व पी. ही.सी. फॅि कचे छत असले या शेडस ्उभारणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- 
   “21 (1) िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम १९६१  या तरतदु ना अधीन राहन, 

सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईलः -  
 )ख ( मं िदराची व िव  व  त  यव   थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन; 

(ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” 

 तावना- मं िदर प रसरात व १६ गुं ठे जागेत खालील माण े सात िठकाणी PVC Fabric Shed 
उभारणकेामी येणा-या एकूण .३.३० कोटी मा चे अपे ीत खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा. ीसद  य 
सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आला होता.   

1. समाधी मं िदरातनू बाहरे पड  या  या मागावर. 
2. समाधी मं िदराचे उ  तरेकडील सभाकंुड येथील मोक या जागेत. 
3. समाधी मं िदराचे पवूकडील (चे बाहरेील बाजूस गेट न.ं०३ जवळ) १६ आर जागेत. 
4. गेट न.ं०२ जवळील उदी काउंटर समोर. 
5.  चे गु  थान समोरील मोक या जागेत. 
6. नंदािदप व द  त मं िदर समोर. 
7. समाधी मं िदराचे उ  तर बाजकुडील र  ता   
सदरह  तावावर खालील माण ेिनणय .७५१  समंत झालेला आहे.  
“स  या निवन दशन  य ुकॉ   ले  स तयार करणेचे योजन आह.े तसचे मं िदर प रसराम  ये मोकळी जागा 

कमी अस  यामळु े  तावीत छत उभारणी के  यास खेळती हवा राहणार नाही व प र मा मागास  अथ उरत नाही, 
 यामळु े मं िदर प रसराम  ये एम.एस.   चर व पी.  ही.सी. फॅ ीकचे छत उभारणते येऊ नये, फ  त गेट न.ं ०३ 

समोरील सं  थानचे १६ गुं ठे जागेत सदरह छत उभारणी करणेसाठीचा  ताव पुढील सभेपढेु सादर करणते यावा 
अस ेठरले.”  

दर  यान मा. उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे दाखल C.A.NO1776/2014, IN 
PIL NO.18/2011 म  ये िद.१४/०१/२०१५ रोजी खालील माणिेनणय िदलेला आह.े  
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“ 1. Heard this is an application for permission to spend an amount of Rs.1,46,18,120/- for 
the purpose of construction of temporary shed of M.S. structure and shed made up of pvc 
double coated tensile fabric in and around the temple premises.  
2. The present application is rejected because request for permanent M.S structure around 
temple would ruin not only its look but would be obstruction for the devotees. During 
festival time temporary structures are erected for shed and said practice appears to be 
proper.  
3. The Civil Application stands rejected.”  

 यानंतर आता सन २०१६ मिधल उ  हा याचे कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता  मं िदर प रसरात 
व इतर िठकाणी मंडप  यव  था करणकेामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव 
िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे मा. ीसद  य सिमती सभेपु ढे सादर केला असता  यावर सदरह सभेत खालील माणे 
िनणय .१८८ खालील माण ेसमंत करणते आलेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, सन-२०१६ मधील उ  हा याचे कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता 
म ंिदर प रसरात व इतर िठकाणी मंडप  यव  था करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे .२४,६७,२१७/- मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली. याकामी सं  थान विकलामाफत अज दाखल करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची  मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठा  या आदेशानसुार पढुील कायवाही 

करणते यावी, अस े ठरले. तसचे लाडू काऊंटर  दारकामाई व साई कॉ  पले  स शेजारी मोक या जागेत 
साईभ  तां  या सोय साठी कायम  व पी मंडप टाकणकेामी ीसद  य सिमतीसमोर सिव  तर  ताव सादर करणते 
यावा, अस ेठरले.”  

  मा. ीसद  य सिमतीचे वरील िनणयानुसार मं िदर प रसराच े पवूकडील १६ आर जागते व जु  या 
सादालय प रसरातील लाडू काऊंटरसमोर तसचे मा. कायकारी अिधकारी याचं ेसचूनेनसुार िपपंळवाडी र  ता  

पि म बाज ू दशनरांग वेश  दार या िठकाणी Removable Structure चे शेडस ् करणेसाठी खािलल 
तपिशला माणे खच अपे ीत आह.े  

 
अ) मंिदर प रसराचे बाहेरील प रसरात उभारावयाचे पी.  ही. सी. फॅ ीक शेड- 

Sr. 
No. 

Location Size Area Unit Approx. 
Rate 

Amount Say Rs. 

1 16 R Area at east side 
of temple premises. 

210 80 16800 Sq.ft.   

1.47 
Crores.  

2 Laddu Counter Near 
Saiprasad  

75 58 4350 Sq.ft. 

3 Darshan Queue @ 
start of Pimpalwadi 
Road  

46 15 690 Sq.ft  

  Total: 21840 Sq.ft. 650/- 1,41,96,000/- 
 Architects Fees @3.5%: 4,96,860/- 
 Total Project Cost: 1,46,92,860/-. 

 
ब)  मंिदर प रसरातील आव  यक िठकाणी उभारावयाचे पी.  ही.सी. फॅ ीक शेड-  

Sr. 
No. 

Location Size Area Unit Approx. 
Rate 

Amount Say Rs. 

A) Removable Fixed Sheds: 
1 Samadhi Mandir 

Exit 
200 10 2000 Sq.ft.   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

2 Sabha Kund Area at 
North of Samadhi 
Mandir. 

60 60 3600 Sq.ft. 

3 Udi Counter Area. 40 30 1200 Sq.ft. 
4 In front of 

Gurusthan 
50 30 1500 Sq.ft. 

5 In front of Datta 
Mandir at Lendi 
Garden. 

100 30 3000 Sq.ft. 

 Total: 11300 Sq.ft. 650/- 73,45,000/- 

mailto:@3.5%:
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B) Removable & Retractable Sheds: 
1 North Side of 

Samadhi Mandir  
284 19 5396 Sq.ft 1100/- 59,35,600/-  

 
1.37 
Crores. 

 Architects Fees @3.5%: 4,64,821/- 
 Total Project Cost: 1,37,45,421/- 

सदरकामी उपरो  त अ मिधल नमूद तपिशला माणे र  कम .१.४७ कोटी मा चा खच अपिे त आहे. 
तसेच ब मिधल नमूदतपिशला माणे र  कम .१.३७ कोटी मा चा खच अपिे त आह.े सदरह खच मोठया  व पाचे 
व मं िदर प रसराशी िनगडीत अस  यान े याकामी तपिशलवार नकाशे व अंदाजप क मं िदर प रसर व दशनरांग 
पनु:िवकास क  पाचे आिकटे  ट मे. माथू र अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांचेकडून तयार क न घेता येईल.  

लाडू काउंटर ह े साई साद िनवास  थान प रसरात आहे व  या इमारती दशन रांग क  पाचे वेळी 
काढ  यात येणार अस  याने,  यािठकाणी उभारणी करावयाचे िनयोजीत शेड दशन रांग क  पाचे काम सु  
करतेवळी काढून घेता येईल. लाडू काउंटर  या निवन जागेत पु  हा  उभारता येईल. तसचे  दारकामाई समोर 
सावजिनक र  ता अस  याने व सदर िठकाणी सध ्या ऑिनंग शेड अस  याने या िठकाणी नवीन शेड उभारणचेा 
समावेश या  तावात करणते आलेला नाही.   

तसचे ब म  ये नमदू केलेली सव शेड ही मं िदर प रसरातील अस  याने  यास मा. उ  च  यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं १७७६/२०१४, पी.आय.एल. न.ं१८/११ वर 
िद.१४/०१/२०१५ रोजी िनणय दऊेन शेड उभारणकेामी व खचास परवानगी िमळणेबाबतचे अॅ  लीकेशन र  
केलेले आह.े  तथापी आव  यक बाब  हणनू पु  हा  मा. उ  च  यायालयात मंजरुीसाठी अज सादर करता येईल असे 
मत आह.े  

 ताव – तरी याकामी उपरो  त अ व ब म  ये नमदू केले माण े येणारे .२.८४ कोटी मा चे खचास 
तसचे सदर क  पासाठी तपिशलवार नकाशे, अंदाजप क व िनिवदा आिकटे  ट मे. माथरू अॅ  ड का े असो., नवी 
िद  ली यांचेकडून तयार क न घेणसे तसचे पिह  या ट   यात अ म  ये दशिवले माण े शेड उभारणकेामी 
वतमानप ातील जाहीराती  दारे ई-िनिवदा मागिवणसेाठी मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७१३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील अ त याम ये नमुद केले या (१६ गुं ठे, साई साद 
इमारतीजवळील लाडू साद िव  काऊंटर, िपंपळवाडी र यावरील दशन रांग) जागेम ये 
साईभ ां या सोयीसाठी एम.एस. चर व पी. ही.सी. फॅि कचे छत बसिवणेस व याकामी िवहीत 
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२७ मंिदर प रसरालगत गेट न.ं१,२ व ४ चे िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड तयार करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- 
अिधिनयमाचे कलम– २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ  वये, “मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम  ताचंी  दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे”  अशी तरतदू आहे. 
 तावनाः- िशड  येथे चे दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी मोठया माणात वाढ झालेली आह.े 

चे दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंे दशन रांगेसाठी िपंपळवाडी र   यावर पॉलीकाब नेटचे शेड उभारणते 
आलेले आह.े सदरह शेडचे पवू व पि म बाजकूडून साईभ  तांना दशनासाठी सोड  यात येते. तसेच मं िदर 
प रसरात येणेसाठी गेट न.ं३ व गेट न.ं ४ मधनू वेश िदला जातो. िद.३१ ऑग  ट, १ व २ स  टबर २०१६ रोजी 
मा. अ  य  महोदय यांनी मा. कायकारी अिधकारी व उप कायकारी अिधकारी यांचे समवेत मं िदर प रसरात व 
सं  थानचे इतर िवभागांची पाहणी केली. मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या िनदशानुसार मं िदर प रसरातील गेट 
न.ं१,२ व ४ या िठकाणी म  टी  टोअर च  पल टॅ  ड तयार करणेबाबत मा. कायकारी अिधकारी क  यांचेकडील 
जा.न.ं२१४७/२०१६ िद.०७/०९/२०१६ रोजीचे प रप काअ  वये कळिवणते आलेले आहे.  

  यानसुार खािलल जागेवर सदरचे च  पल  टॅ  ड तयार येितल. 
१) दशन रांग पि म बाजू गेट न.ं१ जवळ च  पल  टॅ  ड तयार करणेः- सदरचे च  पल  टॅ  ड गेट न.ं१ 
चे उ  तर बाजसू फुटपाथवर दशन लाईन गेट नं.१ चे जवळ ६.७५ मी.x२.४५ मी. या साईजम  ये तयार करता 
येईल. सदरचे च  पल  टॅ  ड मेकॅिनकल िवभागामाफत रॅक तयार क न  वरीत सु  करता येईल. 
२) दशनरांग पूवबाजू गेट नं. २ लगत च  पल  टॅ  ड तयार करणेः- सदरचे च  पल  टॅ  ड दशन रांग पवू 
बाजकूडील गेट नं.२ लगत १६ आर जागे  या उ  तर बाजकूडील कं  पाउंड िभंतीलगत ३०’x१०’ या साईजचे 
ब   याचंे स ्  चर उभा न छतासाठी व बाहरेील बाजनेू प े बसिवता येईल . 
३) गेट न.ं४ जवळील च  पल  टॅ  ड सु  करणेः- मं िदर प रसराचे ४ न.ंगेटचे बाहरेील बाजसू 
पि मेकडील मोकळया जागेत कं  पाऊंड िभंतीलगत फायबरची कॅबीन ठेव  यात येवनू ितचा वापर साईभ  तांचे 
च  पल  टॅ  डसाठी कर  यात येत होता. सदरचे च  पल  टॅ  ड ी साईबाबा सं  थान ए   लाईज े डीट को. ऑफ 
सोसायटी िल. िशड  यांचे माफत चालिव  यात येत होते. परंत ूसदरह च  पल  टॅ  डचा वापर बंद करणते आलेला 
आह.े सदरचे च  पल  टॅ  ड सोसायटीमाफत पु  हा सु  करणकेामी मालम  ता िवभागामाफत उिचत कायवाही 
करणते यावी, अस े  यानंा इकडील िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आले आह.े 
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  उपरो  त माण ेअ.नं.२ चे िठकाणी च  पल  टॅ  ड तयार करणकेामी इकडील िवभागामाफत करावयाचे 
कामासाठी आव  यक मटे रयल खरेदी करणेसाठी खालील माण ेखच अपेि त आह.े 
अ.न.ं मटे रयलचा तपिशल प रमाण/ एकक दर र  कम 
१ जी. आय प े ०.४५ एम एम जाडी साईज – 

१२’x४’ 
२४ नग १११५/- . नग २६,७६०/- 

२ गो  टे ४’’  यासाचे १२’ लांबी 
                          १०’ लांबी 

२० नग 
०७ नग 

१२०/- . नग 
१००/- . नग 

२,४००/- 
७००/- 

३ नट बो  ट १२ mm  यासाचे ८’’ लांबीच े २० नग ३५/- . नग ७००/- 
एकूण र  कम . ३०,५६०/- 

  उपरो  त माण े दशनरांग पवू बाज ू गेट नं. २ लगत च  पल  टॅ  डकरीता ब   याचंे   चर असलेले 
प ाशेड उभारणकेामी र  कम .३०,५६०/- मा  खच येईल. तसचे दशनरांग पि म बाजकूडील गेट न.ं१ लगत 
असले  या फुटपाथवर पॉली काब नेटचे शेड अस  यामळेु सदर िठकाणी मेकॅिनकल िवभागामाफत रॅक ठेवनू 
च  पल  टॅ  ड  वरीत सु  करता येईल. 

  तरी दशन रांग पवू बाज ू गेट नं.२ जवळ च  पल  टॅ  डकरीता प ा शेड उभारणकेामी येणारे र  कम 
.३०,५६०/- मा चे खचास व इकडील िवभागासंबंधी कामे करणेसाठी आव  यक मटे रयल िवहीत प  दतीने 

कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस मा  यता िमळण ेिवनंती. 
िनणय .७१४ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरालगत गेट न.ं१,२ व ४ चे िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड 

तयार करणेकामी आव यक असणारे सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व 
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह च पल टॅ ड 
सेवेक यांमाफत चालिवणेत यावे, असे ठरले.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२८ साईधमशाळा येथील कमचा यां चे दु चाक  वाहन पािकग यव थेसाठी शेडचे बांधकाम करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:  
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ  वये, “मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 

मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे” अशी तरतदू आहे. 
 तावना:- सं  थानचे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १७२ म  ये ी साईधमशाळा इमारत 

साईभ  ताचंे िनवासाठी िद.१८/०७/२०१३ पासनू वापरणेस खलुी केली आहे . या इमारतीम  ये पालखीधारक, 
पदया ी, सहल तसचे इतर रा  यातनू ॅ  ह  स  दारे िशड  येथे येणा-या साईभ  ताचंी िनवासाची  यव  था केली 
जाते. याजागेत एकूण सहा इमारती असनू कायालयासाठी  वतं  इमारत आह.े सहा इमारतीपैक  एक इमारत 
सं  थानचे किन  ठ महािव ालयासाठी वापरात आह.े साईधमशाळा येथील कायालयीन कामासाठी कायम व 
कं ाटी (आऊट सोिसग माफत) कमचारी अस े १८० कमचारी कायरत आहते. यापैक  बहतांश कमचारी 
जवळ  या खेडेगांवातील अस  यामुळे दचुाक वर येतात. सबब सव कमचारी आपली दचुाक  वाहने साई 
धमशाळेतील आर  लॉक इमारती  या उ  तर बाजसू पाक करतात  यासाठी . अिध क साईधमशाळा यांनी 
 याचंे िद.१८/०५/२०१६ रोजीचे िटपणी अ  वये कमचा-याच ेदचुाक  वहानासंाठी उ  तम कारे पाक गं  यव  था 

करणबेाबत इकडेस कळिवले आह.े तसचे अ  य , ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना, िशड  यांनी  याचंे िद. 
२९/०८/२०१६ रोजीचे प ा  वये सं  थानचे िविवध िवभागाम  ये कायरत असणारे कमचारी सायकल, मोटार 
सायकल, िकंवा चार चाक  वाहन घेऊन डयटुीवर येतात.  यासाठी  वतं  अशी पाक गं  यव  था करणते यावी 
अशी मागणी केली आह.े  

 ताव:- उपरो  त माणे साई धमशाळा प रसरातील इकडील िवभागाचे ितिनधी यांनी सम  पहाणी 
केली असनू साईधमशाळा प रसरातील आर  लॉक या इमारतीचे उ  तर बाजसू उपल  ध जागेनसुार ३९ मीटर लांब 
आिण ३.३० मीटर ं द या मोजमापाचे दचुाक  वाहन पाक गं शेडचे बांधकाम करता येईल या शेडम  ये एकाच 
वेळी एकूण ४० दचुाक  वाहने पाक गं करता येतील .  यासाठी सन २०१५-२०१६  या चिलत िज  हा 
दरसचूीनुसार सोबत जोडले  या अंदाजप कानुसार पये २,३७,५५९/-  मा  इतका खच अपे ीत आह.े  

तरी िवषयांक त कामासाठी येणारे अपे ीत खचास व िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसेाठी मा  यता 
िमळणसे िवनंती.  

िनणय .७१५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा येथील कमचा यां चे दु चाक  वाहन पािकग यव थेसाठी 
शेडचे बांधकाम करणेबाबतचा उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२९ सं थानचे मौजे िनमगाव- को हाळे गट न.ं१९५ पै.मधील हेलीपॅड येथील वेट ग लाऊंज दु ती करणे व 

भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
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२१ (१) िव त यव थे या िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतदु ना अधीन राहन, 
सिमतीकडून पढुीलपैक  सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल.  

      (क) अ वये "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे 
योजनासाठी िव त यव थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर याची तरतदू आह.े " 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- मा. ीसद  य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील 
िन. . ३०० खालील माण ेआह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळ ेयेथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती 
पे  ह ग  लॉक बसिवणसे व वेट ग लाऊंज मधील दु  तीची काम करणसेाठी येणा-या अंदाजे .१५,३८,८७०/- 
मा चे खचास, सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खडंपीठाची 
परवानगी घे  यात यावी, अस ेठरले.  

तसचे मा. खंडपीठा  या आदेशास अधीन राहन उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली.” 
तावना:- िशड  येथे ी साईचंे दशनासाठी येणा या अितमह वा या य साठी सं थानचे मौजे 

िनमगांव- को हाळे येथील गट न.ं १९५ पै. मधे हेलीपॅड तयार करणते आला आह.े त  कालीन कायकारी 
अिधकारी यांनी सदरह हलेीपॅडचे वेट ग लाऊंज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस सचूना िद या हो  या .  

   यानसुार सं थानचे हेलीपॅड भोवती पे ह ग लॉक बसिवण े व वेट ग लाऊंज मधील खालील कामे 
करणसेाठी  ताव तयार करणते आला होता. 
०१. वेट ग लाऊंज भोवती पे ह ग लॉक बसिवण े 
०२. वेट ग लाऊंज करीता अॅ य.ु लायड ग िखड या बसवणे 
०३. अंतगत िभंत ना ल टर पट करण े 
०४. दरवा यांना आितल व बाहरेील बाजनेु लॅमीनेट लावण े
०५. िज सम बोड फॉ स िसल ग करण.े 
०६. लोर ग वर PVC मॅटीन टाकणे 
०७. िखड यांना ि हनीिशएन लाईडंस ्लावण े
०८. ि  िसटर सोफे खरेदी करणे  
०९. अॅ टी चबर बनिवण ेकामी एि झ यटुीव टेबल व खचु  खरेदी करणे .  

मा. ीसद  य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार िवधी िवभागामाफत मा. उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन नं. ५०७३/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ अ  वये 

अज सादर कर  यात आला होता. तथापी शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं  थानचा कारभार 
पहाणेसाठी न  याने मा.  यव  थापन सिमतीची सद  याची िनयु  ती केलेली आह.े  यामळेु, मा. उ  च  यायालयाने 
िद.१३/०३/२०१२ रोजी  या आदशेाने गिठत केले  या मा. ीसद  य सिमतीचा कायकाल सपंु  टात आलेला आह.े  

न  याने गठीत झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा, 
िवषय  न.ं ०२  िनणय . ५५६ अ  वये मा. उ  च  यायालयाची मा  यता घेणकेामी दाखल केलेले ३३ िसि हल 
अज मागे (Withdraw) घेणबेाबत िनणय समंत झालेला आह.े सदरह िनणयानसुार िवधी िवभाग यांनी  याचंे 
जा. . एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने सदरह िस  हील अॅ  लीकेशन मा. 
उ  च  यायालयातनू मागे घे  यात (Withdraw) आले अस  याचे कळिवले आह.े  

 ताव – मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊंज भोवती 
पे  ह ग  लॉक बसिवण ेव वेट ग लाऊंज दु  ती  करणसेाठी िजल ्हा दरसचुी २०१५-२०१६ चे अंदाजप कानसुार 
.११,२८,१८१/- मा  खच अपे ीत आह.े तसेच वेट ग लाऊंज करीता वरील माण ेफिनचर खरेदी करणेसाठी 

अंदाजे .२,२९,७५२/- मा  खच अपे ीत आह.े  
तरी सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊंज 

भोवती पे ह ग लॉक बसिवणसे व वेट ग लाऊंज मधील दु तीची कामे करणसेाठी िविहत प  दतीने ई- िनिवदा 
सचूना िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणकेामी तसचे याकामी येणारे अपे ीत खचास मा यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १९५ पै. मधील हेलीपॅड 
जवळील वेट ग लाऊंज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊंज मधील दु तीची कामे 
करणेसाठी िविहत प  दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३० साईआ म भ िनवास थान येथील इमारतीचे संडास व बाथ म िखड यांना ॲ युिमनीअम े म 

असलेली म छर जाळी बसिवणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- 

        अिधिनयमाचे कलम – २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ  वये, “मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी  दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे”  अशी तरतदु आहे. 
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 तावनाः- सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास येथ ेएकूण १२ इमारती असनू  याम  ये १५३६ खो  या 
िनवासाकरीता उपल  ध आहते.  येक खोलीम  ये  वतं   नानगहृ व साधनगहृ असनू  यांना एकूण ३०७२ 
लोअस  ह  टीलेटर लाव  यात आलेले आहते. सदर लोअस, िखड  यां ारे कचरा  लंब ग शा ट म  ये टाकला 
जातो, अस े साई आ म िवभागाने कळिवले आह.े  यामळेु सदर िखड  यांना अॅ  यिुमनीअम मॉ   यटुो मेश 
बसिवण ेआव  यक आह.े 

साईआ म भ िनवास िवभागास ISO9001:2008 ह े मानांकन ा  त झाले आह.े आय.एस.ओ. 
ऑडीटर यांनी िवभागातील  व  छता व इतर कामाबाबतची पाहणी केली असता, िखड  यामंधनू ड  टम  ये  
टाक  यात आलेला कचरा पाहन सडंास व बाथ मचे िखड  यांना जाळी बसिवणबेाबत सचुना केली अस  याचे 
साई आ म भ  तिनवास यांनी कळिवले आह.े 

 तावः- उपरो  त िवषयांक त कामी खालील तपिशला माण ेखच अपेि त आह.े 
Sr. 
No. 

Description Nos Size Quantity  Unit Approx 
Rate 

Amount 

01 Providing & fixing in 
position alluminium fixed 
ventilator window of size 
as directed by engineer in 
charge having colour 
anodized section of 40mm 
x 18mm & 16 micron 
coated alluminium 
section, with alluminium 
SS Mosquito mesh fitted 
in it, including necessary 
fixtures & fastening etc. 
complete.         

3072 1’-6”x2’-0” 9216.00 Sq.ft 150/- 13,82,400/- 

Total Amount R/o- 13,82,400/- 

   
तरी याकामी येणारे .१३,८२,४००/- मा चे अपेि त खचास व याकामी वृ  तप ात जािहरात िस  द 

क न ई– िनिवदा मागिवणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस मा  यता िमळणेस 
िवनंती. 

िनणय .७१७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थान येथील इमारतीचे संडास व बाथ म 
िखड यांना ॲ युिमनीअम े म असलेली म छर जाळी बसिवलेस, खो याम ये िनवास करणारे भ  
 नानगृह व साधनगृहाम ये कचरा टाकतील यामुळे उपरो  ताव अमा य करणेत आला व सदरह 

ड टची िनयमीत साफ-सफाई करणेत यावी, अशा सुचना दे यात आ या.   
    (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३१ सं थानचे बांधकाम, पाणीपुरवठा व मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात येणा या क पांसाठी 

Peer Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनुषंगीक सेवा घेणेकरीता 
स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा  झाले या तावांबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद:- सदर अिधिनयमातील सधुारीत 
कलम १७ चे पोटकलम (2) मिधल खंड (झ) अ  वये वरील िवषयाशी सबंं िधत खािलल तरतदू आहे.  

“सवसाधारपण ेिव   त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल 
व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.” 
मा.ि सद  य सिमती सभेतील िनणयः- 

वरील िवषयाबाबत मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजी झाले  या सभेत खािलल माणे 
िनणय .४७७ समंत कर  यात आलेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावीत सवेा ा  त करणेसाठी स  लागारांचे पॅनल (Panel of 
Consultants) तयार करणकेामी वतमानप ातील जाहीराती ारे अनभुवी व नामांक त स  लागारांकडून अज 
सादर करणिेवषयी कळिव  यात यावे, अस ेठरले.”  

वरील िवषयाबाबत मा. ि सद  य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले  या सभेत खािलल माणे 
िनणय .३(६) समंत कर  यात आलेला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे बांधकाम, पाणीपरुवठा व मॅकेिनकल िवभागामाफत 
राबिव  यात येणा-या क  पासंाठी Peer Review िनिवदा मु  यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनषुंगीक 
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सवेा घेणकेरीता स  लागारांचे पॅनेल नेमणकेामी ा  त झालेले ११  ताव उपसिमती सभेत उघडणते आले. या 
उघड  यात आले  या  तावांमधील पा / अपा  स  लागारांचा अहवाल पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर 
करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य करणते आली.”  
1. वरील िवषयाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजी झाले  या सभेत िनणय 

.४१८(३) खािलल माण ेसमंत कर  यात आलेला आह.े  
“यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे बांधकाम, पाणीपरुवठा व मॅकेिनकल िवभागामाफत 

राबिव  यात येणा-या क  पासंाठी Peer Review िनिवदा मु  यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनषुंगीक 
सवेा घेणकेरीता स  लागारांचे पॅनेल नेमणकेामी उपरो  त माण े उघडणते आले  या फ चे दकेारानसुार  यांचे 
तां ि क व वािण  यीक  तावांचे संयु  त मु  यमापन करणते येऊन, स  लागारांचे संयु  त मु  यमापनाचा अहवाल 
मा  यतेसाठी ीसद  य सिमतीसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य करणते आली.”  

 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार बांधकाम, 
िव तु, मॅकेिनलकल व पाणीपरुवठा या िवभागा  दा रे राबिव  यात येणा-या Peer Review व िनिवदांचे तां ि क 
मु  यमापन करण े या स  ला सवेा घेणेसाठी Panel of Consultants नेमणकेामी वतमान प ात व सं  थानचे 
सकेंत  थळावर जािहरात िस  द क न अनभुवी व नामां िकत स  लागारांकडून अज मागिवणकेामी सदर 
िवभागांकडून  याचंेकडील काही मु यांचा समावेश करावयाचा अस  यास िद.११/११/२०१४ अखेर बांधकाम 
िवभागाकडे दणेचेे करावे अस ेिद.०७/११/२०१४ रोजीचे प ा  वये कळिव  यात आले होते.  यावर पाणी परुवठा 
िवभाग व मॅकेिनकल िवभाग यांचकडून  याचंेकडील अहवाल िनरंक अस  याचे कळिव  यात आले.  

िव तु िवभाग यांनी िद.२४/०१/२०१५ रोजीचे प ा  दारे उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येिथल WP No.3196/2013 मिधल िद.१०/०४/२०१४ रोजीचे आदशेाचा संदभ दऊेन िव तु िवभाग व 
बांधकाम िवभाग यांची एकि त िनिवदा काढता येणार नाही. तस ेके  यास मा.  यायालयाचे आदेशाचा अवमान 
होईल, असे कळिवले आह.े  यामळेु िव तुिवषयक कामासंाठी वरील िवषयाकं त स  ला सवेा दणे ेया िन िवदे  या 
 कोपमधनू वगळ  यास इकडील िवभागाचे िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता दे  यात आली 

आह.े   
    यानसुार सं  था नचे बांधकाम, पाणी परुवठा व मेकॅिनकल िवभागाकडील क  पांसाठी 

स  लागारांकडून खालील माण ेसवेा घेणसेाठी िनिवदा मागिवणते आ  यात. 
Scope of Work: 
 Approval Stage: 
a) Peer review of architectural drawings, designs and preliminary cost estimate. 
b) Peer review of structural design. 
c) Checking of detailed cost estimate. 
 Tender Stage: 
a) Checkimg of draft bid documents. 
b) Evaluation of bids received. 
 Construction Stage: 
a) Conduct periodic quality audits at the construction site to ascertain the quality of 
materials and workmanship. 
b) Conduct audit of running account and final bill of the contractor, to ascertain the 
quantity and value of work done. 

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी मोह  सवािनम  त सं  थान माफत िविवध िवकास कामे हाती 
 यावयाची अस  याने िद.१०/१०/२०१५ रोजी  या िटपणी अ  वये िवषयांक त कामासाठी स  लागारांकडून EOI 

Document मागिवणसेाठी मुंबई, नािशक व पणुे येथील वतमानप ात व सं  था नचे सकेंत  थळावर जािहरात 
िस  द क न अनभुवी व नामां क त स  लागारांकडून िद. ३०/११/२०१५ पयत अज मागिवणसे मा  यता देणते 

आली.  यानुसार ११ स  लागारांचे अज ा  त झालेले होते. स  लागार यांनी सादर केलेले तां ीक िलफाफे 
िद.०८/०१/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेपढेु उघडण े आले. इकडील िवभागामाफत सदरह स  लागारांचे 
कागदप ांची छाननी करणते आली आह.े  यानसुार स  लागार यांचे गुणांचा तपिशल खालील माण ेआहे.  

 
Sr.No Name of Consulting firm Marks obtained 

(out of 100) 
01 Tata Consulting Engineers Ltd, Mumbai 100 
02 Fortress Infrastructure Advisory service, Mumbai  98 

03 M/s. Shrikhande Consulting Pvt. Ltd. Navi Mumbai 89 
04 Precision Precast Solutions Private Ltd., Pune 85 
05 D.O. Nikam, Pune  80 
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06 Mathur&Kapre Associates, New Delhi 72 
07 EN Struct Consulting Engineers, Pune  66 

08 Arham Constrotech pvt. Ltd, Nashik Road  41 
09 Elegance Architects, Ar. Vishal Patil, Pune 40 
10 Infinity Consulting Engineers, Pune 32 
11 M/s Chougule Architects, Nashik 15 

 
वरीलपैक  अ.न.ं१ ते ७ म  ये नमदू केले  या स  लागारांना तां ीक िनिवदमेधील कागदप ांनुसार िकमान 

६६ ते कमाल १०० अस ेगुण िमळालेले आहते. तसचे अ.न.ं ८ ते ११ मधील स  लागारांना िकमान १५ ते कमाल 
४१ गणु िमळालेले आहते.  यामळेु वरीलपैक  ६० पे ा जा  त गणुधारक अशा फ  त अ.नं.१ ते ७ मधील 
स  लागारांचे वािण  यीक िलफाफे उघडून  याचंे अंतीम मु  यमापनानसुार पढुील िनणय घेणसेाठी  ता व सादर 
करणते आला होता.  यानुसार अ.नं. १ ते ७ मिधल स  लागारांचे वािण  यीक िलफाफे (Commercial Bid) 
िद.१८/०६/२०१६ रोजी मा. उपसिमतीचे सभेत उघडणते आले आहेत.  यानसुार सिव  तर मु  यमापनाचा त  ता 
तयार क न, यासोबत जोडला आह.े  

सदरह मु  यमापन त  यानुसार स  लागार यांचे एकि त ( तां ि क व वािण  यीक) गणुांचा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

Sr.No Name of Consulting firm Combined Score Comparative 
Status 

1 Precision Precast Solutions 
Private Ltd., Pune 

88.30 H1 

2 Fortress Infrastructure 
Advisory service, Mumbai  

86.60 H2 

3 D.O. Nikam, Pune  86.00 H3 
4 Tata Consulting Engineers 

Ltd, Mumbai 
79.00 

(Project Cost > 
Rs.100 Cr.) 

76.86 
( Project Cost < 

Rs.100 Cr.) 

H4 

5 Mathur&Kapre Associates, 
New Delhi 

62.74 
(Project 
Cost < 

Rs.5Cr.) 

66.40 
(Project Cost 

> Rs.5Cr. 
& < Rs.25Cr.) 

74.40 
( Project 
Cost > 

Rs.25Cr.) 

H5 

6 M/s. Shrikhande 
Consulting Pvt. Ltd. Navi 
Mumbai 

67.38 H6 

7 EN Struct Consulting 
Engineers, Pune  

52.79 H7 

  उपरो  त माण ेअ.नं  १ ते ४ चे स  लागार कंप  यानंा ७५ पे ा जा  त गणु ा  त झालेले असनू, अ.न.५ 
ते ७  या स  लागार कंप  यानंा िकमान ५२.७९ ते कमाल ७४.४० गणु िमळालेले आहते.  

तसचे उपरो  त चारही सल ्लागार कंप  याचंे वािण  यीक  तावांचा तपिशल खालील माणे आह.े  
Sr. 
No 

Name of Consulting firm Total Fees in 
percentage 

Financial 
Score 

Comparative 
Status of 
financial 

score 

Combined 
Score 

1 Precision Precast Solutions 
Private Ltd., Pune 

0.75% 96 L2 88.30 

2 Fortress Infrastructure 
Advisory service, Mumbai  

1.20% 60 L3 86.60 

3 D.O. Nikam, Pune  0.72% 100 L1 86.00 
4 Tata Consulting Engineers 

Ltd, Mumbai 
2.40% 

( Project Cost > 
Rs.100 Cr.) 

30  
L4 

79.00 
( Project Cost > 

Rs.100 Cr.) 
3.15% 

(Project Cost < 
Rs.100 Cr.) 

22.86 76.86 
( Project Cost < 

Rs.100 Cr.) 
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 ताव:- उपरो  त माण ेचारही स  लागारांना ते िन  नतम ०.७२% या दराने काम करणसे तयार आहते 
िकंवा कस?े याबाबत  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु  यांना चचसाठी बोलावनू याबाबत िनणय घेता येईल. 
तसचे या स  लागारां पैक  जे या िन  नतम दरात काम करणेस तयार असतील  यांचा पॅनलम  ये समावेश करता 
येईल. तसचे सं  थानचे आगामी क  पाकरीता एकि त गणु मांकानसुार ाधा  य माने  याचंी स  लागार  हणनु 
सवेा घेता येईल. 

  तरी िवषयांक त कामासाठी स  लागारांचे पॅनल तयार करणसे उपरो  त माण ेकायवाही करणसे मा  यता 
िमळणसे िवनंती.  

िनणय .७१८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बांधकाम, पाणीपुरवठा, मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात 
येणा या क पांसाठी Peer Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) तसेच इतर अनुषंगीक 
सेवा घेणेकरीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा  झाले या तावां चे अवलोकन कर यात आले 
व या वेळेस सं थानला आव यकता भासेल, यावेळेस स लागारां चे पॅनेल नेम यात यावे, असे ठरले.  

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३२ एअरपोट लगेज ॉली खरेदी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) “भ  तानंा 
दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . ” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधणे व  याची दखेभाल करणे. ” 

 तावना:- या अिधिनयमातील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  थे माफत भ  ताचंी 
िनवास  यव  था व  यातील सिुवधा कर  यात येते.  या अनषुंगाने साईआ म भ  तिनवास साईभ  तां  या िनवास 
 यव  थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासनू सु  कर  यात आलेले असनू या िठकाणी १२ इमारतीमधनू १५३६ खो  या 

असनू, दररोज ८० ते ९० % खो  याचंी ब ुक ग होत असते. 
या िठकाणी थांबणा-या साईभ  तानंा  यां  या सोबतचे लगेज इमारतीपयत नेण/ेआणण ेकामी एअरपोट 

लगेज ॉलीची सिुवधा परुिवणते येते . याकामी १२० नग लगेज ॉल चा वापर दररोज करणते येतो. परंत ूसदर  या 
ॉ  याचंा सात  याने तीन वष वापर झा  यामळेू खराब/मोडतोड होत आह.े अनेकवेळा मेकॅिनकल िवभागामाफत 
ॉ  याचंी द ु  ती  क न घेतलेली आह.े परंत ूसतत  या वापरामळेू ॉ  या िनकामी होत आह.े  

स  या चांग  या ि थतीत ३७ नग एअरपोट लगेज ॉ  या िश  लक असनू,  या खराब झाले  या आहते 
 या िद.२९ व ३०/०७/२०१६ या दोन िदवसात मेकॅिनकल िवभागामाफत २९ ॉल ् या दु  त  क न  या वापरात 

आणले  या आहते. तसचे मेकॅिनकल िवभागाने या  यती र  त  या नादु  त  ॉ  या आहते  या द ु  ती  कामी 
 पेअरपाट खरेदी करणकेामी मा.  यव  थापन मंडळाची मा  यता घेऊन सदर  या िवभागामाफत रािहले  या नाद ु  त  
ॉल ् या द ु  त  क न िद  या जाणार आह.े तथापी भिव  यात १२० नग एअरपोट लगेज ॉली खरेदी करावे लागेल.  

 तावः- सदर  या १२० नग ॉ  या िद.११/०४/२०१३ पासनू वापर  यात असले  या असनू 
 यावेळीचा खरेदी दर सवकरासह ित ॉली .६,१३१.२५/- असनू,  यावेळी .७,३५,७५०/- ऐवढा खच 

कर  यात आलेला आह.े  
सतत ३ वष ५ मिहने ॉ  याचंा वापर होऊन पुढील काळात ब-याच ॉ  या िनकामी होतील तसचे ई-

िनिवदा ि येसाठी बराच कालावधी लागणार आहे,  यामळेू साईभ  तांना वापरणकेरीता १२० नग एअरपोट 
लगेज ॉली खरेदी करणचेी आव  यकता आहे. 

मागील तीन वषापवू  .६१३१.२५ या दराने लगेज ॉली खरेदी केलेली असनू,  याम  ये दरवाढ 
सभंा  य आहे. तसचे देशात नवीन एल.बी.टी. कर लाग ूहोणार अस  याने आज िमतीला  टेनलेस  टीलचे दरवाढ 
होईल िकंवा कमी होतील हे सांगता येणार नाही. यासाठी मागील खरेदी दराम  ये अंदाजे सभंा  य २० % वाढ 
गहृीत ध न .७,३५८/- ती नग खच अपे ीत असनू १२० नग ॉ  यांसाठी .८,८२,९६०/- सभंा  य खच 
लागेल. 

सन २०१६-१७ या आिथक वषात याकामी .८,८२,९६०/- र  कमेची बजेट तरतदू नसनू सदरची 
र  कम सधुारीत बजेटम  ये तरतदु करता येईल . तो पयत मा.  यव  थापन मंडळाची मा  यता घेऊन ई-िनिवदा पणू 
करता येईल. 

  िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ाय:- यासाठी १) मेकॅिनकल िवभाग यांचे मागदशनाखाली खरेदी 
िवभागामाफत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू एअरपोट लगेज ॉ या खरेदी करणेस, 

  २) उपरो  त वणनानूसार १२० नग एअरपोट लगेज ॉली खरेदी करणकेामी येणा-या अपे ीत खचास 
मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर.  

िनणय .७१९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवासम ये िनवास करणा या साईभ  तां  या सोयीसाठी 
तावात नमुद केले माणे १२० नग लगेज ॉली िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व 

याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं३३ िद.१४.०६.२०१६ रोजी झाले या मा. ीद य सिमती सभेतील िनणय .३४६ लोखंडी कपाटे खरेदी 
करणेकामी झालेला िनणय र  होऊन याबाबत न याने िनणय होणेबाबत. 

ताव- सभाकामकाज िवभाग जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/१७१५/२०१६ िद.०२/०८/२०१६ चे प रप काम  ये िवधी व 
 याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय मुंबई यांचे िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे अिधसचुनेनूसार ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ नूसार ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीचे गठन 
कर  यात आलेले आह.े  यानूसार सिमतीने कामकाज सु  केले असनू िद.३१/०७/२०१६ रोजी नविनयु  त 
सिमतीने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार ि वकारलेला आहे. यासाठी,  
१) यापढेु सभेत िवषय सादर करतांना  याम  ये मा.मुंबई उ  च  यायालयाचा उ  लेख कर  यात येऊ नये.  
२) यापवू   या  या िवषयांवर मा.मुंबई उ  च  यायालयाची मंजरूी घे  यासाठी िस  हील अज दाखल 
करणबेाबतचा िनणय झालेला आहते. परंत ूआजतागायत िस  हील अज दाखल झालेले नाहीत, अस े  ताव व,  

 ३) मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये दाखल असलेले िस  हील अज माघे घेणबेाबतचे 
 ताव पवू चा िनणय र  करणेसाठी व नवीन िनणय होणेसाठी ता  काळ  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करणते 

यावे असे प रप क पा रत झालेले आहे.  
   या अनषुंगाने लोखंडी कपाट ४ फुट ५ इचं उंचीचे (उंची ५४”) १,५३६ नग खरेदीकामी 

.१,०७,५२,०००/- (अ री पये एक कोटी सात लाख बाव  न हजार मा ) येणा-या खचास िद.१४/०६/२०१६ 
रोजी झाले  या मा. ीसद  य  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .३४६,  

  “  यावर सिव  तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास िवभागाकडील खो  यामं  ये ठेवणकेरीता 
 तावात नमदू केले  या वणनाची १,५३६ नग लोखंडी कपाटे खरेदी करणसेाठी  या े ातील त ां  या स   याने 

नमनुादाखल कपाट तयार कर  यात यावे व  या नमु  या माण े कपाटे बनिवणसेाठी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणते या  यात.  याकामी येणा-या अंदाजे .१,०७,५२,०००/- मा चे खचास त  वतः मा  यता दे  यात आली.  

  तसचे याकामी येणा-या खचास सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे  
औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठा  या आदशेानुसार पुढील कायवाही करणते यावी, 
अस ेठरले. ” हा िनणय र  होऊन, खालील माण ेन  याने  ताव सादर करणते येत आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) 
“भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवणे.” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची 
दखेभाल करण.े ” 

 तावः- या अिधिनयमातील तरतदुीनुसार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे माफत भ  ताचंी 
िनवास  यव  था व  यातील सिुवधा कर  यात येते.  या अनषुंगाने साईआ म भ  तिनवास साईभ  तां  या िनवास 
 यव  थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासनू सु  कर  यात आलेले असनू या िठकाणी १२ इमारतीमधनू १५३६ खो  या 

आहते. 
बरेच साईभ  त पर ांतातनू  या दशनासाठी येतात ते  हा  यां  या सोबत मोठया माणात पैसे, 

मौ  यवान व  त,ू मोठया िकंमतीचे मोबाईल, एटीएम काड, आयकाड इ. साही  य असते  यां  या साही  याची 
खोलीमधनू चोरी होऊ नये अगर  यां  या कडून गहाळ होऊ नये तसचे मं िदरात जातांना खोलीत जर लॉकर 
असलेले कपाट अस  यास  यांना  यां  या कडील पैस े व मौ  यवान व  त ू कपाटात सरुि त ठेवनू जाता येईल . 
यासाठी,  

या िवभागातील १,५३६ खो  यांसाठी २ ते ३ बॅग सामावतील अशा आकाराची सरुि ततेसाठी लॉकची 
सोय असलेली ४.५ फुटाचे १५३६ कपाटे खरेदी करावे लागणार आह.े  

याकरीता, नामां िक त कंपनीचे कपाटे खरेदी करावयाचे अस  यास एका कपाटाची अंदाजे ित नग 
िकंमत .१३,५००/- असनू १५३६ कपाटासाठी २ कोटी ७ लाख ३६ हजार एवढा अपेि त खच होईल,  

परंत ूकपाट खरेदीची सं  या  जा  त अस  याने नामां िक त कंपनीचे कपाट घे  याऐवजी चांग  या दजाचे 
लोकल ॅ डचे कपाट बाजार पेठेत उपल  ध असनू खालील त   यात दशिवले  या वणनानसूार खरेदी के  यास 
 याचा खच कमी होईल.  

तपशील साईज/वणन नग 
अंदाजे ित नग सव 
करासह दर . 

एकूण अंदाजे र  कम 

लोखंडी कपाट 
चांगला दजा 
असलेले 
कोण  याही 
लोकल ॅ  डचे  

प ा १८ गेज 
कपाटाची ं दी ३६” (३ फुट) 
खोली २०” (१ फुट ८ इचं)  
उंची ५४” (४ फुट ५ इचं)  
कलरः-   ेि ं टेड TA GRAY  

१५३६ ७,०००/- १,०७,५२,०००/- 
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िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- यासाठी, १)िद.१४/०६/२०१६ रोजी झाले  या मा. ीसद  य 
 यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .३४६ लोखंडी कपाटे खरेदी करणकेामी झालेला िनणय र  होऊन 

खालील माण ेन  याने िनणय होणेस, 
२) लोकल ॅ  डचे उपरो  त वणनानूसार १५३६ नग लोखंडी कपाटे खरेदी करणेस व  याकामी 
.१,०७,५२,०००/-(अ री पये एक कोटी सात लाख बाव  न हजार मा ) चे खचास, 

३) ई-िनिवदा मागिवतांना  येक ई-िनिवदाधारकाकडून सं  थानने िदले या साइज व वणनानसुार कपाटाचा 
नमनुा मागिव  यास व जो िनिवदाधारक L-1 ठरेल अशा िनिवदाधारकाचा नमनुा  या े ातील त ाकडून तपासनू 
घेणसे,  
४) मा.  यव  थापन मंडळ सिमतीचे मा  यतेनंतर खरेदी िवभागामाफत दिैनक वतमान प ाम  ये ई-िनिवदा 
सचूना जािहरात दऊेन ई-िनिवदा मागणी करणसे. 

   उपरो  त १ ते ४ चे  तावास मा  यतेसाठी सादर. 
िनणय .७२० यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवासकडील खो यांकरीता लोखंडी कपाटे खरेदी 

करणेकामी यापुव  झालेला िनणय र  करणेत आला. यािठकाण या खो यांची य  पहाणी क न 
िनणय घे यात यावा, असे ठरले.           (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३४ मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श, मुंबई यांचे पे ट कं ोल/ रोडंट कं ोल तथा फॉिगंग ि टमट कामाबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १) १४/२ घ- भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते 
तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा  उपाययोजना हाती घेण.े 

                      २) २१- ग – भ  तानंा मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा  कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ 
कर  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे . 

            मा.  य   थापन सिमती िनणय- मा. ि सदि यय  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे 
सभेमधील िवषयनं. ५८ व िनणय .५८७. 

         तावना– साईबाबा सं  थान अिधन  त साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास  थान व 
साई साद िनवास  थान या िवभागाकडील खो  यामं  ये पे  ट/रोडं  ट कं ोल व फॉिगंग ि टम  ट करणचेे कामासाठी 
िद.२३/०२/२०१२ रोजी वतमानप ात जािहरात िस  द क न िनिवदा मागवनू तथा चचा वाटाघाटी क न 
त  कालीन प रि थतीचा िवचार क न मे.पे  ट कं ोल एम.वॉ  श, मुंबई यांचा पे  ट/रोडं  ट कं ोलचा दर .२.२० 
पैस े ती चौ.फुट माण े तसचे पये १४००/- व पये १२००/- या माण े फॉिगंग ि टम  टचा दर 
िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे सभेत मा  य क न  ततु कामाचा कालावधी िद.१३/०७/२०१२ ते िद.१२/०७/२०१३ 
अखेर िनि त क न, िनणयानसुार ०१ वषाचा कायादशे पारीत कर  यात आला होता.त  कालीन प रि थतीचा व 
आले  या िनिवदांचा िवचार क न चचा वाटाघाटी क न म.ेपे  ट कं ोल एम वॉ  श, मुबंई यांना खालील माणे 
पे  ट/रोडं  ट कं ेाल व फॉिगंग ि टम  टचे काम िदले होते.  

अ) पे  ट/रोडं  ट कं ोल- 
अ.नं िवभाग इमारतीचे नाव खो  या व हॉल 

िमळून एकूण े फळ 
चौरस फुटाम  ये 

इमारतीिनहाय वाष क र  कम 
ती चौरस फुटा माण े

. ०२ .२० पै. 
१ साईबाबा भ  तिनवास  थान साईबाबा 

भ  तिनवास  थान 
१,७३,२६८.०० ३,८१,१८९.६० 

२ साई साद िनवास  थान साई साद िनवास  थान ९१,३८१.११ २,०१,०३८.४४ 
३ ारावती िनवास  थान ारावती इमारत २,०५,११७.०० ०४,५१,२५७.४० 
                       एकूण ४,६९,७६६.११ १०,३३,४८५.४४ 

 
ब) फॉिगंग ि टम  ट–  

अ.न ं िवभाग इमारतीचे नाव फॉिगंग ि टम  ट (धुरीकरण) आठवडयातुन 
एकदा (मिह  यात ४ फवारणी ) एक वषासाठी 

१ साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

साईबाबा भ  तिनवास  थान व 
परीसर 

. १४००/- ती फवारणी x ०४ फवार  या ती 
मिहना x १२ मिहने  = ६७,२००/-   

२ साई साद िनवास  थान  साई सादिनवास  थाने इमारत 
परीसर 

. १२००/- ती फवारणी  x ०४ फवार  या ती 
मिहना x १२ मिहने  =५७,६००/-   

३ ारावती िनवास  थान ारावती िनवास  थान व परीसर . १२००/- ती फवारणी  x ०४ फवार  या ती 
मिहना x १२ मिहने   = ५७,६००/-   

                                                                    एकूण पये –   ०१,८२,४००/- 
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अ) पे  ट/रोडं  ट कं ोल -        पये १०,३३,४८५.४४ 
ब) फॉिगंग ि टम  ट      - पये ०१,८२,४००.००  

       एकूण .  १२,१५,८८५.४४ 
सदर कामाची मदुत िद.१२/०७/२०१३ रोजी सपं  याने व  ततुचे कंपनीचे िद.०४/०६/२०१३ चे 

िवनंती प ानसुार िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे  सभेम  ये िद.१३/०७/२०१३ ते िद.१२/०७/२०१८ अखेर ०५ 
वषासाठी आहे  याच दराम  ये व पवु चे अटी/शत स अनुस न मदुतवाढ दे  यात आली.  ततुच े िनणयाम  ये 
सं  थान िनयमानसुार मे.एम वॉ  श,मुंबई या कंपनी बरोबर  या करारना  याचे  येक वष  नतुनीकरण कर  यात यावे 
अस ेठर  याने सदरबाबत मा.उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची C.A.NO.8691 OF 2014 IN P.I.L. 
NO. 18 OF 2011 अ  वये सं  थान तफ दाखल कर  यात आले  या याचीके मधील नमदु सव  बाब साठी मंजरुी 
मािगतली होती. सदरकामी मा.उ  च  यायालयाचे खंडपीठाने मा  यता िदली. समंत िनणयाम  ये तथा मंजरु न.ं 
C.A.NO.8691 OF 2014 IN P.I.L. NO. 18 OF 2011 म  ये  ततुचे काम ०५ वषासाठी दे  यात आलेले 
होते तथापी सं  थान िनयमानसुार कराराचे  येक वष  नतुनीकरण क न घे  यात यावे अस ेनमदु अस  याने पढुील 
वष .०४ साठीची िद.१९/०५/२०१६ रोजीची िटपणी .०३/२४ नुसार िद.१३/०७/२०१६ ते 
िद.१२/०७/२०१७ अखेर ०१ वष कालावधीसाठीची शासक य मा  यतेसाठी सादर केली होती. 

  िवभागाची मागणी– सदर िटपणी वर मा.कायकारी अिधकारी साहबे यांनी सबंं िधत फमचा दर वाजवी 
वाटत नाही सं  थानम  ये  इतर कंपनी साईआ म -०१ व  ०२ साठी कायरत आह,े  याचंे दर घे  यात यावे व 
सिव  तर िटपणी मा.सिमती समोर सादर करावी अस ेिनदश अस  याने सबंं िधत िठकाण  या ठेकेदारांकडून  याचंे 
मंजरु दर घे  यात आले. तपशीलवार िववरण खालील माणे,  साईआ म ०१ व ०२  या भ  तिनवासी 
सकुंलामधील हॉलम  ये पे  ट/रोडं  ट कं ोल, फॉिगंग ि टम  ट व डास आदी तीबंधक औषध फवारणी (Anti 
larval) करावयाचे वािषक, ैवािषक कॉ  ॅ  ट मे.जी टी पे  ट कं ोल ा.िल पुण े व म.े  टल गं पे  ट क ं ोल 
सि हससे ा.िल. ठाण ेयांना खालील नमदु दरात िदले आह.े 

अ.नं करावया  या कामाचा तपिशल मे.  टल गं पे  ट क ं ोल सि हसेस 
ा.िल. ठाणे यांचा साईआ म 
०२ साठीचा दर (वािषक 
कॉ  ॅ  ट) दर पये/पैसे 

मे.जी टी पे  ट कं ोल ा.िल 
पुणे यांचा साईआ म ०१ 

साठीचा दर ( ैवािषक 
कॉ  ॅ  ट ) 

दर  पये/पैसे 
१ पे  ट/रोडं  ट कं ोल (वषात ०६ फवार  या) ००.६३ पैसे ( ती चौ.फुटास) .१.०१ पैसे ( ती चौ.फुटास) 
२ फॉिगंग ि टम  ट  (१५ िदवसांसाठी ०१ फवारणी) .१११.०० ( ित फवारणी) .२,४९४.००  ( ित फवारणी) 
३ डास आळी तीबंधक औषध फवारणी (Anti 

larval) (१५ िदवसांसाठी ०१ फवारणी) 
.५१.०० ती फवारणी .   ८९९ .०० ती फवारणी  

 
वरील माण े मे.पे  ट कं ोल एम.वॉ  श,मुंबई व म.े  टल गं पे  ट क ं ोल सि हसेस ा.िल. ठाण े यांचे 

दराचे  तलुना  मक अवलोकन केले असता,खालील माण ेबाब िनदशनास येते.      
  अ) पे  ट/रोडं  ट कं ोल- 

  
           ब) फॉिगंग  ि टम  ट / Anti larval ि टम  ट 

अ.नं िवभाग इमारतीचे नाव खो  या व हॉल 
िमळून एकूण 

े फळ चौरस 
फुटाम  ये 

मे.पे  ट कं ोल एम.वॉ  श 
मुबई यांचे इमारतीिनहाय 
वाष क र  कम ती चौरस 
फुटा माणे    . ०२.२० पै. 

मे.  टल गं पे  ट क ं ोल 
सि हसेस ा.िल. ठाणे यांचे 
इमारतीिनहाय वाष क र  कम 

ती चौरस फुटा माणे   . 
००.६३ पै. 

१ साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 

साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 

१,७३,२६८.०० ३,८१,१८९.६० १,०९,१५८.८४  

२ साई साद 
िनवास  थान 

साई साद 
िनवास  थान 

९१,३८१.११ २,०१,०३८.४४ ५७,५७०.०९ 

३ ारावती 
िनवास  थान 

ारावती इमारत २,०५,११७.०० ०४,५१,२५७.४० १,२९,२२३.७१ 

        एकूण  ४,६९,७६६.११ १०,३३,४८५.४४ २,९५,९५२.६४ 

अ.नं िवभाग इमारतीचे 
नाव 

पे  ट कं ोल एम.वॉ  श मुबंई, 
फॉिगंग ि टम  ट (धुरीकरण) 
आठवडयातुन एकदा (मिह  यात 
४ फवारणी ) एक वषासाठी  

मे.  टिलंग पे  ट कं ोल 
स  ह सेस, ा.िल ठाणे 
फॉिगंग ि टम  ट दर  

मे.  टिलग पे  ट कं ोल 
स  ह सेस, ा.िल ठाणे 
डास आळी ितबंधक 
फवारणी  
Anti larval 
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अ) पे  ट/रोडं  ट कं ोल  - पये   २,९५,९५२.६० 
   ब) फॉिगंग ि टम  ट    -  पये     १५,९८४.०० 
                                      Anti larval Treatment  -  पये      १,५३०.००  
                                                    एकूण . ३,१३,४६६.६०   

खचाचा तुलना  मक त  ता  िद.१३/०७/२०१६ ते िद.१२/०७/२०१७ अखेर १२ मिह  यासाठी 
 

 वरील तलुना  मक त  ताचे अवलोकन केले असता,मागील व वतमानातील दराम  ये मोठया माणावर 
तफावत अस  याचे िनदशनास येते. 

        छाननी क न अनुमान - महारा   शासनाने समंत केलेला अिधिनयम , मा.  यव  थापन सिमतीचा मंजरु 
ठराव व वतमान काळातील सदरकामी कमी झालेले दर याचा िवचार करता सन २०१७/२०१८ 
(िद.०२/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ अखेर) याकामी अंदाजे खच .३,१३,४६६.६० (पणुाक त क न 
.४,००,०००/- मा ) अपेि त आहे. सदर खचाची तरतदु सन २०१६/२०१७ चे अंदाजप कात कर  यात 

आलेली आह.े  
    िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - वरील माण ेवाचणा-या र  कमेचा िवचार के  यास वतमान काळातील 

दर कमी आहते  िद.२५/०८/२०१२ रोजीचा िवषय नं.४४ व िनणय .६९९ हा त  कालीन प रि थतीचा व 
आले  या िनिवदांचा िवचार क न मा.ि सदि यय  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये यावर सिव  तर चचा होऊन 
समंत कर  यात आलेला होता.  

परंत ुवतमान प रि थतीत  ततु कामाचे दराम  ये मोठी घसरण झालेली आहे,  यामळेु पवु  या  मंजरु 
दराने  ततुचे काम क न घेत  याने सं  थानला जादा आिथक भदु  ड ( .९,०२,४१८.८४ इतका) पडत अस  याने 
 याबाबत पनुिवचार क न न  याने पे  ट / रोडंट कं ोल व फॉिगंग तथा  Anti larval Treatment  करणकेामी 

िनवीदा मागवनू येणा-या अंदाजे खचास तथा मागील  ततुचे कामाचे मदुत िद.१२/०७/२०१६ अखेर सपं  याने 
साईभ  ताचंी होणारी गैरसोय िवचारात घेऊन साईधमशाळेकडील सदरकामाचे  यनुतम दर करार ठेकेदार 
मे.  टिलग पे  ट कं ोल स  ह ससे, ा.िल ठाण ेयांचेकडून  याचंे िद.१८/०४/२०१६ चे कायादशेातील मंजरू दराने 
आहे,  याच अटी/शत  कायम ठेऊन  याचंे िद.२८/०६/२०१६ चे िवनंतीप ानसुार िद.०१/०९/२०१६ व 
िद.०१/११/२०१६ अशा दोन फवार  या क न  या  या लागतील. याकामी साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती 
भ  तिनवास व साई साद िनवास  थान या तीनही िनवास  थानांम  ये उपरो  त नमदु माणे ०२ िकटनाशक औषध 
फवारणी करणकेामी येणा-या अंदाजे खच .१,१०,०००/- (अ री .एक लाख दहा हजार) मा ला 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार आह ेतरी 
१) साईभ  ताचंे सिुवधेसाठी िद.०१/०९/२०१६ व िद.०१/११/२०१६ या कालावधीसाठी ०२ 
िकटकनाशक औषध फवारणी साईधमशाळा ०२ कडील  यनूतम दरधारक मे.  टिलग पे  ट कं ोल स  ह ससे, 

ा.िल ठाण ेयांचेकडून िद.१८/०४/२०१६ चे कायादेशातील मंजरू दर .०.६३ पैस े ती चौ.फुट या दराने क न 
घेणसे व  यासाठी येणारी र  कम .१,१०,०००/- (अ री पये एक लाख दहा हजार) मा चे खचास मा  यता 
िमळणसे   
२) सन २०१७/२०१८ (िद.०२/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ अखेर)  सदरकामी वतमानप ात 
जािहरात िस  द क न ई – िनिवदा य ारे ई - िनिवदा मागिवणसे 
३) मे.पे  ट कं ोल एम.वॉ  श मुंबई यांना  याचंे काम िद. १२/०७/२०१६ रोजी अखेर पासनु सपंु  टात 
आणलेबाबत कळिवणसे  
४) साईबाबा भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास व साई साद िनवास  थान या भ  तिनवासी 
सकुंलामधील िद.०२/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०१८ अखेर  सहा  िकटकनाशक औषध फवार  या व फॉिगंग 
ि टम  ट तथा  Anti larval Treatment  करणकेामी येणा-या अंदाजे अपेि त खचास मा  यता िमळणकेामी,  

१ साईबाबा 
भ  तिनवास
 थान 

साईबाबा 
भ  तिनवास
 थान व 

परीसर 

. १४००/- ती फवारणी x ०४ 
फवार  या ती मिहना x १२ 
मिहन=े           ६७,२००/-   

.१११/-  ती फवारणी x 
०४ फवार  या ती मिहना x 
१२ मिहने             
५,३२८/-   

.५१/-  ती फवारणी x 
०२ फवार  या x ०५ 
मिहने  
=  ५१०/- 

२ साई साद 
िनवास  थान 

साई साद 
िनवास  थाने 
इमारत 
परीसर 

. १२००/- ती फवारणी  x ०४ 
फवार  या ती मिहना x १२ मिहने 
=  ५७,६००/-   

.१११/-  ती फवारणी x 
०४ फवार  या ती मिहना x 
१२ मिहन=े              
५,३२८/-   

.५१/-  ती फवारणी x 
०२ फवार  या x ०५ 
मिहने  
=  ५१०/-  

३ ारावती 
िनवास  थान 

ारावती 
िनवास  थान 
व परीसर 

. १२००/- ती फवारणी  x ०४ 
फवार  या ती मिहना x १२मिहने 
=                       ५७,६००/-   

.१११/-  ती फवारणी x 
०४ फवार  या ती मिहना x 
१२ मिहने             
५,३२८/-   

.५१/-  ती फवारणी x 
०२ फवार  या x ०५ 
मिहने  
=  ५१०/- 

अ.न.ं कं ाटदाराचे नावाचा तपिशल खच 

१ मे.पे  ट कं ोल एम.वॉ  श मबुंई १२,१५,८८५.४४  
२ मे.  टिलग पे  ट कं ोल स  ह ससे, ा.िल ठाणे   ३,१३,४६६.६०  
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सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .७२१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 

दे यात आली.                        (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३५ मंिदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोिसग प दतीने करणेबाबत. 

ताव- आरो  य िवभागामाफत साफसफाईचे काम ३ िश ट म  ये २४ तास चाल ूअसते  याम  ये मं िदर  व मं िदर प रसर, 
िपंपळवाडी रोड दशन रांग आतील बाज,ू शांतीिनवास, भ  त ीिनवास इमारत, साई साद िनवास  थान इमारत व 
प रसर, साईबाबा भ  त िनवास  थान इमारत व प रसर, वाहन िवभाग प रसर, शै िणक सकुंले, साईउ ान, मंगल 
कायालय इमारत व प रसर, कमचारी/अिधकारी िनवास  थाने प रसर या िठकाणांची साफसफाई केली जात.े तसेच 
िशड  नगर पंचायत यांचे मागणीनुसार नगर पंचायत ह ीतील  िपंपळवाडी रोड (मनोजकुमार पथ) नगर-मनमाड 
रोड (ल  मीनगर ते साईआ म पयत) येथे कमचारी नेमनू साफसफाई केली जाते. 

            िद. १६/०७/२०१६ रोजी मा.का.अ.सो. यांनी मं िदर प रसरात राऊंड घेतला  यावेळी मं िदर प रसररतील 
साफ  सफाईची कामे आऊटसोिसग प  दतीने करणेबाबत सिव  तर  ताव  सादर करावा, अस े िनदश िदलेले 
आहते.  यास अनसु न  

आऊटसोस प  दतीने करावयाचे कामाबाबतचे तपिशलवार िव वरण- 
बांधकामाचे े फळ  (१३५४०.७१ चौ.मी.) मोकळया जागेचे े फळ(१४६०९.९७ चौ.मी.)  

समािव  ट िठकाणे  
समाधी मं िदर, नंदी समोरील हॉ  स (सभामंडप ते नंदीपयत) भयुारी 
दशनरांग, दशन हॉल (भ  ती िनवास इमारत तळमजला, १ ला 
मजला, शांती  िनवास इमारत तळमजला, १ला मजला, २ मजला) 
लेखाशाखा कायालय (भ. िन. ३ रा मजला) , मं िदर प रसरातील 
िमट ग हॉल,   सव काऊंटस व कायालये (टॉयलेट बाथ म सह)  

समािव  ट िठकाणे  
गु  थान प रसर ( समािधमं िदर पि म गेट ते  यानमं िदर पयत) 
समािध मं िदर उ  तर रोड, कारंजा िप रसर,लडीबाग प रसर, द  त मं िदर 
प रसर, िमट ग हॉल प रसर, मुंजाबा रोड, दणेगी काऊंटर न.ं२ प रसर 
शांती िनवास रोड, शिन मं िदर रोड, जनुी मराठी शाळा रोड-१६ गुं ठे 
मा ती मं िदर प रसर, चावडी प रसर,  दारकामाई रोड  ते गेट नं.४ 
पयत, िपंपळवाडी रोड दशन रांग,(गेट नं. १ ते २ पयतची दशन रांग) 
गेट न.ं १ ते ५ पयतचा फुटपाथ. 

 
अ) आरो  य िवभागाक रता मंजूर आकृतीबंध खालील माणे आहे.   

अ.न.ं पदनाम मंजरू पदसं  या  भरलेली पदसं  या   र  त पदसं  या  एकुण र  त पद े
   थायी कं ाटी  थायी कं ाटी आऊटसोस  थायी कं ाटी  

१ ३  ४  ५   ६ ७ 
०१ िवभाग मखु  १ - - - - १ - १ 
०२ उप िवभाग मखु  १ - - - - १ - १ 
०३ किन  ठ पयवे क  ५ २ १ - - ४ २ ६ 
०४ िलपीक-टंकलेखक  ३ - २ - - १ - १ 
०५ मकुादम  १० १० - ५ - १० ५ १५ 
०६ सफाई कामगार  १७३ २९० १५२ २१५ - २१ ७५ ९६ 
 एकूण  १९३ ३०२ १५५ २२० - ३८ ८२ १२० 
               स  या आरो  य िवभागाकडे १५५ कायम कमचारी व २१५ कं ाटी अकुशल व ५ कुशल कमचारी 

कायरत आहते. मंजरू आकृतीबंधातील  या  इमारतीची साफसफाईची कामे आऊटसोसमाफत चालू  आहते. ती 
कमचारी सं  या  २१७+४ मकुादम अशी एकुण २२१ इतक  आह.े मं िदर व  याजवळील प रसर साफसफाईकामी 

ितिदनी १०७ कायम कमचारी  कायरत असनू  यांचे रजा/सु या सोडवणकेामी १८ असे एकुण १२५ कायम 
कमचारी  कायरत आहते.  याचंे वेतनापोटी खालील माण ेखच येतो. 

      कमचारी वेतनावरील खच  
अ.न.ं  मं िदर व  याजवळील प रसर सफाईकामी       

      नेम  यात येणारी  कमचारी सं  या    
     दरमहा वेतन (जनू २०१६) वेतनावरील वािषक खच 

१२+१ (सानु ह अनदुानासह ) 
१. १२५ २३,७१,९३१/- ३,०८,३५,१०३/- 
                           एकुण पये  ३,०८,३५,१०३/- 

 
 ब )  व  छता सािह  य कामी झालेला  खच (सन २०१५-२०१६) 

अ. न.ं तपिशल वािषक खच 

१. मं िदर व  याजवळील प रसर सफाईकामी  
वापर  यात येणा-या सािह  याकामीचा खच   

. ७०२०४१/- 

अ+ ब िमळून एकुण खच  
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अ. न.ं तपिशल एकुण खच 
१. अ) कमचारी वेतनावरील खच ३,०८,३५,१०३/- 
२. ब )  व  छता सािह  य कामीचा  खच            ७,०२,०४१/- 
                                 एकुण वािषक  खच ३,१५,३७,१४४/- 

     एकुण वािषक खच . ३,१५,३७,१४४/- (अ री पये तीन  कोटी पंधरा लाख सदितस हजार 
एकशे च  वेचाळीस मा ) 

          मं िदर प रसर, दशन हॉ  स व िपंपळवाडी रोडची दशन रांग येथील साफसफाईची कामे आऊटसोिसग 
प  दतीने करण े  तािवत आह.े कामाचे पॉईटंनसुार ितिदनी कायम कमचारी सं  या  तपिशलवार िववरण 
खालील माणे-  

अ.न.ं कामाच ेिठकाण  ४ ते १२ १२ ते ८ ८ ते ४ जनरल एकुण 
 अ) मंिदर प रसर                                                  
 १. समाधी  मं िदर (नंदी ते  टेज पयत समािध मागील बाजु) ४ ४ २ - १० 

 २. गु  थान प रसर (समाधी मं िदर पि म गेट ते  यानमं िदर पयत) २ २ १ - ५ 
 ३. मेन रोड समाधी मं िदर उ  तर रोड (गेट न.ं३ ते िद ीतवाडा) २ २ १ - ५ 
 ४. नारळी गेट  (गु  थान उ  तर बाजू ते गेट न.ं ४ पयत)  १ १ - - २ 
 ५. कारंजा प रसर  (गेट न.ं४ आतील बाजु ते समा  या प रसर) २ २ १ - ५ 
 ६. लडीबाग (धबधबा ते नंदा िदप पयत  व गेट न.ं ४ ते गु  थान पयत  

बाहरेील बाज)ू 
२ २ - - ४ 

 ७. द  त मं िदर प रसर  (पारायण क   ते नंदािदप) १ १ - - २ 
 ८. िमट ग हॉल व प रसर  (गेटन.ं १, ५ प रसर) २ २ १ - ५ 
 ९. गेट न.ं१ ते ५ समोरील जाळी  १ १ - - २ 
 १०. मुंजाबा प रसर (गेट न.ं२ ते दणेगी काऊटंर न.ं२ पयत) २ २ १ - ५ 
 ११. दणेगी काऊटंर न.ं २ व  माबल प रसर १ १ - - २ 

 १२. शांती िनवास रोड  (बुक  टॉल ते महादवे मं िदर पयत) १ १ १ - ३ 
 १३. शिन मं िदर रोड (शिन गेट ते समािध मं िदर दि ण  दार पयत) १ १ - - २ 
 १४. सरंजामे बाग (अिभषके हॉल व  टेजपयत)   १ १ - - २ 
 १५. जुनी मराठी शाळा रोड (१६ गुं ठे) साई  कॉ  ले  स समोर १ १ - - २ 
 १६. मा ती मं िदर,चावडी व  दा.रोड  ४ ४ २ - १० 
 १७. कचरा वाहतुक (कचरा कंुडीतील कचरा गोळा करण)े २ २ - - ४ 
 १८. िकटकनाशक औषध फवारणी  - - - १ १ 
 १९.  अॅसीड पावडर/ ेनेज साफसफाई कामी  - - - ३ ३ 
  ३० ३० १० ४ ७४ 
ब  दशन रांग  ४ ते १२ १२ ते ८ ८ ते ४ जनरल एकुण 
                                          मागील पानावरील बेरीज ३० ३० १० ४ ७४ 
 १) शांती िनवास तळमाळा (टॉयलटे  लॉकसह) ४ ४ १ - ९ 
 २) शांती िनवास १ ला माळा (टॉयलटे  लॉकसह) १ १ - - २ 
 ३) शांतीिनवास इमारत शासक य कायालय (टॉयलटे  लॉकसह)  २ २ - - ४ 
 ४) भ  त िनवास दशन रांग तळमाळा (टॉयलटे  लॉकसह) २ २ १ - ५ 
 ५) भ  त िनवासदशन रांग १ ला माळा (टॉयलटे  लॉकसह) १ १ - - २ 
 ६) िपंपळवाडी रोड दशन रांग ( आतील बाज)ू ३ ३ - - ६ 
 एकुण - ४३ ४३ १२ ४ १०२ 
क  मुकादम       
 मुकादम अ करीता (अ. न.ं१ ते १९)   १ १ १ - ३ 
 मुकादम ब करीता (अ. न.ं१ ते ६ )   १ १ - - २ 
                                                               एकुण - ४५ ४५ १३ ४ १०७ 
                   रजा/सु या सोडवणे कामी माण ६.१     १८ 
                                                               एकुण  -     १२५ 

             उपरो  त माणे  कामे आऊट सोिसगने िद  यास कमचा-यांचे वेतनावर खालील माणे खच येईल.  
अ) कमचारी वेतन खच (सव करांसिहत) 

अ.न.ं एकूण कुशल/अकुशल कमचारी िकमान वेतन 
दर ित िदन 

ित िदन वेतन 
खच  

वािषक  वेतन खच 
(३६५ िदवसांक रता )  

१. ५ कुशल कमचारी ४०८.८१ २०४४.०५ ७,४६,०७८.२५ 
२. १०२ अकुशल कमचारी ३६८.७० ३७६०७.४० १,३७,२६,७०१.०० 
  एकुण  १,४४,७२,७७९.२५ 
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ब) कं ाटदाराने  व  छतेकामी करावयाचा अंदाजे आव  यक वािषक  व  छता सािह  य खच-  
. ७,७२,२००/- कं ाटदाराने  व  छतेकामी आव  यक  यं सामु ी खच तपिशलवार िववरण खालील माण े

क)  व  छतेक रता आव  यक  मिशनरी खच                                           
ड)  व  छतेक रता आव  यक  मिशनरी सािह  य खच  

अ.न.ं तपशील कंपनीचे नाव मशीन िकंमत/ 
ित नग 

१ ऑटो  बर ायर  ४५५ Taski ३,००,०००=०० 
२  मॉल ऑटो  बर  ३५० Taski १,७५,०००=०० 
३ हाय ेशर जेट  LMX २,००,०००=०० 
४ वेट अॅ  ड ाय  कबर  Taski ६५,०००=०० 
५ िसगंल िड  क  ब  Taski १,५०,०००=०० 
६ ाय  हॅ   यमु ि लनर  Indian made ४०,०००=०० 
  एकुण- ९,४६,०००=०० 

१  लास ि लिनंग िकट  ०१ ९००=०० 
२ टेली  कोपीक पोल  ०१ ५,८००=०० 
३ से टी लॅडर (३५ फुटी)  ०१ २५,०००=०० 
४ गारबेज ॉली  ०१ ६,०००=०० 
५  कॅब िब  स (मोठे)  ०१ ८४०=०० 
६  कॅब िब  स (लहान)  ०१ ६००=०० 
  एकुण- ४३०५४=०० 

 
अ, ब,  िमळून एकुण येणारा खच –  

अ. न.ं  तपिशल      एकुण खच  
१. अ) वेतनावरील खच  १,४४,७२,७७९.२५ 
२. ब)  व  छता  सािह  यावर  येणारा अंदाजे वािषक खच ७,७२,२००.०० 
 एकुण खच १,५२,४४,९७९.२५ 
 एकुण  पुणािकत खच १,५२,४४,९७९.०० 

 
िवभागाचा   प  ट अिभ ाय– मं िदर प रसर, दशन हॉ  स व िपंपळवाडी रोडची दशन रांग येथील साफ 

सफाईची कामे कर  यासाठी स  या येत असलेला खच व  आऊटसोिसग प  दतीने के  यास येणारा खच यांचा 
तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

                           वेतनावरील  खचाचा तुलना  मक त  ता  
अ.न.ं स  याचा 

तपिशलवार खच 
वािषक 

 
पये 

आऊट सोिसग नंतरचा 
तपिशलवार खच 

(वािषक) 

 
पये 

१ कायम  कमचारी  ३,०८,३५,१०३/- कुशल कमचारी  ७,४६,०७८.२५ 
 --- --- अकुशल कमचारी  १,३७,२६,७०१.०० 
 एकुण-  ३,०८,३५,१०३/-  १,४४,७२,७७९.२५ 

 
वरील त   याचे अवलोकन केले असता  

 
              
 
 
 
  तरी स  या मं िदर प रसर साफसफाईकामी पये ३,०८,३५,१०३/- खच येतो.  व सदर िठकाणची 

साफसफाईची कामे  आऊट सोिसगला िद  यास  यासाठी पये १,४४,७२,७७९/- इतका खच येईल. तथािप सदर 
कामे आऊटसोिसगने करावयाची झा  यास  या िवभागाकडील सफाई  कमचारी इतर िवभागाकडे वग करावे 
लागतील. तसचे सन २०१६-२०१७ चे सधुा रत अंदाजप कात बजेट तरतदू करता  येईल. 
अ)   तावात नमदु केले माणे कायालयीन कमचा-यां  यतीरी  त १२५ सफाई कमचारी आ  थापना/कामगार 
िवभागामाफत इतर िवभागात  वग कर  यास 

अ. न.ं  तपिशल      खच र  कम रपये  
१. सं  थान माफत साफसफाईची कामे के  यास होणारा वेतनावरील खच  ३,०८,३५,१०३.०० 
२. आऊट सोिसगने िद  यानंतर होणारा  वािषक  खच १,४४,७२,७७९.२५ 
 एकुण होणारी बचत  १,६३,६२,३२३.७५ 
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ब)  मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात व सं  थानचे वेबसाईटवर 
जािहरात िस  द क न ई-टडर प  दतीने िनिवदा मागवा  या लागतील.  
क) मं िदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोस प  दतीने कर  यास व  यासाठी येणा-या अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी  मा.  य. सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२२ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोिसग प दतीने 
करणेबाबतचा उपरो  ताव अमा य करणेत आला. तसेच स या मनु यवळ यव थापनाचे काम 
चाल ू असून याबाबतचा अहवाल आ यानंतर आव यकता भास यास फेर- ताव सादर करणेत 
यावा, असे ठरले.                (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ काकडी िवमानतळावर िवमानाने येणा या वाशाची दशन यव था करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १९.०५.२०१६ चे सभेतील 
िनणय मांक ३११. 

 तािवक– ी.िव  वास पाटील,  हाईस चेअरमन व मॅनेज ग डायरे  टर, महारा   एअरपोट 
डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांनी  याचंे िदनांक २४.०८.२०१६ रोजीचे प ात, “िशड  िवमानतळ िदनांक १ 
नो  हबर २०१६ रोजी सु  करावयाचे अस  याने मा.मु  यमं ी, महारा   रा  य हे िवमातळा  या कामाबाबतची 
मािहती घेणार आह.े यासाठी िदनांक २६.०८.२०१६ रोजी स ा ी गे  ट हाऊस, मलबार हील, मुंबई  येथे सकाळी 
११.०० सभेचे आयोजन केलेले असनू आप  याशी िनगडीत मािहतीसह सभेस उपि थत राहणबेाबत िवनंती 
केलेली आह.े” तसचे सोबत सभेचा अजडा जोडलेला आहे. सदर अजडयावरील िवषय नं. १४ मधील दशन 
 यव  थेचा िवषय जनसंपक िवभागाशी िनगडीत असनू िवमानाने िशड स येणा-या वाशां पैक  साईबाबांचे 

दशनासाठी इ  छुक असणा-या वाशांची ी साईबाबा सं  थानमाफत दशनाची काय  यव  था करता येईल असे 
िवचारले आहे.  

याबाबत मा.खा.हमेंत गोडस ेयांनी  याचंे िदनांक १४.०४.२०१६ रोजीचे प ाने, एअर इिंडया  या िद १ 
मे, २०१६ पासनु सु  होत असले  या  मुंबई-नािशक (ओझर) िवमानाने वास करणा-या साईभ  तानंा िवमान 

वासा  या बोड गपासवर सं  थान या िनयमानुसार थोडया माणावर शु  क आका न ी साईबाबांचे 
 ही.आय.पी दशन पास सिुवधा सु  करणेबाबत कळिवले होते. याबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे 

िदनांक १९.०५.२०१६ चे सभेत सादर केला असता सदर िवषयावर, “यावर सिव  तर चचा होऊन, दशन/ 
आरतीचे  ही.आय.पी.पाससे सं  थानने सव साईभ  ताकंरीता सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर उपल  ध क न 
िदलेले अस  यामळेु एअर इंडीयाचे िवमानाने येणा-या साईभ  तांसाठी बोड गंपासवर  ही.आय.पी.दशनपास 
उपल  ध क न देण े उिचत होणार नाही. सबब उपरो  त  ताव अमा  य करणते आला.” असा िनणय झालेला 
आह.े  

तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १२१ अ  वये 
िदनांक ०१.०३.२०१६ पासनू दशन पासेससाठी ित  य  ती पये २००/-, काकड आरती पासेससाठी ित 
 य  ती पये ६००/- तसचे मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी ित  य  ती पये ४००/- या माण ेदशन/आरती 

पाससेचे देणगीशु  क आकार  यात येत आह.े  
मागणी– िवमानाने िशड स येणा-या वाशां पैक  साईबाबांचे दशनासाठी इ  छुक असणा-या वाशांची 

ी साईबाबा सं  थानमाफत दशनाची  यव  था करणबेाबत.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– सं  थानचे www.sai.org.in  या सकेंत  थळावर दशन आरतीपास 

सिुवधा सवाकरीता उपल  ध क न दे  यात आलेली आहे. तसचे सं  थानचे जनसपंक िवभागाचे पासेस िवतरण 
काऊंटरव न मह  वा  या/अितमह  वा  या, मा  यवर  य  ती, क  व रा  य शासनाचे िविवध अिधकारी, पदािधकारी, 

ी साईबाबा सं  थानचे मा.अ  य , मा.उपा  य  व मा.िव  व  त यांचेकडून येणा-या  य  ती, देणगीदार साईभ  त 
आद ना िनयमा माण ेसशु  क दशन पास दे  याची  यव  था केली जात आह.े तथािप, मा.खा.हमेंत गोडसे यांनी 
 याचंे िदनांक १४.०४.२०१६ रोजीचे प ाने एअर इडंीया  या मुंबई-नािशक (ओझर) िवमानाने वास करणा-या 

साईभ  तासंाठी  ही.आय.पी.दशन पास सिुवधा िमळणबेाबत िवनंती केली होती. मा  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िदनांक १९.०५.२०१६ सभेत सदरचा  ताव अमा य कर यातआलेला आह.े तथािप, ी.िव  वास पाटील, 
 हाईस चेअरमन व मॅनेज ग डायरे  टर, महारा   एअरपोट डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांनी  याचंे िदनांक 

http://www.sai.org.in
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२४.०८.२०१६ रोजीचे प ात नमदु के  या माण े काकडी िवमानतळावर िवमानाने येणा-या वाशां पैक  
साईबाबांचे दशनासाठी इ  छुक असणा-या वाशांची दशनाची  यव  था ी साईबाबा सं  थानमाफत काकडी 
िवमातळावर कंपनीकडून िमळाले  या जागेत दशन पासेसचे काऊंटर सु  क न दतेा येईल. सदरचा िवषय 
धोरणा मक अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर.  

िनणय .७२३ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , आजचे सभेत सवसामा य साईभ  तासंाठी 
सशु क  ही.आय.पी. दशन पास िवनािशफारस सु  करणेबाबतचा धोरणा मक िनणय घे यात 
आलेला आहे. यामुळे िवमान वासाने चे दशनासाठी येणा या साईभ ांनाही सदरह सशु क दशन 
पास सुिवधेचा लाभ घेता येईल. सबब उपरो  तावास मा यता दे यात आली व िवमान वासाने 
दशनासाठी येणा या साईभ ांना िद या जाणा या सशु क दशनपासची र कम यां या िवमान 
ितिकटा या रकमेम येच समािव  करणेबाबत महारा   एअरपोट डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई 
यांचेबरोबर चचा करणेत यावी.             (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३७ साईिनवास अितथीगृह इमारतीम ये हीआयपी सुट मधील बाथ मचे ए झॉ ट फॅन बसिवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील 
सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

शासन िनणय प र छेद . ३.२.३ – .५ हजार ते .३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या 
मा यमातनू कर यात आले या खरेदीचे एकूण मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही 
व तूंची खरेदी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सबंं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात 
आली आह.े 

वरील अिधिनयमास व शासन  िनणयास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. आह.े 
साईिनवास  अितथीगहृ या इमारतीम ये २४ वातानकुुलीत सटुस ्तसेच एक िमट ग हॉल आहे . या सव सटुस ्म ये 
तसचे िमट ग हॉल म ये Attached सडंास-बाथ म आहते. या इमारतीमधील सटुस ् म ये हीआयप ची 
िनवास यव था केली जाते.  साईिनवास अितथीगहृाचे सटुसमधील  Attached सडंास-बाथ म म ये एअर 
हटीलेशन करीता िखड यांना काचेचे हटीलेटस बसिव यात आलेले आहते. हटीलेटस या काचा बंद 

के यानंतर सडंास-बाथ ममधील गरम पा याची वाफ बाहरे फेकली जात नाही. याकरीता सदर िठकाणी हवा 
खेळती रहावी हणनू साई साद िनवास थान िवभागाने सडंास -बाथ मम ये ए झॉ ट फॅन बसवनू िमळणबेाबत 
कळिवले आह.े सदर संडास-बाथ म मधील िखड या कमी उंचीवर अस यामळेु सदरील िखड यांम ये ए झॉ ट 
फॅन बसिव यास बाथ मचा वापर करणा-या य या डो याला फॅन लाग याची श यता अस याने या 
िखड यांम ये फॅन बसिवण ेयो य होणार नाही. याकरीता ए झॉ ट फॅन बसिवण ेकरीता िखड यांचे वरील बाजसू 
अथवा िखड यांचे शेजारी साधारण ६` उंचीवर बांधकाम िवभागामाफत १` x १` या साईजचे िछ  पाडून यानंतर 
यािठकाणी ए झॉ ट फॅन बसवावे लागतील. सदरील कामी लागणारे ए झॉ ट फॅन सं थानचे मु य भांडार व 

िव तु िवभागाचे सब टोअरम ये िश लक नस याने ते खरेदी क न बसवावे लागणार आहे . खरेदी करा या 
लागणा-या ए झॉ ट फॅन व खचाचा तपिशल खालील माण े:- 

Sr. no. Description Qty         Rate Amount 

01) 
Crompton Greaves Make, Exhaust Fan, 
Sweep=22.5cm, RPM=1400, 1 Phase, 45 Watt 
Insulation Class = E (Double Ball Bearing) 

30 Nos. Rs.1,400/- Rs. 42,000/- 

   Total  :- Rs. 42,000/- 

उपरो माण ेसाईिनवास अितथीगहृ इमारतीम ये हीआयपी सटूस ्मधील बाथ मम ये ए झॉ ट फॅन  
खरेदी क न बसिवणकेामी शासन िनणयानसुार सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस  करणेस व  
कोटेशनधारकांना पो टा दारे कोटेशन प  पाठवनू कोटेशन मागिवणेस व येणा-या अंदाजे र कम .४२,०००/- 
इत या खचास व कामास मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७२४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृहाकडील हीआयपी सुटस ् मधील बाथ मचे 
ए झॉ ट फॅन बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक 
खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३८ आयएसओचे ऑडीटर यांनी सुचिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न 

स लाय बंद करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग करणेबाबत फेरसादर. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 

िकंवा  यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
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शासन िनणय प र छेद . ४.१–  खरेदी िकंमत .३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा 
णालीचा वापर करण ेबंधनकारक कर यात आले आह.े   

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 
आयएसओचे ऑडीटर यांनी सचुिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बंद 
करणसेाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग करणबेाबत मा. ीसद य सिमतीसमोर मा यतेसाठी ताव सादर 
कर यात आला होता. हा ताव व यावर झालेला िनणय पढुील माणे. 

िद.२९-११-२०१४ रोजीचे ISO 9000:2008 मानांकन सदंभात मा.ऑिडटर यांनी काही सचुना के या 
आहते. याचा तपशील खालील माणे. साईआ म भ िनवास िवभागातील ए.सी. म मधील ए.सी.यं णचेे बटन 
मम ये असनू येक मला िक-टॅगची सिुवधा आहे. तथापी काही भ  िक-टॅगचे बटणाला काडी वगैरेचा 

अटकावा क न िकंवा िक-टॅग मधील चावी काढून बटनाम ये िक-टॅग टाकून ममधील लाईट व ए.सी.चालू  
ठेवतात. पयायाने म बंद असताना िवनाकारण ए.सी.चालू  अस याने इले ीिसटी खच होत.े तरी याकामी खोली 
बंद असताना बाहे न आतील उपकरण ेबंद कर यासाठी म या बाहरेील बाजसू क ोल  ि वच असावा याकामी 
यो य ती कायवाही िव तु िवभागामाफत करावी अस ेसाईआ म भ िनवास िवभागाने कळिवले आहे. 

साईआ म भ िनवास येथे िनवास थानासाठी एकुण १५३६ म असनू यापैक  A, B, C या 
िब ड गमधील सव म (एकुण म ३८४) ए.सी.केले या आहते. भिव यात आणखी जादा म ए.सी.बनिव याचा 
साईआ म भ िनवास यांचा ताव आह.े यामळेु ए.सी. मची सं या वाढणार आहे. यासाठी स या या 
ए.सी. म व वाढीव ए.सी. म यांची मागणी िवचारात घेऊन तसचे रािहले या सा या म यांनाही दरवा यावर 
बाहे न स लाय बंद कर यासाठी मा टर ि वच बसिवण ेयो य होईल. मा टर ि वच बसिवणे काम एकाच वेळेस 
के यास रािहले या मचे बाबत वारंवार त ार येणार नाही.  

ममधील साईभ  ममधील िक-टॅगला अटकावा क न ममधील ए.सी.व लाईट चाल ू ठेऊन बाहरे 
जातात. अशा वेळेस म या बाहे न स लाय बंद कर यासाठी म या दरवाजावर मा टर ि वच बसवावा लागणार 
आह.े यासाठी म या दरवा या या बाजलूा िभंतीवर झरी घेऊन याम ये वायर ग पाईप िफट करण,े स लाय 
कं ोलसाठी आयसोलेटर िड.बी.सह क सी ड करण,े वायर ग करण े इ यािद कामे झा यावर िभंतीवर मारलेली 
झरी ही घेतले या िठकाणी बांधकाम िवभागामाफत बंद करण ेइ यािद कामे एकाच वेळेस होणार आह.े 

िव तु िवभागाचे वायर ग काम झा यावर झरी मार याचे िठकाणी बांधकाम िवभागामाफत िफिनश ग 
क न कलर काम करावे लागणार आह.े साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बंद 
करणसेाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग काम करणेसाठी मटेरीअल खरेदी करणकेामी येणा-या खचाचा 
तपशील खालील माण.े 

Sr. No. 
C.S.R. 

No. 
Description Qty. 

Rate      
in Rs. 

Total in Rs 

01) 1-2-8 

Supplying and erecting rigid PVC conduit 25mm. dia 
with PVC accessories on wall / ceiling / concealed in 
wall as per specification No: WG-MA/CON, para 
no.1.1.1 

3000 
Mtr. 

79.80 2,39,400.00 

02) 1-2-12 

Supplying and erecting rigid PVC trunking (PVC 
casing-n-capping) of size 32mm. with accessories on 
wall/ceiling as per specification No: WG-MA/CON, 
para no.1.1.2 

1500 
Mtr. 

45.15 0,67,725.00 

03) 1-3-4 

Supplying and erecting mains with 2x1.5 F.R.L.S. 
copper PVC insulated wire laid in provided conduit/ 
trunking/ inside pole/ Bus bars or any other places as 
per specification No.WG-MA/ BW 

2000 
Mtr. 

38.85 0,77,700.00 

04) 1-3-14 

Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm 
F.R.L.S. copper PVC insulated wire laid in provided 
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other 
places as per specification No: WG-MA/BW 

9000 
Mtr 

Rs. 81.90 7,37,100.00 

05) 1-8-25 
Supplying and erecting modular type blanking plate 
one module ISI mark approved make duly erected on 
provided plate & box  

1536 
Nos. 

24.15 0,37,094.40 

06) 1-8-26 
Supplying and erecting modular type blanking plate 
two module ISI mark approved make duly erected on 
provided plate & box. 

3072 
Nos. 

33.60 1,03,219.20 

07) 1-8-48 
Supplying and erecting PVC surface modular double 
mounting plate 1 module complete duly erected in an 
approved manner. 

1536 
Nos. 

55.65 0,85,478.40 
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08) 5-3-20 

Supplying erecting and marking Double pole isolators 
only switch version of miniature circuit breaker 
(Confirming to IS:8828 of 1996) of 40A with required 
wiring connections and lugs etc. in provided 
distribution board. 

1536 
Nos. 

332.85 5,11,257.60 

09) 5-4-17 

Supplying and erecting concealed type single pole and 
neutral distribution board (SPNDB) with door 
surface/flush mounted with 2 ways for incoming and 4 
ways for outgoing SP MCB’s on iron frame / wooden 
board / concealed in wall as per specification No. 
SWSWR/ MCBDB 

1536 
Nos. 

1111.95 17,07,955.20 

Total Rs.:- 35,66,929.80 
Round Up Total Rs.:- 35,66,930.00 

 
उपरो  त माण ेआयएसओचे ऑडीटर यांनी सचुिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला 

बाहे न स लाय बंद करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणकेामी येणा-या अंदाजे 
र  कम .३५,६६,९३०/- इत  या खचास मा  यता िमळणसे व वतमानप ात जािहरात दऊेन तसचे सं  थानचे 
वेबसाईटवर ही जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणकेरीता सदर ताव  मा. ीसद य सिमती समोर 
मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला होता. यावर झालेला िनणय पढुील माणे. 

मा. ीसद य सिमतीचे िद.१८-०२-२०१५ चे सभेतील िनणय .५७ यावर सिव तर चचा होऊन, 
आयएसओचे ऑडीटर यांनी सचुिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बंद 
करणसेाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणकेामी वतमानप ात व सं थानचे सकें थळावर 
जािहरात िस  करणते येऊन, ई-िनिवदाची मागणी करणसे व याकामी येणा-या .३५,६६,९३०/- मा चे खचास 
त वत: मा यता दे यात आली. 

तसचे सं थान विकलामाफत अज करणते येऊन, सदरह खचास मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाची मा यता घेणते यावी व मा.खंडपीठा या मा यतेनंतर पढुील कायवाही करणते यावी, अस ेठरले. 

मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील झाले या िनणयानुसार सदर तावास मा.मुंबई उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता िमळवनू देणकेामी सदर िवषय जा.न.ंएसएसएसटी/ िव तु/ ३३३/ २०१५ िद.२८-
०३-२०१५ अ वये सं थानचे िवधी िवभाग यांचेकडे सादर कर यात आला होता. सं थानचे िवधी िवभागामाफत 
मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घेणकेामी सं थानचे वक लामाफत िद.२१-०४-
२०१५/ ४७४४/ २०१५ अ वये िसि हल ॲ लीकेशन सादर कर यात आले होते. 

परंत ूआता िद.२८-०६-२०१६ रोजी मा. यव थापन सिमतीची िनयु  महारा  शासनामाफत झालेली 
अस याने आता मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घेणचेी आव यकता लागणार 
नस याने तसचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६-०८-२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं०२ 
िनणय .५६६ अ वये त कालीन ीसद य सिमतीम ये वेळोवेळी झाले या िनणयानसुार मा .उ च यायालयाचे 
परवानगी साठी दाखल केलेले ३३ िसि हल अज मागे घे यास मा यता दे यात आलेली आह.े यानुसार सं थानचे 
िवधी िवभागामाफत सदर िवषयाचे मा.हायकोटात दाखल केलेले िस हील ॲ लीकेशन परत घेतले आह.े यामळेु 
आयएसओचे ऑडीटर यांनी सचुिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बंद 
करणसेाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणकेामी िद.१८-०२-२०१५ चे सभेतील िनणय 

.५७ मधील मा.मुबंई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घेणचेी परवानगीची अट र  होऊन 
सदर कामाकरीता येणा-या र  कम .३५,६६,९३०/- इत  या खचास व वतमानप ात जािहरात दऊेन तसचे 
सं  थानचे वेबसाईटवर ही जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणसे तसचे िदले या मदुतीत जर  तीन पे ा 
कमी िनिवदा ा  झा या तर यानंतर सात-सात िदवसा या मदुतीने सलग दोनदा िनिवदा मागिवणकेरीता 
मदुतवाढ िमळणकेामीचे फेर तावास मा यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .७२५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास मधील येक खोलीम ये िक-टॅग बसिवणेत 
आलेले अस यामुळे या िठकाणी मा टर वीच बसिवणेची आव यकता वाटत नाही, सबब उपरो  

ताव अमा य करणेत आला.                         (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३९ सं थान प रसरात वृ ारोपन करणेबाबत. 

ताव- बगीचा िवभागामाफत सं थान प रसरात झाडे, फुलझाडे, लॉन लावनु प रसर सशुोभीत कर यात आलेला आहे . 
येक बागेला/ झाडांना पाणी देण,े बागेची साफ-सफाई करणे, झाडांना वेळो-वेळी खते व औषधांचा डोस देण,े 

झाडांची कट ग करण,े झाडां या आळे चाळणी करण,े सगंोपन करण ेइ . कामे िवभागामाफत कर यात येतात.  
           साई सवेा फाऊंडेशन, िशड  यांचे आवक न.ं10070 िद.02/09/2016 रोजी या प ा वये, सं थान 

प रसरातील उपल ध जागेत आव यकतेनसुार 12 ते 15 फुट उंचीची झाडे खड्डे खोदाई क न लावनु देणार 
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असलेबाबात कळिवलेले आह.े वृ ारोपनासाठी येणारा सव खच हा ते वत: करणार असनु सं थानमाफत जागा 
उपल ध क न दे यात यावी अस ेसचुिवलेले आहे.    

अ.ंनं  िठकाण  एकुण झाडे सं या 
01 कमचारी हौिसगं िनमगाव को हाळे  60 
02 साई आ म नं.2 167 
03 सादलय पाक गं 25 
04 साईनगर 57 
05 साईनाथ हॉ पीटल 24 
06 म यवत  भांडार 25 
07 साई आ म नं.1 60 
08 निवन शेतजिमनी 1000 

        तरी साई सवेा फाऊंडेशन यां या आले या प ाचा िवचार करता यांचेकडुन सं थान या उपल ध 
जागेत साईआ म न.ं1, साई आ म न.ं2, निवन भ िनवास, साईनगर, हॉ पीटल प रसर, सादलय, पािकग या 
िठकाणी आव यकतेनुसार खड्डे खोदाई क न शोभेची व सावलीची झाडे लावुन प रसर सशुोभीत करता येईल. 
वृ ारोपन करणेकामी येणारा सव खच हा साई सवेा फाऊंडेशन माफत कर यात येणार आह.े तरी सं थानमाफत 
सदर झाडांची दखेभाल व सगंोपन करता येईल.   

         तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .७२६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात लोकसहभागातून ितकूल प रि थतीम ये िटकाव 

धरणारी व कमी संगोपन करावे लागणा या वृ ां चे रोपन करणेत यावे तसेच याकामी थािनकांना 
ाधा य दे यात यावे, असे ठरले.             (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४० सन २०१६-१७ गावरान तूप खरेदीबाबत. 

ताव- सादालय, लाडु िनिमती, व मंदीर िवभागासाठी सन २०१६-१७ करीता गायीचे गावरान तपू १०,२०० ि वंटल 
ई-िनिवदा प  दतीने खरेदी करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ चे सभेत िनणय ं .२० अ  वये 
र  कम .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी स  तर लाख) मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती.  

  सदरचा  ताव िसि हल अॅि लकेशन न.ं३४९०/२०१६ अ  वये मा. उ  च  यायालयाचे मा  यतेसाठी 
सादर केला असता  यावर िद.३१.०३.२०१६ रोजी खालील माणे िनदश िदलेले होते. 

1 Heard. 
2 The Civil Application is allowed in terms of prayer clause ‘B’ of the application. 

(गावरान तपुासाठी Civil Application No.3490/2016 मधील Clause ‘B’ खालील माणे- 
B. The applicant may please be permitted to purchase Cow Ghee for the financial 

year 2016-2017 through E-tender process by spending the amount of Rs. 35,70,00,000/-.) 
  वरील मा.उ  च  यायालयाचे िनदशास अनसु न , सन २०१६-१७ सालासाठी गाईचे गावरान तपू 

खरेदीसाठी ई-िनिवदा ि या िदनांक २१.०४.२०१६ ते िदनांक १२.०५.२०१६  या कालावधीत राबिवण ्यात 
आली होती. सदर िनिवदा ि येमध ्ये एकूण ०६ िनिवदाधारकांनी गावरान तपूाचे नमनु् यांसह िनिवदा सादर 
केले  या हो  या,  याचंा तपशील खालील माणे  –   
१. मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ् ा.िल., फलटण  
२. मे .एस. आर थोरात िम  क ॉड  टस ् ा.िल.,  सगंमनेर 
३. मे .इदंापरु डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स िल., गोखळी 
४. मे.  हीएसपी कॉप रेशन, उमरगांव, वलसाड )गजुरात(  
५. मे.को  हापरू िज  हा सहकारी दधू उ  पादक सघं मयािदत, को  हापरु 
६. मे.अजंताराज ोटी  स िल., आ ा 

   वरील िनिवदाधारकां  या तां ि क िनिवदा िद.१८/५/२०१६ रोजी उघड  यात आले  या हो  या. मे.अजंता 
राज ोटी  स िल., आ ा यांची तां ि क िनिवदा केवळ तां ि क  टया सव िनिवदा उघडण ेअप रहाय अस  याचे 
सबंं िधत तां ि क कमचा-यांनी सां िगत  यामळेु उघड  यात आली होती.  याम  ये वरील अ.नं.१ ते ५ 
िनिवदाधारकां  या िनिवदा पा  ठर  या हो  या. तर वरील अ.न.ं६ मे.अजंता राज ोटी  स िल., आ ा यांची िनिवदा 
ऑ  टोबर २०१४ ते माच २०१५ या कालावधीत तपूाचा मॉई  चरयु  त परुवठा के  यामळेु ई-िनिवदा अट ं .२ 
नसुार अपा  ठरिव  यात आली होती. 

   सदर पा  पाच िनिवदाधारकांचे तपूाचे नमनेु कोड ग क न मे.अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंटस,् 
नािशक यांचेकडे िद.२४/५/२०१६ रोजी लॅब तपासणीकामी पाठिवले होते.  

   तसचे उपरो  त िनिवदाधारकांचे ई-िनिवदांचे Commercial Bid िद.२७.०५.२०१६ रोजी 
मा.उपसिमतीचे सभेत उघड  यात आलेले होते. सदर Online तलुना  मक त   यामंधील गावरान तपूासाठी ा  त  
दरांचा तपशील खालील माण े– 
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अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव 
मागणी 
ि वंटल 

दर ती ि वंटल एकुण र  कम 

१ 
मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क 

ॉड  टस ा.िल., फलटण 
१०,२०० ३५,४००.०० ३६,१०,८०,०००.०० 

२ 
मे.एस.आर.थोरात िम  क ॉड  टस 

ा.िल., सगंमनेर 
३६,६६७.०० ३७,४०,०३,४००.०० 

३ 
मे.इदंापरू िम  क्  अॅ  ड डेअरी ॉड  टस 
िल., गोखळी 

३७,९८०.०० ३८,७३,९६,०००.०० 

४ 
मे.एस.पी.कॉप रेशन, उमरगांव, वलसाड 
(गजुरात) 

३७,९४९.०० ३८,७०,७९,८००.०० 

५ 
मे.को  हापरू िज  हा दधू उ  पादक सघं 
मयािदत, को  हापरू 

४५,७००.०० ४६,६१,४०,०००.०० 

   वरील Online ई-िनिवदा मा.उपसिमती  या िद.२७/५/२०१६ रोजी  या सभते तलुना  मक त   याम  ये 
मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांचे दर तलुना  मक  टया इतर िनिवदाधारकांचे दरां पे ा 
 यनुतम होते.  यामळेु मा.उपसिमतीने सदर सभेत मे.गोिवंद िमल ् क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल. यांचे ती 

िकवंटल .३५,४००/- मा  िन  नतम दर  वीकारणचेी िशफारस केली होती.  
    मे.अ  वमेध इिंजिन अस अॅ  ड कं  सलटं  ट्स, नािशक यांचेकडून वरील सवच ५ िनिवदाधारकांचे लॅब 

तपासणी अहवालही िद.२८/५/२०१६ रोजी ा  त झालेले होत.े सदर सवच िनिवदाधारकांचे गावरान तपू अहवाल 
Food Safety and Standards Regulations 2011 चे पॅरामीटरनसुार खा  यास यो  य अस  याचे  यानंी 
कळिवले होते. 

   मा.कायकारी अिधकारी महोदय यांनी िद.२/६/२०१६ रोजी मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट 
ा.िल., फलटण यांचे Vendor Audit क न घेणेबाबत सम  िनदश िदले होते.  यास अनुस न िद.४/६/२०१६ 

रोजी सदर  हडॉर ऑिडटसाठी मु  य लेखा अिधकारी, .अधी क, खरेदी िवभाग, फुड लॅब टेि निशय  स, 
सं  थान सादालय आचारी गेले होते. याम  ये लेखािवषयक कागदप ांची तपासणी, कमचारी हायिजन, उपल  ध 
मिशनरी, दधूाचे कले  शन, दधूाची लॅब व तपासणी  यव  था, तपूाची आचारी यांचेमाफत तपासणी, तपूाची 
बी.आर.टे  ट, बटर, तपू यिुनटची तपासणी , तां ि क बाब च ेरेकॉड वगरेै सव बाबी  यवि थत आढळून आले  या 
हो  या. 

   एकंदरीत म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ् ा.िल., फलटण यांचे कामकाज समाधानकारक 
आढळून आले होत.े मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉ. ा.िल., फलटण यांनी  सं  थान  या ितिनध नी 
मागीतलेली सव मािहती व रेकॉड उपल  ध क न दे  यात आली होती. फुड लॅब टेि निशय  स यांचा व आचारी 
यांनी  य ात केलेली तपूाची वापराची तपासणी याबाबतचा अहवाल एकि त िदलेला होता . तसचे 

.अधी क, खरेदी व मु  य लेखा अिधकारी यांनी  याचंा अहवाल  वतं  सादर केला होता. सदर दो  हीही 
अहवाल सकारा  मक होते. 

   गाईचे गावरान तपूाचे १५ िकलोचे ड  याचे बाजारातील दराबाबत िद.५/६/२०१६ रोजी इटंरनेटवर जे 
दर उपल  ध झाले होते.  याची मािहती खालील माणे- 

अ.न.ं फमचे नांव ॅ  ड नेम १५ िकलो ड  याचे दर १ िकलोचे दर 

१. 
ी वकटे  वरा डेअरी ॉड  ट, 

हदैराबाद 
कावेरी गो  ड ६,०००/- ४००.०० 

२. अमलू डेअरी  अमलू ६,५००/- ४३३.३३ 
३. सरुभी सरुभी ५,७००/- ३८०.०० 
४. पतंजली पतंजली ६,३००/- १५ िलटर. ४६१.५४ 
५. कृ  णा कृ  णा ५,४५०/- ३६३.३३ 

६. 
तािमळनाडू को.ऑप.िम  क 

ो.फेड.िल. 
आिवन ६,०७०/- ४०४.६६ 

   सदर दरांचे इंटरनेटवर उपल  ध झालेले दरांबाबतचे मािहती त  त ेसोबत अवलोकनाथ सादर केले होते. 
   मा.अ  य महोदय व मा.कायकारी अिधकारीमहोदय यांचेम  ये िद.८/६/२०१६ रोजी दरू  वनीव न 

झाले  या चचम  ये मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण ह ेित पती दवे  थानला गाईचे गावरान 
तपू परूिवत अस  या मुळे  याचंेकडूनही अिभ ाय घेणेबाबत व गोिवंद िम  कचे वेबसाईटव न  याचंी मािहती 
घेणबेाबत ठरले होते. मा.उ  च  यायालयाचे उ  च तीचे तपू खरेदी कर  याचे व उ  च ती  या तपूासाठी जा  त  
िकंमत असली तरी त ् याचाही िवचार करावा अस ेिद.१३/३/२०१४ चे िनदश होते.  यामु ळे मा.उ  च  यायालयाने 
िद.१३/३/२०१४ चे िनदशात नमदू असलेले  ६ ॅ  डपैक  एक असलेले मागील परुवठाधारक व स  याचे ि येत 
भाग घेतलेले िनिवदाधारक मे.को  हापरू िज  हा सहकारी दधू उ  पादक सघं मयािदत, को  हापरू यांचे गोकुळ 
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ॅ  डचे तपूाचा नमनुा व मे .गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण यांचे गोिवंद ॅ  डचे तपूाचा नमनुा 
मे.अ  वमेघ लॅब, नािशक यांचेकडे तपासणीसाठी पाठवावा अस ेठरले होत.े 

    यास अनुस न ित पती ित मला दवे  थानलाही मे.गोिवंद डेअरी अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., 
फलटण यांचे गोिवंद ॅ  ड तपू परुवठा Rate, Quantity, Supply & Overall Experience बाबत इकडील 
जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी-खरेदी/३५४/२०१६ िद.८/६/२०१६ अ  वये अिभ ाय मागिव  यात आला होता.  तसचे 
वेबसाईटव न मािहती घेऊन तीही मा.अ  य महोदय यांना सादर कर  यात आली होती. तसचे मे.गोिवंद िम  क 
अॅ  ड िम  क ॉ. ा.िल., फलटण यांचे गोिवंद ॅ  डचे गावरान तपू व मे.को  हापरु िज  हा सहकारी दधु उ  पादक 
सघं मयािदत , को  हापरु यांचे गोकुळ ॅ  डचे गावरान तपू जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-खरेदी/११९२/२०१६ 
िद.११.०६.२०१६ अ  वये नमनेु कोड ग क न मे.अ  वमेध इिंजिन अस अॅ  ड कं  सलटं  ट्स, नािशक यांचेकडे लॅब 
तपासणीसाठी पाठवनू , सदर नमु  याचंी Food Safety and Standards Regulations, 2011 नसुार यो  य  या 
सव तपास  या क न वरील दोन नमु  यांपैक  उ  तम तीचा नमनुा कोणता याबाबतचा  प  ट अहवाल 
अिभ ायासह इकडील कायालयास सीलबंद पाक टाम  ये सादर करणेबाबत कळिव  यात आले होत.े 

   मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांचेकडून १०,२०० ि वंटल गावरान तपू ती 
ि वंटल .३५,४००/- या दराने वािषक खरेदी करणसेाठी एकूण र  कम पये ३६,१०,८०,०००/- मा  एवढा खच 
अपेि त होता. परंत ुगावरान तपू खरेदीसाठी मा .  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील 
िनणय मांक २० अ  वये पये ३५,७०,००,०००/- एवढ्या खचास मा  यता िमळालेली होती व सदर खचास 
मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.उ  च  यायालयापढेु सादर केला होता.  यामळेु मा.उ  च  यायालय,मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनीही तेवढयाच खचास िद.३१.०३.२०१६ रोजीचे िनदशा  वये मा  यता िदलेली होती. 
 यामळेु वािषक परुवठा आदेश दतेांना १०,२०० ि वंटलऐवजी  य ात १०,०५० ि वंटल गाईचे गावरान तपू 

खरेदी करणबेाबत  तािवत कर  यात आले होते व  याकामी एकूण र  कम  .३५,५७,७०,०००/- खच अपेि त 
होता. 

   वरील नमदू सव बाबी िवचारात घेता , सन २०१६-१७ (जनू-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या 
वषाकरीता उपरो  त माण ेमे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांचेकडून १०,०५० ि वंटल 
गावरान तपू ती ि वंटल .३५,४००/- ( .प  तीस हजार चारशे) या दराने खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामीचा 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीसमोर Circulatory Agenda क न सादर कर  यात आलेला होता. 

सदर  तावावर िद.१०/६/२०१६ रोजी खालील माण ेिनणय झाला होता. 
िनणय- “सदर  तावाचे अनषुंगाने म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण 

कंपनीसदंभात वेबसाईटव न मािहती काढली असता, असे िदसनू आले क , सदरील कंपनी ही ाय  हटे िलिमटेड 
कंपनी नामां िकत आह.े  सं  थानला अशीही मािहती िमळाली क , सदर गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉ. ा.िल., 
फलटण ही स  या ी ित मला ित पती दवे  थान, ित पती या सं  थानला गाईचे गावरान तपूाचा परुवठा करीत 
आह ेव  याचंी परुवठा सवेा  यवि थत आह.े  या सव गो  ट चा िवचार करता व लाडू साद िनिमती िवभागाच े
काम िवना अडथळा सरुळीत चाल  यासाठी मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण कंपनीला १ 
मिह  यासाठी ायोिगक त  वावर गावरान तपू खरेदीकामी परुवठा आदेश देण ेउिचत होईल , अस ेसिमतीला वाटते.  
सबब सबंं िधत खरेदी िवभागाने अंदाजे १ मिह  याकरीता आव  यक असणारे समुारे १००० िकवंटल गाईचे 
गावरान तपूाचा परुवठा आदशे ती िकवंटल .३५,४००/- दराने मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस 
िलिमटेड, फलटण यांना दयावा अस ेसिमतीने एकमताने ठरिवले.   यास सवानमुते मा  यता दे  यात आली.”  

वरील िनणयानसुार मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण यांना ायोिगक  त  वावर 
एक मिह  यासाठी १,००० ि वंटल (एक हजार ि वटंल) गाईचे गावरान तपू .३५,४००/- ती ि वंटल दराने 
खरेदीबाबत जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-खरेदी/११९०/२०१६ िदनांक ११.०६.२०१६ अ  वये  परुवठा आदशे 
दे  यात आलेला होता.  

मा.उपसिमतीने िदनांक २७.०५.२०१६ रोजीचे सभेम  ये केलेली िशफारस िद.१४/६/२०१६ रोजीचे 
सभेत कायम होतांना खालील माण ेिनणय झालेला होता. 

िनणय ं .३२३ (८) यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता सं  थानसाठी गायीचे गावरान 
तपू खरेदी करणकेामी उपरो  त तलुना  मक त   यामधील गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ोड  टस ा.िल. यांचे ती 
िकवंटल .३५,४००/- मा  िन  नतम दर  वीकारणते येऊन,  यानंा पु रवठा आदशे दे  यात यावा. तसचे उपरो  त 

 तावाम  ये नमदू केले माण े मे.अजंता राज ोटी  स िलृ, आ ा यांचा पढुील ०३ वषासाठी काळया यादीत 
समावेश करणते यावा, अशी या उप सिमतीची िशफारस मा य कर यातआली. 

   मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण यांनी सं  थानचे एक मिह  यासाठीचे परुवठा 
आदशेा माण ेसं  थानला १००० ि वंटल गाईचे गावरान तपूाचा परुवठा िदनांक ०७.०७.२०१६ रोजी पूण केलेला 
होता. सदर तपू वेळोवेळी बॅचनसुार मे .अ  वमेध इिंजिन अस अॅ  ड कं  सलटं  ट्स, नािशक यांचेकडे लॅब 
तपासणीसाठी पाठिवले असता, सव बॅचचे लॅब तपासणी अहवाल Food Safety and Standards 
Regulations 2011 नसुार यो  य अस  याचे कळिवले होते. 
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   मे.अ  वमेध इिंजिन अस अॅ  ड कं  सलटं  ट्स, नािशक यांचेकडे लॅब तपासणीसाठी पाठिवलेले गोिवंद व 
गोकुळ ॅ  डचे तपूाचे नमु  यांची Food Safety and Standards Regulations, 2011 नसुार यो  य  या सव 
तपास  या क न तपासणीचे रपोटस Ref:AEC/NS/Letter/June/P-5 िद.२८/६/२०१६ चे प ासह, 
िद.२९.०६.२०१६ रोजी बंद पाक टाम  ये ा  त झालेले होते. सदर अहवाल बंद पाक ट मा.कायकारी 
अिधकारीमहोदय यांचेसम  िद.८/७/२०१६ रोजी उघडले होते.  याम  ये मे.अ  वमेध इिंजिन अस अॅ  ड 
कं  सलटं  ट्स, नािशक यांनी खालील माणे अिभ ाय िदलेले होत.े 

   “We have Analysed 02 Nos of Ghee Samples Batch No.088 & 099 on 11/6/2016 
from Sai Baba Sansthan Shirdi.  Both the Analysed Ghee samples comply with Food 
Safety and Standards Regulaltions 2011 with respect to the tested parameters which 
includes Moisture, RM Value, Rancidity, other Physico-Chemical, Contaminants, Toxins 
and Residue analysis.”  

   सदर दो  हीही सॅ  पलचे अॅनािलसीस रपोटबाबत ी.चं कांत हांडगे, मॅनेजर, अ  वमेघ लॅब यांचेशी 
चचा केली असता,  यानंी सदर दो  हीही तपूाचे रपोटम  ये फारसा फरक नस  याचे सांगीतले होत.े   

  लाडू िवभागातील  य  सदर तपू वापरणारे लाडू कं ाटदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक उ  पादक 
सं  था मयािदत, नािशक यांनी िद.४/७/२०१६ चे प ाने,  याचंेकडील दोन आचा-यांनी गोिवंद कंपनीचे तपूाबाबत 
खालील माण ेअिभ ाय िदलेले होते. 

      मोतीचरू लाडू व बुं दी सादकरीता स  या वापर  यात येत असलेले गोिवंद तपू चांग  या तीचे असनू 
कुठ  याही कारचा कडवट वास येत नाही.  तपू फेसळत नाही , धरू होत नाही.  सदर गावरान तपूात बनिवलेली 
बुं दी व लाडू कडवट लागत नाही.  सदर तपू ह ेचांग  या तीचे आह.े 

    िद.११/७/२०१६ रोजी सं  थानकडे २८० ि वंटल तपू िश  लक होते व ह ेतपू साधारण ८ िदवस परेुल 
एवढेच िश  लक अस  यामळेु याबाबत तातडीने िनणय होण ेगरजेचे होते.  

   वरील नमदू सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जलैू-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या 
कालावधीकरीता उपरो  त माण े मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांचेकडून ९,०५० 
ि वंटल गावरान तपू ती ि वंटल .३५,४००/- ( .प  तीस हजार चारशे) या दराने खरेदी करणेस मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/७/२०१६ चे सभेत सादर केला होता.   

  गावरान तपूाची तातडीने आव  यकता अस  यामळेु, गावरान तपूाबाबत सभेम  ये झालेले  िनणयाबाबत 
िद.१५/७/२०१६ रोजी सभा कामकाज िवभाग िलपीक व शासक य अिधकारी, खरेदी िवभाग यांचेकडून मािहती 
घेतली असता,  यानंी सदर िवषय मंजरू झाला अस  याचे सां िगतले होत.े   यास अनुस न खरेदी िवभागाकडून 
िद.१५/७/२०१६ रोजी तातडीने मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ्िल., फलटण यांना जु लै २०१६ ते माच 
२०१७ या कालावधीकरीता ९,०५० िकवंटल गावरान तपू .३५,४००/- तीिकवंटल दराने एकूण र  कम 
.३२,०३,७०,०००/- मा चे तपू खरेदीकामी परुवठा आदशे देणबेाबत िटपणी सादर कर  यात आली होती.  
 यासोबत मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस िल., फलटण यांना दयावयाचा परुवठा आदेशही सादर केलेला 

होता.  यास मा  यता िमळालेनंतर सदर परुवठा आदेशही म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ायव ्हेट िल., 
फलटण यांना जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरेदी/१८६७/२०१६ िद.१६/७/२०१६ अ  वये दे  यात आलेला होता. 

   ित मला ित पती दवे  थानने िद.३/८/२०१६ चे प ाने मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., 
फलटण यांनी जलैु २०१५ ते ३/८/२०१६ या जवळपास १ वषाचे कालावधीत २०,५७४.५५ िकवंटल गाईचे 
गावरान तपू अॅगमाक  पेशल ेड तीचे समाधानकारक र  या परुिव  याचे कळिवलेले होते.   

   सं  थानने िदलेले माच २०१७ पयतचे परुवठा आदशेातील अटी-शत स अनसु न सं  था न व मे.गोिवंद 
िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण यां  याम  ये िद.१७/८/२०१६ रोजी गावरान तपू परुिवणेबाबतचा 
करारनामाही कर  यात आलेला आह.े तसचे सदर कंपनीने शासन खरेदी िनयमावलीनसुार एकूण परुवठा 
आदशेा  या ३ ट  के र  कम .९६,११,१००/- सं  थानकडे सरु ा अनामत  हणनू जमा केलेली आहे. 

   तथािप िद.१४/७/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४३० खालील माण ेझालेला आह.े 
   िनणय ं .४३०- यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावाम  ये नमदू केले माणे, मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड 

िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांचे गावरान तपूाचा तपासणी अहवाल तसचे  य  तपू वापरणारे लाडू 
कं ाटदार यांचेकडील आचा-यांचा अिभ ाय या बाब चा िवचार करता म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट 

ा.िल., फलटण यांचेकडून तीन मिहने कालावधीसाठी आव  यक असणारे गावरान तपू ती िकवंटल 
.३५,४००/- मा  या दराने खरेदी कर  यात यावे, अस ेठरले.  

   सं  थानने म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट ा.िल., फलटण यांना िदलेले ९०५० ि वंटल गावरान 
तपूापैक  २३०० ि वंटलचे परुवठा चलने दे  यात आलेली आहते.  यापैक   यांनी आजअखेर समुारे  १९०० 
ि वंटल गावरान तपू परुिवलेले आहे.   

सदर गावरान तपूाबाबत झालेले मागील मा .  यव  थापन सिमतीचे िनणयांबाबत  मा.कायकारी 
अिधकारी महोदय यांचेशी सम  चचा केली असता, सन २०१६-१७ चे गाईचे गावरान तपू खरेदीबाबतचे 
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करणाची सपंूण व  तिु थती नवीन मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  याचे िनदश िदले होते.   यास 
अनसु न वरील माण ेगावरान तपू खरेदी सन २०१६-१७ ची व  तिु थती वरील माण ेसिव  तर सादर केली आह.े 

 वरील व  तिु थती िवचारात घेता खालील बाब चा िवचार होणेस िवनंती आह.े 
१. सं  थानने एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी तपू खरेदी कर  याकरीता ई-
िनिवदा मागिवली होती.  
२. मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण या कंपनीचे तपू सं  थान थमच घेत 
अस  यामळेु ायोिगक त  वावर एक मिह  यासाठी परुवठा आदेश दे  यात आला होता. सदर एक मिहना 
कालावधीत परुिवले  या  तपूाबाबत वापर करणा-या आचा-यांनी िदलेले अिभ ाय चांगले आहते. तसचे 
परुिवले  या तपूाचे सव बॅचचे लॅब रपोट्स Food Safety and Standards Regulaltions 2011 नसुार यो  य 
आहते. 
३. सदर कंपनीचे Vendor Audit कर  यात आले होत.े  याबाबतचे सव अहवाल सकारा  मक होते. 
४. ित पती दवे  थाननेही सदर कंपनीबाबत लेखी प ा दारे कळिवलेले अिभ ाय चांगले आहते. 
५. मा.उ  च  यायालयाचे िद.१३/३/२०१४ चे िनदशात नमदू केलेले सहा ॅ  डपैक  एक गोकुळ ॅ  ड व 
स  याचे ई-िनिवदतेील गोिवंद ॅ  डचे तपूाचे दजाम  ये लॅब रपोट्सम  ये फारसा फरक नाही.  
६. सं  थानने िविहत प  दतीने राबिवले  या ई-िनिवदमे  ये पा  ठरले  या पाच िनिवदाधारकांम  ये मे.गोिवंद 
िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण यांचे दर सवात  यनुतम आहते. 
७. जनु-२०१६ पासनू आतापयत मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस, फलटण यांनी तपूाचा परुवठा 
सं  थान  या गरजे माणे व समाधानकारक रत ्या केलेला आह.े  
८. ट   याट   याने परुवठा आदेश िद  यास सरु ा अनामत रकमेवर िमळणारे  याजाचे नकुसान होते.  

सं  थानकडून म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  ट्स ा.िल., फलटण यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-
खरेदी/१८६७/२०१६ िदनांक १६.०७.२०१६ अ  वये, गाईचे गावरान तपू  ९,०५० ि वंटल खरेदीकामी 

तीिकवंटल .३५,४००/- दराने जु लै २०१६ ते माच २०१७ साठी परुवठा आदेश िदलेले आहते . तर िनणय 
ं .४३० नुसार तीन मिह  याचंी मदुत १५/१०/२०१६ रोजी सपंत आहे व अजनूही ७०० ि वंटल तपू खरेदी करणे 

बाक  आह.े 
तरी वरील व  तिु थती िवचारात घेता, ऑ  टोबर २०१६ ते माच २०१७ या कालावधीकरीता सं  थानने 

िविहत ई-िनिवदा प  दतीनुसार म.ेगोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण यांना  िदलेले ती ि वंटल 
.३५,४००/- दरानसुार, वरील परुवठा आदशेा माणचे गाईचे गावरान तपू खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी 

िनणयाथ सादर. 
िनणय .७२७ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गावरान तूपा या खरेदीसाठी मे.गोिवंद िम  क 

अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण यां चे मं जूर दर हे स याचे बाजारभावा या दरापे ा जा त 
आहेत, याकरीता मे.गोिवंद िम  क अॅ  ड िम  क ॉड  टस ा.िल., फलटण यांना उव रत गावरान तूपाचा 
पुरवठा आदेश देणेपूव  दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा करणेत यावी. तसेच याकामी 
यव थापन सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे.  

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४१ एक काड याक णवाहीका खरेदी करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम-२००४ मधील तरतुद– ी साईबाबा सं थान िव त यव  था , िशडी अिधिनयम, २००४ मधील 
कलम १७ (१)म  ये भ  तगणाना  आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न दणे ेतसचे कलम २१ (१) (ग) म  ये 
भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही भ  तानंा धाम क काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे , अस ेनमदु आहे. 

ा  तािवक- िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे मा.  ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणय . २४२ अ  वये, ी 
साईबाबा हॉि पटलकरीता उ  पादीत कंपनीने बॉडीबांधणी तसचे अंतगत सव काड याक उपकरणांसह एक A/C 
कािडयाक  णवाहीका दणेगी  व पात िमळा  यास ि वकार  यात यावी. याकामी सं  थानचे अिधकृत 
सकेंत  थळावर िस  दी दे  यात यावी, असे ठरले. 
 उपरो  त िनणयानसुार वाहन िवभागाकडील िद.०७/०५/२०१६ रोजीचे प ाने, ी साईबाबा व साईनाथ 
हॉि पटल म  ये उपचार घेणा-या गरीब व गरज ु  णांना पुढील उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घेवुन जाणे 
कामी एक ससु  ज काड याक  णवाहीकेची आव  यकता आहे.  या कोणी साईभ  तानंा दणेगी  व पात दे  याची 
इ  छा असले अशा साईभ  तानंी सपंक करावा ,अशी जािहरातमािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानचे अिधकृत 
सकेंत  थळावर िस  दी कर  यात आली होती. परंतु  आज पावेतो,कोण  याही साईभ  तामंाफत ितसाद 
िमळालेला नाही.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेणा-या  णाकंरीता 
पढुील उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घेवुन जाण ेकामी वापरात असलेली कायाड क  णवाहीकेचा वापर 
कर  यात येत आहे. सदर  णवाहीका  िद.२३/०९/२०१० रोजी खरेदी कर  यात आलेली असनु आजपावेतो सदर 
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वाहनाचा एकुण १,७०,००० िक.मी. वास झालेला आह.े काड याक  णवाहीका पेशंट घेवुन बाहरेील दसु-या 
हॉि पटलम  ये गे  यास िकंवा द ु  ती  करावयाचे अस  यास तातडी  या वेळी  णानंा बाहरेील  णालयात घेवुन 
जाण े कामी काड याक  णवाहीका उपल  ध होत नस  याने  णांची गैरसोय िवचारात घेता आणखी एक 
काड याक  णवाहीकेची आव  यकता आहे.  

ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता उ  पादीत नामां िकत कंपनीने बॉडीबांधणीसह अंतगत सव 
काड याक उपकरणांसह एक A/C कािडयाक  णवाहीका ई-िनिवदा ि या राबवुन खरेदी करता येईल. या कामी 
अंदाजे .३५,००,०००/- (अ री र  कम .प  तीस लाख) पयत खच अपे ीत आह.े  णवाहीका खरेदी करीता 

ी साईबाबा हॉि पटलने सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता .७०,००,०००/- मा  अंदाजप क य तरतदु 
केलेली आह.े  

तरी नवीन काड याक  णवाहीका खरेदी कामी नामां िकत कंपनीकडून ई-िनिवदा ि या राबवनु खरेदी 

करणसे मा  याता िमळण ेकामी मा. यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर. 
िनणय .७२८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अिधकृत संकेत थळावर िस दी दे यात येऊन, नवीन 

काड याक  णवाहीका देणगी व पात िमळणेसाठी देणगीदार साईभ ांना आवाहन करणेत यावे. 
तसेच िविश  कालावधीम ये देणगीदार साईभ ांचा ितसाद न िमळा यास नवीन काड याक 

 णवाहीका खरेदी करणेबाबतचा ताव खरेदी उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४२ सं थान सेवेत कायम करणेबाबत. 

ताव- िद. २०/०८/२०१५ रोजीचे मा. ि सद  य सिमतीच ेसभतेील िनणयानसुार ी साईबाबा सं  थान  णालयाम  ये 
आव  यक असणा-या वै क य अिधकारी व पॅरामेिडकल पदांवर वेतनबॅ  ड दऊेन एक वष प रिव ाधीन 
कालावधीसाठी नेमणकूा करणते आले  या हो  या  याचंा तपिशल खालील माण े–  

अ. 
न.ं 

नाव व ह ा वेतनबॅ  ड नेमणूक 
तारीख 

हजर तारीख एक वष पुण 
होत 

असलेची 
तारीख 

ता  परुते 
नेमणूक चे 

कालावधीत 
घेतले  या रजा 

प रिव ाधीन 
कालावधी 

संपु  टात येत 
असलेची 
तारीख 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ 
०१. डॉ. किवता शंतन ुसरवार  

 य.ु पॅथॉलॉिज  ट  
१५६००-
३९१००  ेड पे 
५४०० 

२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा २० + 
िवनावेतन १ = 
२१ 

२१/०९/२०१६ 

०२. ी. बाबासाहबे लहान ु
 ह  के, पर यजुिन  ट  

९३००- 
३४८०० ेड पे 
४४०० 

२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा २४ २४/०९/२०१६ 

०३ ी. संतोष अजनु िसरसट, 
ए  स-रे टेि निशयन  

९३००-
३४८०० ेड पे 
४२०० 

२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा ११ ११/०९/२०१६ 

उपरो  त कमचा-यांचा प रिव ािधन कालावधी  याचंे नावासमोर  तभं . ८ म  ये दशिवले  या 
िदनांकास पणू होत आह.े सदरह कमचा-यांची सवेा पु ढे चालु  ठेवणकेामी संबंधीत िवभाग मखु यांनी 
खालील माण ेिशफारसी केले  या आहते.  
१) डॉ.किवता शंतन ु सरवार,  य.ुपॅथॉ लॉिज  ट यांचेबाबत िसनीअर पॅथॉलॉिज  ट यांनी खालील माणे 
अिभ ाय िदलेला आह.े  

“  याचंी वागणकू चांगली आह,े  या हकुमा माण,े यो  य रतीने काम करतात,  याचंेबाबत काही करणे 
चाल ुअथवा  तािवत नाही.  यानंा सं  थान सवेेत कायम करणसे हरकत नाही.” 
२) ी. बाबासाहबे लहान ु  ह  के, पर यजुिन  ट यांचेबाबत डॉ. आिशष आ वाल, काड याक सजन यांनी 
खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आहे.  

“Shri Babasaheb Mhaske is a well mannered, polite and Humble obedient person.  
He follows all the instructions sincerely and does his work correctly and carefully and is 
obedient. He will be a asset to our institution we must follow the Sansthans rules and 
regulations and do the needful.” 

ी.बाबासाहेब लहान ु  ह  के, पर यजुिन  ट यांचेबाबत डॉ.िवजय नरोडे, िसनीअर इटेंिसि ह  ट 
(सी  हीटीएस, सीआरय ुिवभाग मखु ) यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

“I will like to state that he is good  and sincere vegaries his work.  He is obedient 
and listen to orders of seniors surgeons and has got cordial relations with other collegues 
also.  He is competent honest and good at his work.  He is not facing any enquiry and is 
eligible to get permanent order as soon as probation period is over.” 
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३) ी सतंोष अजनु िसरसट , ए  स रे टेि निशयन यांचेबाबत िसनीअर रेिडओलॉिज  ट यांनी खालील माणे 
अिभ ाय िदलेला आह.े  

“ ी.सतंोष अजनु िसरसट हे आप  या  साईबाबा सं  थान  या साईबाबा  णालयातील -िकरण 
िवभागात गे  या वषभरापासनु ते आजतागायत व र  ठ -िकरण तं  या पदवार कायरत आह.े  नेमून िदलेले सव 
काम अचकु व  यो  य प तीने करतात.  याच माणे सबंंधीत  य  तीची वतणकू एकंदरीत समाधानकारक आहे व ते 
व र  ठां  या आ ेचे काटेकोरपण ेपालन करतात. सदर कमचा-याबाबत कोण  याही  व पाचे करण चाल ुअथवा 

 तािवत नाही, तरी  याचंी शै िणक अहता, कामाचे  व प इ. गो  टीचा िवचार क न सं  थान कमचारी 
िनयमावलीनुसार आप  या साईबाबा  णालयातील -िकरण िवभागात व र  ठ -िकरण तं  या पदावर कायम 
करणबेाबत िवचार  हावा.” 

तरी उपरो  त कमचा-यांना  याचंे नावासमोर  तभं .८ म  ये दशिवले  या लगतचे िदनांकापासनू 
सं  थान सवेेत कायम करावे िकंवा कस ेयाबाबत िनणय होणेस िवनंती.  

िनणया  तव सादर.  
िनणय .७२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमुद केले या ०३ कमचा यांचा प रिव ाधीन कालावधी 

संपु ात येत असलेमुळे, संबंधीत िवभाग मुखांचा अिभ ाय िवचारात घेता, प रिव ाधीन कालावधी 
संपु ात येत असलेचे िदनांकापासुन यांना सं थान सेवेत कायम करणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४३ ी साईबाबा सं थानचे सेवा वेश िनयम अंतीम करणेपूव  सं थानचे णालयातील पदनामांची 

शै िणक, वेतन व इतर पा ता ठरिवणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४  या कलम १३(४) मधील तरतदुीनसुार ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था सिमती यां  या आ  थापनेवर आव  यक कमचा-यां  या आकृतीबंधास ( ी 
साईबाबा हॉि पटलकडील आकृतीबंधासहीत) शासन िनणय मांक – सासिंव-२००९/४३३/(३७/९) का. सोळा 
मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ िद. ०७/०८/२००९ नुसार काही अटी व शत  या अधीन राहन मंजरुी िदलेली आह.े  

मंजरू आकृतीबंधातील तरतदुीस अनुस न सं  थान आ  थापनेवरील िविवध पदे,  याचंी शै िणक 
पा ता, वेतन ेणी, अनभुव याबाबत आवयक  या द ु   या  क न मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १२/०६/२०१४ 
रोजीचे सभेतील िनणया  वये जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ प ा  वये सवेा वेश 
िनयम (Recruitment Rule) शासनास मा  यतेसाठी सादर करणते आलेले आहते.  

परंत ुसदरचे सवेािनयम ह ेअिधिनयमातील तरतदुीनसुार पवु िस  न करता तयार करणते आलेले होते .  
सबब, िद. २७/०७/२०१५ रोजीचे मा. ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार मंजरू आकृतीबंधानुसार तयार 
केलेले सवेा वेश िनयम (Recruitment Rule) अिधिनयमातील तरतदुीनसुार पवु िस  क न, हरकती 
मागिवणते आ  या  असनु सवेा वेश िनयम (Recruitment Rule) अंितम करणबेाबतची कायवाही सामा  य 

शासन शाखा (आ  थापना)  यांचेमाफत चालु  आह.े  
सं  थान  णालयात येणा-या  णावंर उपचाराची आव  यकता िवचारात घेता जा.न.ंएसएसएस/वशी-

०१/१४७०/ २०१४ िद. २६.०६.२०१४ प ातील सवेा वेश िनयमानसुार शै िणक  व इतर पा तेनसुार 
जािहरातील िस  क न र  त पदांवर पदभरती कर  यात येते यासाठी मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
यांनी िद. १७ एि ल २०१५ रोजीचेआदेशा  वये १) डीन, ग  हनमट मेडीकल कॉलेज, २) सबंं िधतिवषयातील त , 
३) िस  हील सजन, अहमदनगर या त   य  त ची िनवड सिमती गठीत केलेली आह.े  

तथािप, उपरो  त जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ अ  वये शासनाकडे 
मंजरुीसाठी पाठिवणते आले  या सवेा वेश िनयमात नमदु केलेली शै िणक पा ता , वेतन,अनभुव तसचेआर ण 
इ  यादी कारणांमु ळे जािहरातील हवा तसा ितसाद िमळत नाही  यामळेु वै क य अिधकारी ा  त होत नाहीत.  
 यामळेुसं  था नचा जािहरात, मलुाखती व  यास अनषुं िगक बाब वर िवनाकारण खच होत आह े  तसचे वेळही 

वाया जात आह.े सबब,  थायी  व पात वै क य अिधकारी उपल  ध होत नस  याने ता  परु  या  व पात कं ाटी 
अथवा ि हजीट ग प तीने नेमणकूा दऊेन वै क य अिधकारी घेतले जातात मा  सदरचे वै क य अिधकारी हे 
आठवडा/ पंधरवाडा/ मिह यातील एक िदवसच येतात  यामळेु  णांवर ता  काळ उपचार होऊ शकत नाही.  

 णालयातील र  त पदांवर भरती करणकेामी मा. उ  च  यायालयाने िनयु  त केले  या सिमतीसमोर िद. 
२४/०५/२०१६ रोजी वै क य अिधका-यां  या मलुाखती  घेणते आ  या हो  या मा  शै िणक पा ता, वेतन, 
अनभुव व आर ण यामळेु ब -याच जागा र  त रािह  या आहते.  

स  या सवेा वेश िनयमाम असलेली पा ता, अनभुव व वेतन इ  याद चा फेरआढावा घेऊन आव  यक 
बदल के  यास  थायी  व पात वै क य अिधकारी उपल  ध होऊ शकतील असे मा. डॉ. चंदनवाले, डीन, 
बीजेएमसी, पुण ेयांनी सचुिवले आह.े  सदरची बाब  यानंी मा. िज  हािधकारी साहेब यांचेशी िद. २४/५/२०१६ 
रोजी सम  झाले  या चचत िनदशनास आणनु िदली आहे.  उपरो  त नमदु केले माणे फेरआढावा घेऊन 
आव  यक ते बदल करणकेामी काम करणचेी  यानंी तयारी दशिवली आह ेपरंत ुयाकामी  यांनी यो  य ते मानधन 
िमळ  याची अपे ा  य  त केली आह.े 
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सं  थानचे ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयात स  या १४५ कारची पदनामे असनु  यांची 
शै िणक पा ता, वेतन सरंचना , अनभुव तसचे सं  था नचे  णालयात असलेले िवभाग व खाटां  या (Bed) 
सं  येनसुार िकती कमचारी वग असावा इ  यादी ठरिवणकेामी िद. ११/०७/२०१६ रोजी मा. डीन, बीजेएमसी, पणुे 
यांचेशी दरु  वनीवर चचा केली असता,  यानंी याकामी  याचंे कायालयीन कामकाजाची वेळ सोडून इतर वेळेत हे 
काम करावे लागेल  यासाठी अिध  ठाता, उपअिध  ठाता, कायालय अिध क, २ स  लागार, िलपीक अशा पाच-
सहा जणांकडून ह े काम क न  यावे लागेल  यासाठी कमीत कमी र  कम पये तीन लाख व जा  तीत जा  त 
सं  थान  यव  थापन जो िनणय घेईल ते मानधन िमळणचेी अपे ा  य  केली आह.े  

मा. डीन, बीजेएमसी,पणुे यांना एच आर िवभाग जा.न.ं१०२७ िद. १३ ऑग  ट २०१६ रोजी उपरो  त 
कामी प  पाठिवले होते  यास अनसु न मा. डीन, बीजेएमसी, पुण ेयांचा िद. १९/०८/२०१६ रोजीचा ई-मेल ा  त 
झाला आह.े   यातही  यानंी सं  थानचे  णालयात असलेले िवभाग व खाटां  या (Bed) सं  येनुसार िकती 
कमचारी वग असावा इ. ठरिवणकेामी अिध  ठाता, उपअिध  ठाता, कायालय अधी क, २ स  लागार, िलपीक 
अशा पाच-सहा जणांकडून हे काम क न  यावे लागेल  यासाठी कमीत-कमी र  कम . तीन लाख व जा  तीत-
जा  त सं  थान  यव  थापन जो िनणय घेईल ते मानधन िमळणचेी अपे ा  य  त केली आह.े  

सबब, सं  थानचे सवेा वेश िनयम (Recruitment Rule) अंितम करण े अगोदर सं  थानचे  ी 
साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातअसलेले िवभाग व खाटां  या (Bed) सं  येनुसार कमचारी वग,  याचंी 
पदनाम,े शै िणक पा ता, वेतन सरंचना,अनभुव इ. मा. डीन, बीजेएमसी, पणुे यांचेकडून ठरिवणकेामी तसचे 
याकामी  यानंा कमीत कमी र  कम . तीन लाख व जा  तीत जा  त सं  थान  यव  थापन जो िनणय घेईल ते 
मानधन देणकेामी मा  यता असावी. 

मा  यते  तव सादर. 
िनणय .७३० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सं  थानचे सेवा वेश िनयम (Recruitment 

Rule) अंितम करणेपुव  ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातील िवभाग व खाटां  या (Bed) 
सं  येनुसार कमचारी वग,  याचंी पदनामे, शै िणक पा ता, वेतन संरचना, अनुभव इ. बाबी मा.डीन, 
बीजेएमसी, पुणे यां चेकडून िनि त क न घेणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 
दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४४ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय िवभागाकरीता अ याधुिनक संगणक कृत सािह य 

सं थानचे िवहीत प दतीने खरेदी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
िवषय न.ं४५ ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभगाकरीता Multiparameter Monitor 

खरेदीकामी चौ यांदा फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
िवषय न.ं४६ ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No.2 या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor 

खरेदी करणेबाबत. 
िवषय न.ं४७ ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरेदी 

करणेबाबत. 
िवषय न.ं४८ ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागातील Ventilator मशीनसाठी Humidifire खरेदी 

करणेबाबत. 
िवषय न.ं४९ ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता Ventilator (Servo-1) खरेदी करणेबाबत. 
िवषय न.ं५० सन २०१५-१६ मधील औषधे व सिजकल सािह य खरेदीकामी पुरवठा आदेश दे यात आले या M/s 

Surya Surgi Pharma, Nashik यांची सुर ा र कम कमी करणेबाबत. 
िवषय न.ं५१ ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता जुने Platelet Agitator & Incubator Machine Buyback 

(परत) क न निवन Platelet Agitator & Incubator Machine खरेदी करणेबाबत. 
िवषय न.ं५२ ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Bio-Chemistry 

Analyser Machine खरेदी क न जुने Konelab मिशन Buyback करणेबाबत. 
िवषय न.ं५३ ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाकरीता जुने Dialysis Machine Buyback 

(परत) क न निवन Dialysis Machine खरेदी करणेबाबत. 
िवषय न.ं५४ ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता जुने ECG Machine Buyback  (परत) क न 

निवन ECG Machine खरेदी करणेबाबत. 
िवषय न.ं५५ ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरेदी क न जुना 10 KVA 

UPS परत (Buyback) करणेबाबत. 
िनणय .७३१ उपरो  िवषय नं.४४ ते ५५ णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावे, असे ठरले.  

 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं५६ िदनांक ०७.०८.२०१६, िदनांक १६.०८.२०१६ व िदनांक ३१.०८.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या 
यव थापन सिमती सभेतील िनणयांवर कर यात आले या कायवाहीचा अहवाल. 

  िदनांक ०७.०८.२०१६, िदनांक १६.०८.२०१६ व िदनाकं ३१.०८.२०१६ रोजी िशड  येथ ेझाले  या 
यव थापन सिमती सभेतील िनणयांवर कर यात आले या कायवाही या अहवाला या ती सव मा.िव तांना 

परुिवणते आ या हो या.  
िनणय .७३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ०७.०८.२०१६, िदनांक १६.०८.२०१६ व िदनांक ३१.०८.२०१६ रोजी िशड  

येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेतील िनणयांवर कर यात आले या कायवाही या अहवालाची 
न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िदनांक ०१.१०.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .७३३ िदनांक ०१.१०.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुलम ये लॉनचे पुवस पे ह ग लॉक बसिवणे कामाचे ई-िनिवदां चे 
िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडून िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  
अिधिनयमाचे कलम- २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, “मं िदराची व 

िव त यव थे या मालम ेची  दखेभाल, यव थापन व शासन करण ेअशी तरतदु आहे”. 
मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेत 

याबाबत खालील माण ेिनणय .३० समंत कर  यात आलेला आह.े  
“….यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलमधील लॉनचे पवुस पे  ह ग 

 लॉक बसिवणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे .४,५९,१४८/- मा च े
खचास मा  यता दे  यात आली.” 

तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार इकडील िवभागामाफत ई-िनिवदा फॉम 
तयार कर  यात आले.  यानुसार िद.१६/६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर जाहीरात 

िस  द कर  यात आली होती. सदरह कामाची ई-िनिवदा www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर 
अपलोड कर  यात आली होती. िनिवदा ि ये  या तारखांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

Sr. No. Activity Date & Time 
1) Tender publishing date: 16/06/2016 
2) Tender document download start date: 16/06/2016 from 11:00 Hrs. 
3) Tender document download end date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs. 
4) Bid submission start date: 16/06/2016 from 12:00 Hrs. 
5) Bid submission closing date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs. 
6) Bid opening date (Technical): 05/07/2016 at 11:00 Hrs.  

उपरो  त नमदु तारखांनसुार िलफाफा .१ (Technical Bid), िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा. 
शासक य अिधकारी यांचेसमोर उघड  यात आली असनू खालील ०३ ठेकेदार यांनी ई-िनिवदा अपलोड 

केले  या आहते.  
१) मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ  ड कं., ीरामपरु 
२) अिभषेक क   शन, औरंगाबाद 
३) ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार 

सदर ई-िनिवदांची तां ीक छाननी कर  यात आली असनु  याचा अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
अवलोकनाथ सादर कर  यात आलेला होता. ठेकेदार ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार यांनी िकमान पा ता 
िनकषातील अ. .०५, “Bidder should submit undertaking that he is not barred/ not blacklisted 
by any client including state/ Central Govt. Department/ PSU’s.” या संदभातील अंडरटेक ग 
जोडलेले न  हते.  

 यावर छाननी अहवालात खालील माणे नमदू करणते आले होते , 
“….Shri. Ravindra S. Shinde, Kolhar fulfils the minimum qualifying criteria under 

S. No.01 to 04. They have not submitted the required document mentioned under S.No.05. 
Hence he does not fulfil the only item of minimum qualifying criteria as above. So the 

http://www.mahatenders.gov.in
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required document i.e. undertaking may be called from him to avoid repeatation of tender 
process and thereby saving the time. Submitted for approval please.” 

    यानसुार सदर छाननी अहवालास मा  यता दे  यात आलेली आह.े सदर ठेकेदार ी. रिवं  एस. िशंद,े 
को  हार यांनी आता अंडरटेक ग जोडलेले आह.े  

वर नमदु केले माण े ा  त ०३ िनिवदांचा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे थािनक 
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते येऊन यामधील मळु दरांच े खालील माणे 
तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव ई-िनिवदे मधील मुळ दर . 
१ मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ  ड कं., ीरामपरु ३,७१,६९१/- 
२ अिभषेक क   शन, औरंगाबाद ३,३८,८५१/- 

३ ी. रिवं  एस. िशंद,े को  हार ३,९३,५९८.९० 
 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुलम ये लॉनचे पुवस पे ह ग 

लॉक बसिवणे कामी अिभषेक क   शन, औरंगाबाद यां चे .३,३८,८५१/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.             (कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम संयं  आ थािपत 

करणेकामी पा  ई-िनिवदा कमिशयल बीड उघडणेबाबत.  
  ी साईबाबा सं  थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास  थानाकरीता सोलर िस  टीम सयं  आ  थािपत 

करणसेाठी येणा-या अंदाजे पये 52,50,000/- मा चे खचास तसेच सयं  आ  थािपत करणसेाठी ई-िनिवदा 
मागिवणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 05/06/2015  रोजी झाले  या सभेतील िनणयानुसार मा  यता 
िमळालेली आह.े सदर िनणयास मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांची मा  यता िमळालेली आह.े 
 यानसुार ई िनिवदा मागिवणकेामी िदनांक 27/5/2016 रोजी महार  ट शासना  या www.mahatenders.gov.in 

या वेबसाईटवर िनिवदा िस  कर  यात आलेली होती. िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम िदनांक 11/06/2016 
अशी देणते आली होती. या मदुतीत खालील आठ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा ा  त झा  या  आहते : 

  
अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव 

1 जैन इ रगेशन िस  टीम िल. जळगाव  2 कोसल िहरामतृ एनज  ा. िल., अहमदाबाद  
3 िबपीन इिंजिनअस ा. िल., पणु े  4 रेडरेन एजन  ा. िल., मोरबी, गजुरात 
5 इकोशाईन सोलर एनज  ा. िल., औरंगाबाद  6 जय रने  हेबल एनज  ा. िल., िमरज 
7  पेस सोलर शॉपी, औरंगाबाद  8 सनझोन सोलर िस  टीम, बंगलोर  

 
उपरो  त माणे ा  त आठ ई-िनिवदा िदनांक 17/06/2016 रोजी मा. शासक य अिधकारी, मेकॅिनकल 

िवभाग, लेखािधकारी यांचेसम  उघड  यात आ  या. सदर आठ कंप  यानी सादर केलेले ई-िनिवदाचे टे  नीकल 
बीड तपासनू  यावर अिभ ाय/ अहवाल पाठिवणबेाबत कल ् पाचे स  लागार मे. महारा  ट ऊजा िवकास 
अिभकरण (मेडा), पणु ेयांना जा. न.ं एसएसएसएसटी/वशी-मेकॅिनकल/1536/2016 िदनांक 30/06/2016 रोजी 
प  दे  यात आले होते. तसचे सदर टे  नीकल बीड कागदप े  याचंेकडे पोहोच कर  यात आले होते.   यानुसार 
 यानंी टे  नीकल बीड कागदप े तपासनू  यांचा अहवाल/ अिभ ाय िदनांक 8/9/2016 रोजी पाठिवला आहे. 

सदर अहवालात. 
 1)  मे.  पेस सोलर शॉपी, औरंगाबाद यांचे सरै उ  णजल सं यं ासाठीचे BIS valid Certificate, 
िनिवदमे  ये नमदू के  यानसुार कामाचा अनभुव व एका िठकाणी 30,000 िलटस ित िदन मतेचे आ थापना 

माणप  आढळूण आले नाही. 
   2)  मे. इकोशाइन ा.िल. औरंगाबाद यांचे िनिवदमे  ये नमदू के  यानसुार कामाचा अनभुव व एका िठकाणी 

30,000 िलटर ित िदन मतेचे आ  थापना माणप  आढळून आले नाही. 
वरील दोन िनिवदाधारकां  या कागदप ांसदंभात आप  या  तरावर पनु:  च खातरजमा क न  यावी. 

उव रत ा  त सहा िनिवदाधारकांनी कागदप ांची पतूता के  याचे आढळून आले आह.े  यामळु े तां ि क  टया 
प रपणू िनिवदाधारकांचे आिथक िलफाफे उघड  यास हरकत नसावी. याबाबतचा आव  यक तो अं ितम िनणय 
आपण आप  या  तरावर  यावा.” असे नमदू केले आहे. 

महारा   ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा) यांचे प ात नमदु केले माण ेम.े  पेस सोलर शॉपी, औरंगाबाद 
व मे. इकोशाईन सोलर एनज  ा. िल., औरंगाबाद यांनी ऑनलाईन सादर केले  या टे  नीकल बीड व कायालयात 
पाठिवले  या हाड कॉपी कागदप ांची तपासणी केली असता,  

http://www.mahatenders.gov.in


100 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

(अ) मे. इकोशाईन सोलर एनज  ा. िल., औरंगाबाद यांनी एका िठकाणी 30,000 िलटर ितिदन मतेचे 
सयंं  आ  थापना के  याचे माणप  आढळुन आले, मा  िनिवदमे  ये नमदु के  यानसुार खालील माण ेकागदप े  
आढळून आलेली  नाही : 
1)  एकुण 1,00,000 िलटर मतेचे सयं  बसिवलेले (आ  थािपत) असलेचे आ  थापना माणप   
2) मागील आिथक वषात कंपनीची उलाढाल पये 1 कोटी िकंवा  यापे ा जा  त अस  याचे सी.ए. 
यांचेकडून मािणत केलेले माणप  
3) ले-आऊट ाईग 
(ब)   तसचे मे .  पेस सोलर शॉपी, औरंगाबाद यांनी खालील माण ेकागदप ाची पतुता केलेली नाही : 
1) सौर उ  णजल सयं णासाठीचे   BIS Valid Certificate 
2) िन िवदमे  ये नमदू के  यानुसार कामाचा अनभुव एकूण 1,00,000 िलटर मतेचे सौर उ  णजल सयं ण 
आ  थापना माणप  
3) एकाच िठकाणी 30,000 िलटर तीिदन मतेचे आ  थापना माणप  
4) बॅक सॉलव  सी सिटिफकेट 

उपरो  त माण ेमे. इकोशाईन सोलर एनज  ा. िल., औरंगाबाद व मे .  पेस सोलर शॉपी, औरंगाबाद हे 
िनिवदाधारक िनिवदतेील अटी व शत ची पतुता करीत नसलेने त े अपा  ठरत आहते.  यामळेु सदरच े दो  ही 
िनिवदाधारक वगळता उव रत सहा पा  िनिवदाधारकांचे कमिशयल बीड मा. उप-सिमतीचे सभेपु ढे उघडून पढुील 
िनणय  यावा लागणार आह.े   

    ी साईबाबा सं  थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास  थानाकरीता सोलर िस  टीम संय  आ  थािपत 
करणकेामी  पा  ०६ ई-िनिवदाचे कमिशयल बीड आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थती िनिवदा 
धारकांसम  उघडणते येऊन यामधील मळु दरांचा खालील माण ेतलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव ई-िनिवदेमधील मुळ दर . 
1 जैन इ रगेशन िस  टीम िल. जळगाव  ६२,८८,६८२/- 
2 कोसल िहरामतृ एनज  ा. िल., अहमदाबाद  ५८,२६,७५०/- 
3 िबपीन इिंजिनअस ा. िल., पणु े  ८२,८९,७७२/- 
4 रेडरेन एजन  ा. िल., मोरबी, गजुरात ७१,५४,१००/- 
5 जय रने  हेबल एनज  ा. िल., िमरज ७४,६९,३५०/- 
6 सनझोन सोलर िस  टीम, बंगलोर  ९५,४८,५००/- 

 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी 

िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम संयं  आ थािपत करणेकामी कोसल िहरामृत एनज  ा. िल., 
अहमदाबाद यांचे .५८,२६,७५०/-मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा 
अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

परं तु  सदरह इितवृ  वाचुन कायम करत असताना, सदरह ताव तूत थिगत ठेव यात यावा, 
असे ठरले.                                    (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०३ ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यांची वाहने पािकग जागेस कंपाऊंड 

करणेकामी ा  कोटेश स उघडणेबाबत. 
  ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यांच े वाहने पािकग जागेस कंपाऊंड 

करणकेामी बाहरेील फॅि केटस /वकशॉपधारक यांचेकडून कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पये 
2, 72,7 00/-  मा चे खचाचे  तावास िदनांक 05 /0 5 /201 5 रोजीचे मा  . यव  थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय 

 . 143(16) नसुार मा  यता िमळालेली आहे  . यानुसार जा.नं .एसएसएसटी/मेकॅिनकल/29 26 /2016 िदनांक 8 
स  टबर, 2016 अ  वये 7 फॅि केटस /वकशॉपधारक यांचेकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प े पाठिव  यात आली 
होती. या प ाम  ये कोटेशन सं  थानकडे पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 19/09/2016 अशी दे  यात आली 
होती. या मदुतीत खालील  तपशीला माण े 5 फॅि केटस यांचेकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली 
आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
1. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad 10989 19/09/2016 
2. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10890 17/09/2016 
3. Super Fabrication & Furniture, Sakuri 11000 19/09/2016 
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad 11010 19/09/2016 
5. Press-Vac Steel Industries, Nashik 11013 19/09/2016 

उपरो  तपशीला माणे 5 फॅि केटस /वकशॉपधारक यांचेकडून िवषयां िकत कामांकरीता कोटेश  स ा  
झालेली आहते. 
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ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यांच े वाहने पािकग जागेस कंपाऊंड 
करणकेामी ा  त ०५ कोटेश  स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थती कोटेशनधारकासम  उघडणते 
येऊन यामधील मळु दरांच ेखालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील 
मुळ दर . 

1. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad ३,७५,२००/- 
2. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur २,९३,३७२/- 
3. Super Fabrication & Furniture, Sakuri ३,२२,६८०/- 
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad २,५२,१५०/- 

5. Press-Vac Steel Industries, Nashik २,५२,३७०/- 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील 

कमचा यां या वाहन पािकग जागेस कंपाऊंड करणेकामी Apurva Engineering Works, 
Aurangabad यांचे .२,५२,१५०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

परं तु  सदरह इितवृ  वाचुन कायम करत असताना, सदरह ताव तूत थिगत ठेव यात यावा, 
असे ठरले.                                 (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०४ ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यां या रल गची उंची वाढिवणेकामी ा  

कोटेश स उघडणेबाबत. 
 ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीम  ये िनवास करणा-या साईभ  ता  या सरुि तते  या  टीने सदरह 

इमारती  या पॅसजेमधील मज  यां  या रल गची उंची वाढिवणसेाठी निवन रेल ग तयार क न बसिवणकेामी 
बाहरेील फॅि केटस यांचेकडून कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पये 81,444/-  मा चे खचाचे 

 तावास िदनांक 07/08/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 485 नुसार मा  यता 
िमळालेली आहे.  यानसुार जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2957/2016 िदनांक 9 स  टबर, 2016 अ  वये 7 
फॅि केटस यांचेकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प े पाठिव  यात आली होती.  या प ाम  ये कोटेशन सं  थानकडे 
पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 19/09/2016 अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील तपशीला माणे 
5 फॅि केटस यांचकेडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहेत : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 

1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10889 17/09/2016 
2. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad 10991 19/09/2016 
3. Super Fabrication & Furniture, Sakuri 10998 19/09/2016 
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad 11009 19/09/2016 
5. Press-Vac Steel Industries, Nashik 11014 19/09/2016 

 
उपरो  तपशीला माण े5 फॅि केटस यांचेकडून िवषयां िकत कामांकरीता कोटेश  स ा  झालेली आहते. 

ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीचे पॅसजेमधील मज  याचंे रल गची उंची वाढिवणकेामी ा  त 
०५ कोटेश  स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत कोटेशनधारकासम  उघडणते येऊन यामधील 
मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील 
मुळदर . 

1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur १,५७,०६२/- 
2. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad १,९५,९६०/- 
3. Super Fabrication & Furniture, Sakuri २,०७,६७२/- 
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad १,८५,०७६/- 
5. Press-Vac Steel Industries, Nashik १,३०,८७२/- 

 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील 

मज यां या रल गची उंची वाढिवणेकामी Press-Vac Steel Industries, Nashik यांचे 
.१,३०,८७२/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                               (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०५  ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणेचे पाते यांवर ठेवणेकरीता टेनलेस टील 
जाळीची झाकणे बनिवणेकामी ा  कोटेश स उघडणेबाबत. 

  ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणचेे पातेलेवर ठेवणकेरीता  टेनलेस  टील 
जाळीचे झाकण ेबनिवणकेामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पये 92,300/- 
मा चे खचाचे  तावास िदनांक 07/08/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 484 नुसार 
मा  यता िमळालेली आहे.  यानुसार जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2958/2016 िदनांक 9 स  टबर, 2016 
अ  वये 8 फॅि केटसकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प े पाठिव  यात आली होती.  या प ाम  ये कोटेशन 
सं  थानकडे पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 19/09/2016 अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील 
तपशीला माणे 6 फॅि केटस याचंकेडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 

1. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad 10990 19/09/2016 
2. Super Fabrication & Furniture, Sakuri 10997 19/09/2016 
3. Sai Enggineers, Nashik 11006 19/09/2016 
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad 11007 19/09/2016 
5. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10906 19/09/2016 
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik 11016 19/09/2016 

 
उपरो  तपशीला माण े6 फॅि केटस यांचेकडून आव  यक कामांकरीता कोटेश  स ा  झालेली आहते. 

ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणचेे पातेलेवर ठेवणकेरीता  टेनलेस  टील 
जाळीचे झाकणे बनिवणकेामी ा  त ०६ कोटेश  स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत 
कोटेशनधारकासम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माण े तलुना मक  त ा तयार करणते 
आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील मुळ 
दर . 

1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur  १,२२,१५७/- 
2. Apurva Engineering Works, Aurangabad  १,१३,२५०/- 
3. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad  १,२२,६००/- 
4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri  ९८,१५०/- 
5. Sai Enggineers, Nashik १,०३,७००/- 
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik ६८,६५०/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी व दाळ बनिवणेचे 
पाते यांवर ठेवणेकरीता टेनलेस टील जाळीची झाकणे बनिवणेकामी Press-Vac Steel 
Industries, Nashik यांचे .६८,६५०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०६ शां ितिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टेनलेस टीलचे लायड ग गेट 

तयार करणेकामी ा  कोटेश स उघडणेबाबत. 
  शांतीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम  ये आप  कालीन  टेनलेस  टीलचे  लायड ग गेट 

तयार क न बसिवणकेामी बाहरेील फॅि केटस/वकशॉपधारक यांचेकडून कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या 
अंदाजे पये 2,97,110/- मा चे खचाचे  तावास िदनांक 16/08/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतीन िनणय . 543 नसुार मा  यता िमळालेली आहे.  यानसुार जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2959/2016 
िदनांक 9 स  टबर, 2016 अ  वये 10 फॅि केटस/वकशॉपधारक यांचेकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प  े
पाठिव  यात आली होती.  या प ाम  ये कोटेशन सं  थानकडे पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 19/09/2016 
अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील तपशीला माण े 6 फॅि केटस यांचकेडून बंद पाक टाम ये 
कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10907 17/09/2016 
2. Apurva Engineering Works, Aurangabad 10988 19/09/2016 
3. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad 10992 19/09/2016 
4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri 10996 19/09/2016 
5. Sai Enggineers, Nashik 11008 19/09/2016 
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik 11015 19/09/2016 
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उपरो  तपशीला माण े6 फॅि केटस/ वकशॉपधारक यांचेकडून आव  यक कामांकरीता कोटेश  स ा  
झालेली आहते. 

शांतीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम  ये आप  कालीन  टेनलेस  टीलचे  लायड ग गेट 
तयार क न बसिवणकेामी ा  त ०६ कोटेश  स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत 
कोटेशनधारकासम  उघडणते येऊन यामधील मळु दरांचा खालील माण े तलुना मक  त ा तयार करणते 
आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील 
मुळ दर . 

1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur ३,६४,९०८/- 
2. Apurva Engineering Works, Aurangabad २,४४,५८०/- 

3. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad ३,०२,१८०/- 
4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri २,४५,१४५/- 
5. Sai Enggineers, Nashik २,९२,०००/- 
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik २,६२,६२०/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये टेनलेस 
टीलचे आप कालीन लायड ग गेट तयार करणेकामी Apurva Engineering Works, 

Aurangabad यांचे .२,४४,५८०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ०७ बकेट इले हेटर खरेदीकामी ा  कोटेशन उघणेबाबत. 
  लाडू िनिमती िवभागाकरीता डाळ  िनवडणेसाठी िड  टोनर मिशन असनूही उंची जा  त असलेमुळे डाळ 

मिशन म  ये टाकणेसाठी बकेट इले  हेटर िस  टीम बसिवण ेआव  यक आह.े डाळ िड  टोनर मिशनकरीता बकेट 
इले  हटेर िस  टीम िवहीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणा-या र  कम . 60,000 /-  मा चे खचाचे 

 तावास िदनांक 7/08/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . 482 नुसार मा  यता 
िमळालेली आहे.  यानसुार जा .नं .एसएसएसटी/मेकॅिनकल/ 2961/2016 िदनांक 9 स  टबर , 2016 अ  वये 7 
परुवठाधारक यांचेकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प े पाठिव  यात आली होती   .या प ाम  ये कोटेशन सं  थानकडे 
पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक 22/09/2016 अशी दे  यात आली होती .या मदुतीत खालील तपशीला माणे 
3  फॅि केटस यांचेकडून बंद पाक टाम ये कोटेश  स ा  झालेली आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
1. जय नवनाथ इिंजिनअर ग व  स , को  हापरू  11012 19/09/2016 
2. ी राम इिंजिनअर ग व  स, िशवाजी उ मनगर, को  हापरू 11264 22/09/2016 
3. ओम ी चैत  य साद मेटल इडं  ीज, को  हापरू  11265 22/09/2016 

उपरो  तपशीला माण े 3 दरप कधारक यांचेकडून बकेट इले  हटेर खरेदी कामांकरीता कोटेश  स ा  
झालेली आहते. 

डाळ िड  टोनर मिशनकरीता बकेट इले  हटेर िस  टीम खरेदी कामी ा  त ०३ कोटेश  स आजचे थािनक 
उपसिमती समोर उपि थत कोटेशनधारकासम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे 
तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील 
मुळ दर . 

1. जय नवनाथ इिंजिनअर ग व  स , को  हापरू  ७३,८७५/- 
2. ी राम इिंजिनअर ग व  स, िशवाजी उ मनगर, को  हापरू ७७,५००/- 
3. ओम ी चैत  य साद मेटल इंड  ीज, को  हापरू  ८१,८७५/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, डाळ िड  टोनर मिशनकरीता बकेट इले हेटर खरेदीकामी जय 

नवनाथ इिंजिनअर ग व  स , को  हापूर यांचे .७३,८७५/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.         

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

०८ ी साई सादालयाकरीता वॉटर कुलर खरेदीकामी ा  कोटेश स उघडणेबाबत. 
  ी साई सादालयाकरीता 5 नग वॉटर कुलर खरेदी करणकेामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे व 

याकामी येणा-या अंदाजे पये 2,60,000/- मा चे खचाचे  तावास िदनांक 07/08/2016 रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 486 नसुार मा  यता िमळालेली आह.े  यानुसार जा.न.ं एसएसएसटी/ 



104 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

मेकॅिनकल/ 2960/ 2016 िदनांक 9 स  टबर, 2016 अ  वये 9 परुवठादारांकडून कोटेशन मागिवणकेरीता प े 
पाठिव  यात आली होती. या प ाम  ये कोटेशन सं  थानकडे पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनाकं 23/09/2016 
अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील तपशीला माण े 4 परुवठादार यांचकेडून बंद पाक टाम ये 
कोटेश  स ा  झालेली आहते: 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
1. Kailas Refrigeration Works, Mumbai 11172 21/09/2016 
2. Cool Breeze, Pune 11173 21/09/2016 
3. Classic Cool Airconditioning, Mumbai 11337 23/09/2016 
4. A.J Enterprises,  Mumbai 11340 23/09/2016 

 
उपरो  तपशीला माणे 4 परुवठादार यांचेकडून वॉटर कुलर खरेदी करणकेरीता कोटेश  स ा  झालेली 

आहते. 
ी साई सादालयाकरीता ०५ नग वॉटर कुलर खरेदी करणकेामी ा  त ०४ कोटेश  स आजचे थािनक 

उपसिमती समोर उघडणते येऊन यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव कोटेशनमधील 

मुळ दर . 

1. Kailas Refrigeration Works, Mumbai २,४०,०००/- 
2. Cool Breeze, Pune २,२०,७५०/- 
3. Classic Cool Airconditioning, Mumbai २,६०,०००/- 
4. A.J Enterprises,  Mumbai २,५२,५००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकरीता ०५ नग वॉटर कुलर खरेदी करणेकामी 
Cool Breeze, Pune यांचे एकि त .२,२०,७५०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.       

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

०९ ी पु  यितथी उ  सव- २०१६ क तनकार व कलाकार िनि ती करणे, िबदागी िनि ती करणे बाबत. 
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ ी पु  यितथी उ  सव-२०१६ सोमवार 

िद.१०/१०/२०१६ ते गु वार , िद.१३/१०/२०१६ असा ०४ िदवस साजरा होणार आह.े 
अ) क तन काय म:- उ  सवात नारदीय प  दतीने क तनकाय म होत असतात. मागील ी गु पौिणमा उ  सवात 
०३ िदवसाचे क तनासाठी .९००१/- िबदागी दे  यात आलेली होती.  याच माण े ी पु  यितथी उ  सव-२०१६ 
या उ  सवासाठी ही क तनकार .९००१ /-मानधन दतेा येईल. 

िद.११/९/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय -७५५ "  या वषातील तीनही 
उ  सवांक रता िकतनकारांचे पॅनल तयार करणते याव,े  याम  ये ी रामनवमी उ  सवाक रता सालाबाद माणे 

ीमद ् सदगु  ी.दासगण ु महाराज ित  ठान, गोरटे, ता.उमरी, िज.नांदडे यांचे ितिनधी यांना, ी गु पौिणमा 
उ  सवाक रता ह.भ.प.माधवराव तकुारामपंत आजेगांवकर यांना तसेच ह.भ.प.गंगाधर नरहर  यासबवुा अथवा 
ह.भ.प. मंदार गंगाधर  यास यांना ी पु  यितथी उ  सव (दसरा) क रता कायम  व पी पॅनलवर ठेव  यात यावे. ी 
पु  यितथी उ  सव (दसरा) क रता जर दो  हीही  िकतनकार उपल  ध नसतील तर  या िकतनकारांचे अज येतील 
 यामधील िकतनकाराची िनवड करणते यावी. 

 ी पु  यितथी उ  सव -२०१६ साठी ह.भ.प.गंगाधर नरहर  यासबवुा व ह .भ.प मंदार गंगाधर  यास 
यांचेशी दरु  वनीव न सपंक केला असता  यांनी नवरा ी उ  सवासाठी काय म घेतलेले अस  याने ते पु  यितथी 
उ  सवासाठी  येव ू शकणार नाही.  याएैवजी सौ. ाची मंदार  यास ांना िकतन सवेेसाठी पाठव ू इि छतो असे 
सां िगतले आह.े 

   सौ. ाची मंदार  यास ा गे  या १२ वषापासनू क तन सवेेत असनू क तनाचे सव िश ण ह .भ.प. ी 
गंगाधर बवुा  यास यां  याकडे घेतलेले आह.े  

पु  यितथी उ  सवात क तन सवेेसाठी क तनकारांचे अज ा  त झालेले नाही.   
ब) कलाकार काय म- पु यितथी उ सव ०४ िदवसाचा अस याने िकमान दररोज ०२ माण े ४ िदवसात ८  
काय माचे  आयोजन करावे लागेल.  पु यितथी उ सव-२०१६ चे उ सवात 

अ.नं. कलाकाराचे नाव काय माचा तपिशल कलाकार 
सं  या 

िबदागी  

१ शाहीर – िकशोर  सुदाम सासवडे,  लोणी   
मो. ९९२२२५७०५९ 

ी साईपोवाडा व साईभजन गंगा  १० .११,०००/-   

२ ी.िवजय साखरकर, मुंबई  
मो.९८२१३९३३२३  

साई  वर नृ  यो  सव (मराठी गीतांचा 
नृ  य िमिम  सिहत सदाबहार 

३५ .२५०००/- 
(येण-े जाणे गाडी 
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काय म)    भाडे) 
३ प.ं डॉ. पराग चौधरी, योगीराज संगीत 

अकादमी, औरगाबाद 
मो.८२७५०१२६९१, ९४२२७१२०५२  

ी समोर सांगीितक काय म  १० .५००००/- 
(येण-े जाणे + 
साथीदार + वा वृदं )  

 

४ रेखा नाला, है ाबाद   
मो.९८८५०४५४२९,९२४६३९१२२२  

कुिचपुडी नृ  य  काय म  १५ .१५०००/-  
( येणे -जाणे भाडे ) 

 

५ ी.के.  ही स  यनारायणा, इ  यु  
आं दशे  
मो.९८४८१२२४१३, ८९८५१०४५०० 

कुिचपुडी नृ  य  काय म ३० .३२०००/-  

६ ी. आर.के.स  शनेा , िद  ली 
मो.९८१११२६४३६,९७११००३४३६ 

साई भजन सं  या १० १३५००/- 
( येणे- जाणे भाडे ) 

 

७ ी राम उ  दवराव कोठेकर िहवरा आ म 
 ( आकाशवाणी व दरुदशन कलावतं )  
मो.९६०४३१७६१८,९५२७४५८२३३ 

भ  ती संगीत गायन  १० १६०००/- 
(साथीदार, येण-े जाणे 
गाडी खच ) 

 

८ ीमती िदपीका गील, िद  ली 
मो.९८९९५५१८०२ 

साई भजन सं  या काय म १२ २१०००/- 
( येणे - जाणे भाडे ) 

गु पौिणमा 
उ  सव २०१६ 
म  ये काय म 
सादर केललेा 

आह.े 
 

९ ह.भ.प. दवेरावजी कुळमेथ े महाराज, 
नािशक  
मो.९२२५७३८६५० 

साईच र ावर आधा रत  गायनाचा 
काय म  

०६ सं  थान िनयमानुसार 
िबदागी  िमळावी  

पु  यितथी  
उ  सव २०१५ 
म  ये काय म 
सादर केललेा 

आह.े 
१० सौ.काशिमरा पी.ि वदेी (त िशला 

नृ  यकला   मं िदर), ठाणे   
रंगू  िकतनाच े रंगी, साध ू  नव-िवधा 
भ  ती ( भरतनाट्यम)  

२५ िवनामु  य   

११ अिनलकुमार पी.मी  क न हसली 
(कनाटक) 
मो.९५३८२४३९९९, ९८८०३९१४१८ 

एक शाम साई के नाम ी साई 
भजन सं  या आिण भ  ती संगीत 

१० िवनामु  य गु पौिणमा 
उ  सव २०१६ 
म  ये काय म 
सादर केललेा 

आह.े 
१२ ी.पंकज ीवा  तव, िद  ली  

मो.९८११२७४१४८ 
साईभजन सं  या  १० िवनामु  य   

१३ ी.रंगनाथ बापू  वै ,िशड  रंगभुमी (नाट्य 
सं  था)  

सही ा सही  नाटक  १५ िवनामु  य   

 
उपरो  त त   यातील अ.न.ं १ ते ९ या कलाकारांनी मानधनाची मागणी केली आह.े व अ.न.ं १० ते १३ 

या कलाकारांनी  िवनामु  य काय माची सवेा दे  याची तयारी दशिवली आह.े  

  ी पु  यित थी उ  सवातील क तन काय म हा समाधी मंदीराचे उ  तर बाजलूा व िनमं ि त कलाकारांचे 
काय म ह ेसाईनगर येथील मैदानावर सायं  ७.३० ते रा ौ.१०.३० वाजे पयत आयोिजत कर  यात येतात. मागील 

ी पु  यितथी-२०१५ उ  सव कालावधीत तीन िदवसासाठी  येक िदवशी २ कलाकारांचे काय म िनि त 
कर  यात आलेले होत.े 

उपरो  त माणे ी पु  यितथी उ  सव -२०१६ क रता सं  थानकडे ा  त झाले  या अजामधनू कलाकार, 
यांची नावे िनि ती करता येईल दररोज २ काय म माण े४ िदवसासाठी ८ काय म िनि त करावे लागतील. व 
सौ. ाची मंदार  यास यांना ी पु  यितथी उ  सव २०१६ म  ये ४ िदवस क तन करणेस तयार असलेबाबत ई-
मेल  दारे कळिवले अस  याने   यानंा कळिवणबेाबत िनणय होणसे  िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु  यितथी उ  सव- २०१६ म ये क तनकार हणून सौ. ाची 
मदंार  यास यांची ०४ िदवसा या िकतन सेवेसाठी नेमणूक करणेत येऊन, यांना .९००१/- मा  
िबदागी दे यात यावी व तावात नमुद केलेले िकतनकारां चे पॅनेल यापु ढे र  करणेत यावे. तसेच 
सदरह उ सवामधील काय मांसाठी कलाकारांची/ यांना ावया या मानधनाची शासक य तरावर 
िनि ती कर यात यावी. याम ये थािनक कलाकारांना ाधा य दे यात यावे, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                               (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१० मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी मा  यवर िनि तीबाबत. 
  सं  थानमाफत ी पु  यितथी उ  सव २०१६ म  ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस  च रत पोथीची 

िमरवणकू,  या ितमा (फोटोची) िमरवणकू , अ  याय वाचन, ची पा पजुा , िभ ाझोळी, आराधना िवधी 
काय म, गु  थान येथे ािभषेक पजुा अशा काय माचे आयोजन मा  यवरांचे ह  त े करण े अस  याने. 
मा  यवरांची नावे िनि त झा  यानंतर वीणा कोणी  यावा, पोथी कोणी  यावी, चा फोटो कोणी  यावा, 
अ  यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पजुा, कोणी करावी, िभ ाझोळी कोणी  यावी, आराधना िवधी  
काय म  ािभषेक पजुा कोणी करावी याबाबत परेषा िनि त करता येईल. 

आजचे उपसिमती सभेम ये ी पु  यितथी उ  सव- २०१६ म  ये ची पा पुजा व इतर 
काय मासाठी खालील त   यात दशिवले माणे मा  यवरांची िनि ती कर यात आली.  

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 

१०/१०/२०१६ 
सोमवार 

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा-   मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद य  
पोथी– मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य  

ितमा- मा.ॲङमोहन मोतीराम जयकर, सद य व मा.डॉ.राज  राजा बाली िसगं , 
सद य (मा.डॉ.राज  िसगं अनपुि थत अस यास मा.डॉ.सदंीप आहरे, 
उपकायकारी अिधकारी ितमा धरतील) 

पहाटे ५.१५  
वाजता 

अ  याय वाचन –  
अ याय .०१- मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य 
अ याय .०२- मा.सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या 
अ याय .०३- मा.सौ.सर वती भाऊसाहबे वाकचौरे 
अ याय .०४- मा.ॲङमोहन मोतीराम जयकर, सद य 
अ याय .०५- मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद य 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

ची पा पूजा – मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  व इतर इ छुक 
सद य  

११/१०/२०१६. 
मंगळवार 

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा-   मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
पोथी–  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य  

ितमा- मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद य व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव 
को ह,े सद य 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

ची पा पूजा-  मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  व इतर इ छुक सद य 

सकाळी ९.०० 
वाजता 

िभ ा झोळी  काय म–  सव सद य (इ  छेनसुार) 

सकाळी १०.४५ 
वाजता 

आराधना िवधी  काय म-  मा.अ य  महोदय व उपि थत सद य 

१२/१०/२०१६. 
बधुवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

तृतीय िदवस 
ची पा पूजा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य 

१३.१०.२०१६ 
गु वार 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा- मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   

 सकाळी ६.४५ 
वाजता 

गु  थान येथे ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशंद,े कायकारी अिधकारी 

    (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

११ सन २०१५-१६ या आिथक वषा  या लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन लेखाप र ीत ले  यासंह 
शासनास सादर करणेस मा  यता िमळणेबाबत. 

  महारा  रा य शासनाने ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  अिधिनयम-२००४ सं थानसाठी 
लाग ु केला असनु , या अनसुार सं थानचे कामकाज सु  आहे . अिधिनयम-२००४ म  ये कलम १७(२)(ग) 
मधील तरतदुीनुसार, “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश दईेल अशा य कडून पढुील लगत 
वषातील अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था करील. व कलम २९(१) मधील तरतदुीनुसार  
सिमती, या िव त यव थेची आिथक ि थती व  जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनांक ३१ माच रोजी 
सपंणा या येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल , तसचे यांना िव त यव थेकडून आिथक साहा य 
दे यात आले अशा दणेगी वीकारणा या सं थांची (सपंणु प यासह ) तपिशलवार यादी व अस ेआिथक साहा य 
माग यामागील उददशे व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल, 
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यांसह वािषक अहवाल तयार करवनु घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय 
आयु ाला , या वषा या ३० जनू या आत सादर करील’’ अशी तरतदु आहे. 

    यास अनसु न महारा   रा  य िवधी व याय िवभाग यांनी जा. .लखेाप-२०१६/३४९/ . .७५/ 
का.सोळा. िद.१६ मे,२०१६.अ वये मे.िशदंे च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अकौटं ट्स लातु र, यांचेकडून वैधािनक 
लखेाप र ण क न घे  याचे िनदश िदल ेहोत.े  यास अनसु न  यांनी वैधािनक लखेाप र ण पणु क न  याचा अहवाल 
िद.१४.०९.२०१६ रोजी सं थानला सादर केला आह.े सदर अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय 
आयु ांना सादर के यानतंर यामधील दोष दु ती बाबतचा अहवाल तयार कर याची कायवाही हाती घे यात येईल. 

  तरी सदर अहवालाची न द घेणेस व लखेाप रि त ले  यासंह शासनाकडे सादर करणेस  याच माण े
सं  थानचे आयकर िववरणप  आयकर कायालयाकडे दाखल करणेस, तसेच सं  थान अिधिनयम-२००४ मधील 
कलम २९(२) नसुार दरवष  सं  थानचा वािषक अहवाल ( शासक य अहवाल व लखेाप र ण अहवाल) नागपरु येथे 
होणा-या िहवाळी अिधवेशनात िवधीमंडळा या सभागहृा या पटलावर ठेवणे  बधंनकारक आह.े  यासाठी सदर 
अहवाला या ५०० ती छपाई व ९०० CD तयार करणेस व यासाठी येणा-या अंदाजे र  कम .९०,०००/- (अ री 
र  कम पये न  वद हजार मा )  या खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा  ताव मा.उपसिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

  मे.िशं दे च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट्स, लातुर हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर 
लेखाप र ण अहवालावर चचा करणेसाठी हजर होते. उपसिमतीने िवचारले या ांची यांनी समपक 
उ रे िदली. लेखाप र ण अहवालातील काही मु यांवर खालील माणे चचा करणेत आली. 

(१)  कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे ही कंपनी सं थानम ये साईटेक क पांतगत सॉ टवेअर 
िवकसीत करणेचे काम करत असून याम ये करारानुसार यांचे काम झालेले नाही. तरी 
सदरह अपुण काम यांचेकडून माच- २०१७ पयत पुण क न यावे व काम पुण होईपयत 
यां या माहे मे- २०१६ पासून या िनयमीत बीलाची र कम आदा करणेत येऊ नये.  

(२)  साईगाडन क पाम ये उभारणेत येत असले या लेझर शो साठी आव यक असले या 
पॉ डचे िस हील वक बरेचसे झालेले असून हे काम िस हील वक करणारी के.आर.आर. 
इ ा. ोजे ट, है ाबाद ही कंपनी पुढील काम करणेस असमथ अस याने, यांचेकडून 
सदरह काम काढून घे यात येऊन, या कंपनीवर िस हील सुट दाखल कर यात यावे. तसेच 
लेझर ि हजीन, हाँगकाँग ही कंपनी दु स या कंपनीम ये िवलीन होत असलेने लेझर शो साठी 
आव यक असलेले उव रत िस हील वक सं थान या बाधंकाम िवभागामाफत वरीत पुण 
क न घे यात यावे.  

(३)  ी साईबाबा हॉि पटलकडील जीवनदायी योजनेमधील अंदाजे .२२ करोड मा  र कम 
शासनाकडे लंबीत असून ती र कम िमळणेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणेत यावा. 

(४)  मंिदर िवभागाकडे दैनं िदन वापरातील सोने-चांदी या व तुम ये मोठया माणात झीज 
झालेली िदसून येते, मंिदर िवभागाने याचा सिव तर अहवाल यव थापन सिमती सभेसमोर 
सादर करावा.  

(५)  सन २०१७-१८ या आिथक वषाक रता अंतगत व पुव लेखाप र कांची नेमणूक माच- 
२०१७ पुव  करणेत यावी. याम ये थािनक लेखाप र कानंा ाधा य दे यात यावे. तसेच 
यांची फ  िवहीत प रमाण (Standard) माणे ठरिव यात यावी.  

(६)  लेखाप र ण अहवालामधील ु टी कमी होणेसाठी कायकारी अिधकारी, उपकायकारी 
अिधकारी, वैधािनक लेखाप र क, अंतगत व पुव लेखाप र क तसेच संबंधीत िवभागां चे 

शासक य अिधकारी व िवभाग मुख यांची लेखाप र ण सिमती गठीत करणेत यावी.  
उपरो माणे सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ या आिथक वषा  या लेखाप र ण 

अहवाल हा स या या सिमती या कायकालामधील नस यामुळे यास ही यव थापन सिमती 
जबाबदार नाही, अशी िटपणी केली. मा  सदरह अहवालास वेळेचे बंधन अस यामुळे याची न द 
घेऊन सदरह अहवाल लेखाप र ीत ले  यासंह मा.धमदाय आयु  व महारा  शासन यांना सादर 
करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच िहवाळी अिधवेशनात िवधीमंडळ सभागृहा या पटलावर 
ठेवणेसाठी या अहवाला या ५०० त ची छपाई व ९०० CD तयार करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.९०,०००/- मा चे खचासही मा  यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यातआली.  

(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मं िदर/ बांधकाम / मािहती तं ान िवभाग मखु/ वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१२ साईटेक क  पातंगत काया  वीत कर  यात आले  या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा 
िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit बाबत. 

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: कलम १७ (१) भ  तगणांना आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध 
क न देण.े  

यव थापन सिमतीचा ठराव .:- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २३४.  
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  २) मा.  यव  थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढुील िवषय ं . ०५ 
ा  तािवक: साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आले  या काय णालीचे System Audit 

व अकाऊंट िवभागात काया  वीत केले  या ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणकेामी 
सं  थानचे िचलीत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबवनू ,  यनुतम दरधारकास कायादशे दे  या  या व  याकामी 
येणा-या अंदाजे र  कम पये ६,००,०००/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं . २३४ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

िवषयांक त करणी ई-िनिवदा महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या अिधकृत 
सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेली होती. ई-िनिवदअेंतगत ा  त झाले  या तां ि क िनिवदा िद. 
२५/०७/२०१६ रोजी उघड  यात आले  या आहते.  यातील पा  िनिवदाधारक पढुील माण ेआहते .   

1. K.K. Chanani & Associates, Kolkata 
2. Suma Soft Pvt.Ltd., Pune 
3. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai 
4. R S P H & Associates, Nashik  
5. Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore 
उपरो  त ा  त िनिवदाधारकां  या  यावसायीक ई-िनिवदा उघडणकेामी मािहती तं ान िवभागामाफत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपसिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर 
 तावावर सिव  तर चचअंती पढुील माण ेिनदश दे  यात आलेले आहते. “साईटेक क  पाचे System Audit 

या क  पाअंतगत अकाउंट िवभागात काया  वीत कर  यात आले  या ईआरपी काय णाली Migration Audit 
करणकेामी पा  िनिवदाधारकां  या  यावसाियक िनिवदा आजचे  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर उघडणसे 
मा  यता दे  यात आली व या उघडणते आले  या  यावसायीक िनिवदांमधील मळु दरांचा तलुना  मक त  ता तयार 
करणते येऊन, तो पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावा . तसचे या सभेम  ये आय.टी. िवभागाचे तां ि क 
स  लागार ी.रितश तावडे, मुंबई व ी.िवजय नायडु, कोपरगाव यांना आमं ि त करणते याव,े अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.”  

उपरो  त िनदशा  वये उघड  यात आले  या ई-िनिवदांचा तलुना  मक त  ता पढुील माण ेआहे.  
अ.न.ं िनिवदाधारक नाव दर एकुण र  कम शेरा 
1 K.K. Chanani & Associates, Kolkata 14,60,100.00 14,60,100.00  
2 Suma Soft Pvt.Ltd., Pune 29,90,000.00 29,90,000.00  
3 AAA Technologies Private Ltd., 

Mumbai 
4,69,200.00 4,69,200.00 

िन नतम 
िनिवदाधारक 

4 R S P H & Associates, Nashik 19,55,000.00 19,55,000.00  
5 Digital Age Strategies Pvt. Ltd. 

Bangalore 
13,50,000.00 13,50,000.00  

 
उपरो  त मा.उपसिमतीचे िशफारसीनसुार साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आले  या 

काय णाल चे System Audit व ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणकेामी ा  त 
 यावसायीक िनिवदांमधील मुळ दरांचा तुलना  मक त  ता मा. उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर करणसे, तसचे 

आय.टी. िवभागाचे तां ि क स  लागार ी. रितश तावडे, मुंबई व ी. िवजय नायडु, कोपरगाव यांना सदर िवषयी 
चचकामी आमं ि त करणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे उपसिमती सभेपु ढे सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क  पातंगत काया  वीत कर  यात आले  या 
काय णालीचे System Audit तसेच लेखाशाखा िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit 
व Migration Audit करणेकामी तावात नमुद केले या तुलना मक त यामधील AAA 
Technologies Private Ltd., Mumbai यांचे .४,६९,२००/- + टॅ स मा  िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा.  

तसेच ERP काय णालीचा भावीपणे वापर होणेस व कमचा यां या अडचण चे िनरसण 
करणेसाठी या े ातील त  य ची कं ाटी प दतीने नेमणूक करणेत यावी व मािहती तं ान 
िवभागामधील मंजुर आकृतीबंधानुसार सव र  तां ि क पदे कायम व पी भरणेकामीचा सिव तर 

ताव पुढील यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                 (कायवाही-  मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१३ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  
  आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 

सुचना िद या, या मा य करणेत आ या.  

http://www.mahatenders.gov.in
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(१)  सं थानमधील  सव िवभागांकरीता SOP (Standard Operation Practice) माच- २०१७ पयत 
चाल ू करणते यावी व सव कार या ठेकेदार/ परुवठादारांच े रिज ेशन क न घे यात यावे. तसचे 
थािनक ठेकेदार/ परुवठाधारक यांना ाधा य दे यात यावे.  

(कायवाही-  खरेदी/ बांधकाम/ िव तु/ पाणीपरुवठा/ मेकॅिनकल/ िवभाग मखु/ वै िकय संचालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(२)  िद.०४ िडसबर, २०१६ रोजी िशड  येथे होणारा लोबल साई स मीट काय म यव थीत पार 

पाडणकेामी मागदशन घेणसेाठी डॉ.रघनुाथ रेड्डी, ित पती यांना िद.०९.१०.२०१६ रोजीच े
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर बोलिवणते यावे. तसचे ी.स पथी गु जी, िद ली यांनी अनेक 
दशेांम ये साईमं िदरांच ेिनमाण केलेले आहे. याकरीता यांनाही या काय माच ेआमं ण दे यात यावे. 

 (कायवाही-  जनसपंक अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(३)  सं थानमधील  फायर ऑिडट करणसेाठी नेमणकू कर यात आलेले फायर स लागार ी.उंडे यांनी 

यां या अहवालाम ये सचुिवले माणे आव यक ती कायवाही सरुि तते या ीने ता काळ करणते 
यावी. याकामी आव यकता भास यास यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी.  

(कायवाही-  फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(४)  सं थान या  िविवध िवभागामधील कामकाजा या सोयीचे ीने मागदशन होणसेाठी शासक य 

सवेेतील सवेािनवृ  त ांची नेमणकू  करणते यावी. तसचे सरं ण  िवभागासाठी िनवृ  पोिलस 
उपअिध क दजा या अिधका याची नेमणकू  करणते यावी. 

(कायवाही-  .अिध क, सामा य शासन) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(५)  सं थानमाफत िवकसीत करणते आले या िशड  बस थानकाम ये वाशी/ साईभ ांसाठी आर.ओ. 

वॉटर लॅ ट, वॉटर कुलर व अि नशमन यं णा सं थानमाफत करणते यावी.  
 (कायवाही-  पाणी परुवठा िवभाग मखु / फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ ी साईबाबा सं थान या छाननी सिमतीवर अ य  हणून सेवािनवृ  यायािधशांची िनयु  

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान  िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४, (२००४, चा महा.१४) कलम ५, मधील 

पोटकलम (१) आिण यासोबत पोटकलम (२) अ वये व ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , 
( यव थापन सिमती या सद यांची िनयु  आिण ित ाप ाचे नमनेु) िनयम-२०१३, मधील तरतदूीनसुार  रा य 
शासना या िवधी व याय िवभागाच,े िद.२८ जलैु , २०१६, रोजीचे अिधसचूनेनसुार , ी साईबाबा सं थान  
यव थापन सिमती गठीत करणते आलेली असनू, या सिमतीने कायभार ि वका न कामकाजास सु वात  केलेली 

असनू ी साईबाबा सं थान  िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम २१, पोट-कलम (२) 
(दोन) म ये मुंबई उ च यायालया या पवूमा यतेने  िनयु  केले या मुंबई उ च यायालया या िनवृ  
यायाधीशा या अ य तेखाली, असा अ य  आिण सिमती या सद यांनी यां यामधनू िनवडून िदलेले इतर 

दोन सद य, अशा एकूण तीन सद यांची िमळून बनलेली एक छाननी सिमती थापन करील आिण या छाननी 
सिमतीचा कालावधी सिमती या कालावधीबरोबरच सपेंल, अशी तरतदु आहे. (सोबत प रिश -अ) 

यानषुंगाने यव थापन सिमती या िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६५ अ वये 
यव थापन सिमतीचे मा.अ य  व मा.उपा य  हे छाननी सिमतीचे सद य हणनू िनवड केलेली व तस े

जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ २६२७/ २०१६, िद.२७.०८.२०१६ रोजी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांना कळिवणते आले होते. (सोबत प रिश -ब) 

आता, सासिंव- २०१६/ १३१४/ . .१६५/ का.१६, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, 
िद.०५.१०.२०१६ रोजीचे प ा वये महारा  शासनाने खालील नमदु मु ांबाबतची मािहती शासनास ता काळ 
उपल ध क न दे यात यावी, असे कळिवले आह.े (सोबत प रिश -क) 
A- Honorarium to be paid and facilities to be given the High Court Judge to work on 

the Scrutiny Committee at Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.  
B- Whether the Committee is full time or on part time basis, then how many sittings 

will be in a month.  
C- Tenure of the said Committee.  
D- Whether accommodation will be provided to the Hon’ble High Court Judge.   

उपरो  मु ांबाबतचा तपशील खालील माणे-  



110 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

A- याबाबत यापवु या  यव थापन सिमतीचे सन- २००४ ते २०१२ या कालावधीम ये अि त वात 
असले या छाननी सिमती या अ य ांना, मा.महा. बंधक उ च यायालय, मुंबई यांनी यांचेकडील 
प  .ए-१२१५/ २००५, िद.१५.१२.२००५ अ वये दरमहा मानधन .१०,०००/- व कामा या 
िदवशी ितिदनी .५००/- दिैनकभ ा तसचे वास भ यापोटी दरमहा .४०००/- मा  र कम दे यात 
यावी, असे आदशेीत केलेले होते (सोबत प रिश -ड) व यावर त कालीन यव थापन सिमतीचे 
िद.०४.०३.२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .१५९ अ वये उपरो  मानधन ठरिवणबेाबत मा.अ य  
महोदय यांनी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा  रा य यांचेशी चचा क न अंतीम िनणय 
यावा, अस े ठरले होते (सोबत प रिश -इ) व यानुसार छाननी सिमतीच े अ य ांना मानधन आदा 

करणते येत होते.  
B- यापवु या  छाननी सिमती अ य ांना दरमहा मानधन आदा करणेत येत होते, हणजेच छाननी सिमती ही 

पणुवेळ  राहील. तसेच यापवु या  छाननी सिमती या कायकाळाम य ेफ  ६ बठैका झाले या हो या.  
C- ी साईबाबा सं थान  िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम २१, पोट-कलम (२) 

(दोन) म ये छाननी सिमतीचा कालावधी यव थापन सिमती या कालावधीबरोबरच सपेंल, अशी 
तरतदू आहे.  

D- छाननी सिमती अ य ांनी मागणी के यास, यांची िनवास यव था सं थान  िनवास थानांम ये 
िवनामु य  करता येईल.  
तरी ी साईबाबा सं थान या छाननी सिमतीवर अ य  नेमणकू साठी महारा  शासनास आव यक 

असलेली मािहती सादर करणसेाठी उपरो  मु ांवर चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.  
िनणय .७३४ यावर सिव तर चचा होऊन, यव थापन सिमती या कालावधीबरोबरच छाननी सिमतीचा कालावधी 

संपु ात येईल, अशी अिधिनयम- २००४ म ये तरतूद आहे व मागील यव थापन सिमती या 
कालावधीम ये छाननी सिमती या फ  ०६ बैठका झाले या आहेत, याव न सं थान या छाननी 
सिमतीवर पुणवेळ अ य ांची आव यकता वाटत नाही. यामुळे छाननी सिमती अ य ांना मािसक 
मानधन दे याऐवजी ती बैठक .१०,०००/- मा  मानधन व येणे-जाणे करीता वाहन यव था तसेच 
िशड  येथे िनवास, भोजन यव था मोफत करणेत यावे, असे ठरले व या माणे िवधी व याय िवभाग, 
महारा  शासन यांना कळिवणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ साईभ ांना दशना यित र  मंिदर प रसरात दररोज धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व 

वचन) चे खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- मा.अ  य  महोदय यांनी साईभ  तानंा दशना  यित र  त इतर वेळेम  ये मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म 

िकतन, वचन इ  यादी आयोिजत क न तो काय म अगोदरच वेबसाईटवर िस  द करणेबाबत िनदश िदलेले 
आहते. मा.अ य  महोदय यांचे िनदशानुसार याबाबतची यव था सु  करणकेामीचा ताव मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ चे सभेत आय या वेळचा िवषय नं.१५, िनणय .६७२ नुसार खालील माण ेठराव 
समंत झाला आहे- तावाम ये नमदु केले माणे, मं िदर प रसराम  ये दररोज धािमक काय माचे (साईभजन 
सं  या/ िकतन व वचन) आयोजन करणे व तसे सं  थानचे सं के  थळावर िस  द करणेबाबत  या उपरो  त  तावास 
मा  यता दे  यात आली. मं िदर प रसराम  य ेदररोज धािमक काय माचे आयोजन करणेचे काम मं िदर िवभागान ेआहे 
 याच कमचा-यांकडून क न  यावे व ी.सुधांश ुप. लोकेगांवकर, संगीत व कला मागदशक यांनी  याचंे काम संभाळून 

याकामी मं िदर िवभागान ेसुचिवलले ेकाम करावे,  यासाठी ी.लोकेगांवकर यांना वेगळा भ  ता दे  यात यावा, अस े
ठरल.े तसेच सदरह िठकाणी सादर होणारे काय म ीसाईबाबां  या िवचारांशी सुसंगत असावेत, आ ेपाहय नसावेत, 
याकरीता काय म सादर करणा-या कलाकरांना तसे कळिवणेत यावे, अशा सुचना िद  या.  

ताव-  सदर िनणयानसुार माहे-ऑ  टोबर-२०१६ पासनु दररोज दपुारी ४ ते सायं.६ अस े०२ तास 
(धपुारतीचे िनयोजनानुसार या अगोदर) व सायं.७.३० ते रा ौ १०.०० अस े २.३० तास समाधी मं िदराचे 
उ रेकडील सारंजम बाग यािठकाणी धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व वचन) अस ेिविवध कारचे 
काय म सु  कर यात आलेले आहते. याकामी िविवध कलाकारांना दरु  वनी, ई-मेल व प ा  दारे यांची 
उपल ध तारीख, वेळ व मानधन इ  यादी मािहती घे यात आली आह ेव यानसुार यादी माहे-ऑ टोबर-२०१६ची 
यादी तयार करणते आलेली आहे. परंत,ु याम ये काही उव रत िदवसांकरीता काय माबाबतही िवचारणा 
कर यात येत आह.े तरी ा  झाले या मािहतीनसुार कलाकारांचे मानधन व उव रत िदवसांकरीता लागणारे 
मानधन इ. कामी माह-ेऑ  टोबर-२०१६ करीता अंदाजे खच र  कम .४,५०,०००/- (अ री .चार लाख मा ) 
इतका खच अपेि त आहे.  

िवभागचा अिभ ाय-  तरी माहे-ऑ  टोबर -२०१६ साईभजन सं या/ िकतन व वचन असे िविवध 
कारचे काय म आयोिजत करणकेामी आले  या कालकारांचे मानधन आदा करणकेामी माह-ेऑ टोबर-२०१६ 

करीता अंदाजे .४,५०,०००/- ( पये चार लाख पं नास हजार मा ) खच अपे ीत आह.े तरी दनैं िदन होणा-या 
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कलाकार हजेरी या काय माकरीता िनमं ीत केले या कलाकारांना सदर खचाची र कम लेखाशाखेतनु घेऊन 
आदा करणकेामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीची मा यता असावी, ही िवनंती. 

िनणय .७३५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
तसेच सदरह काय मांसाठी िवनामु य काय म सादर करणा या कलाकारांना ाधा य 

दे यात यावे व तसे आवाहन करणेसाठी सं थानचे अिधकृत संकेत थळावर िस दी दे यात यावी, 
असे ठरले.        (कायवाही- .अिध क, मं िदर िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ ी.आर.पी.हजारे, एअरपोट डायरे टर, िशड  एअरपोट, म.िव.िव.कं. यांचे िदनांक २४.०९.२०१६ रोजीचे 

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

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

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २१.०६.२०१३ चे सभेतील 
िनणय मांक ५२९. 

 तािवक– ी.आर.पी.हजारे, एअरपोट डायरे  टर, िशड  यांनी  याचंे िदनांक २४.०९.२०१६ रोजीचे 
प ात “िशड  िवमानतळ िदनांक १ नो  हबर २०१६ रोजी सु  होणार असनू सरु ा कमचारी आिण प रचालन 
कमचारी नेम  यात आले आहते. सदर कमचा-यांना िविवध िश ण दे  यासाठी िझरो नंबर कॉ  फर  स म 
आव  यकतेनसुार दे  यात यावा. कॉ  फर  स मसबंंधी िवनंती आगाऊ दे  यात येईल. सदर िश ण सपंूण वषभर 
सु  राहणार अस  यामळेु वेळोवेळी आव  यकता भारणार आहे. आव  यकतेनसुार कॉ  फर  स हॉल उपल  ध क न 
दे  यात यावा ही िवनंती.” अस ेकळिवलेले आह.े 

ी.आर.पी.हजारे, एअरपोट डायरे  टर, िशड  यांनी िशड  िवमानतळ िदनांक १ नो  हबर २०१६ रोजी 
सु  होणार असनू सरु ा कमचारी आिण प रचालन कमचारी नेम  या त आले असनू सदर कमचा-यांना िविवध 

िश ण दे  यासाठी िझरो नंबर कॉ  फर  स म आव  यकतेनुसार दे  यात यावा. सदर िश ण संपणू वषभर सु  
राहणार अस  यामळेु वेळोवेळी आव  यकता भारणार आहे यासाठी आव  यकतेनुसार कॉ  फर  स हॉल उपल  ध 
क न देणेबाबत िवनंती केलेली आह.े  

मा  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २१.०६.२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ५२९ (४) 
म  ये, “िशड  येथे िविवध े ातील मा  यवर ी साईबाबां  या दशनासाठी येतात.  यावेळी सं  थान  या 
लडीबागेतील सभागहृाम  ये प कार प रषद घेत अस  याचे िनदशनास आलेले आह.े सं  थानशी संबं िधत 
नसले  या िवषयांबाबत कोणतीही प कार प रषद सं  थान आवारात घेता येणार नाही. असे सव प कारांना 
कळिव  यात यावे. सभागहृाचे वापरासाठी जनसपंक अिधकारी यांनी थम व र  ठ अिधका-यांची पवु परवानगी 
 यावी जनसपंक अिधकारी यांचे सचुने िशवाय सभागहृ उघडून न दणेबेाबत तेथील कमचा-यांना स  त सचुना 
ा  यात.” असा िनणय झालेला असनू  या माणे कायवाही चालू  आह.े ी.हजारे यांनी िवमानतळावर नेमले  या 

कमचा-यांचे िश णासाठी वषभर आव  यकतेनुसार िझरो नबंर कॉ  फर  स म िमळाणेबाबत िवनंती केलेली 
आह.े तसचे लडीबागेतील िझरो नंबर सभागहृात वेळोवेळी सं  थान  या िविवध सभा, काय मांचे आयोजन 
कर  यात येते.  यामु ळे ी.हजारे यांनी मागणी के  यानुसार  यानंा सं  थानचा िझरोनंबर हॉल वषभरात 
आव  य  तेनसुार िश णासाठी देण े उिचत होणार नाही . तरी ी.हजारे यांना िवमानतळावर नेमले  या कमचा-
यांना वषभर आवश ् यकतेनसुार िश ण देणसेाठी शासक य िव ामगहृ िशड  येथील कॉ  फर  स हॉल घेणबेाबत 
कळवावे अस ेमत आहे.    

मागणी– ी.आर.पी.हजारे, एअरपोट डायरे  टर, िशड  यांना िवमानतळावर नेमले  या कमचा-यांना 
वषभर आव  यकतेनुसार िश ण देणसेाठी िझरो नंबर कॉ  फर  स म देणबेाबत.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) चे साईिनवास 
येथील िझरो नंबर सभागहृात वेळोवेळी सं  थान  या िविवध सभा, काय म आयोिजत कर  यात येतात. तसचे 
याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २१.०६.२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ५२९ (४) नुसार सं  थानशी 
सबंं िधत नसले  या िवषयांबाबत कोणतीही प कार प रषद सं  थान आवारात घेता येणार नाही असा िनणय 
झालेला आह.े तरी ी.हजारे यांना िवमानतळावर नेमले  या कमचा-यांना वषभर आव  यकतेनुसार िश ण 
दणेेसाठी शासक य िव ामगहृ िशड  येथील कॉ  फर  स हॉलची मागणी करावी अस ेकळिवता येईल. 

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
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िनणय .७३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.आर.पी.हजारे, एअरपोट डायरे  टर, िशड  यांना िवमानतळावर 
नेमले  या कमचा-यांना वषभर आव  यकतेनुसार िश ण देणेसाठी िझरो नंबर कॉ  फर  स हॉल 
उपल ध क न न देता यांनी याकामी इतर  जागेची पहाणी करावी, याबाबत यांना कळिवणेत यावे, 
असे ठरले.              (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ साईभ ां या सुिवधेसाठी खो यांम ये ठेवणेत येणारे लॅ टीक सािह य खरेदी करणेकामी येणा या 

खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) “भ  तानंा 

दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . ” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण े व  याची देखभाल 
करण.े” 

 तावना:- या अिधिनयमातील तरतदुीनसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  थे माफत भ  ताचंी 
िनवास  यव  था व  यातील सिुवधा कर  यात येते.  या अनषुंगाने साईआ म भ  तिनवास साईभ  तां  या िनवास 
 यव  थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासनू सु  कर  यात आलेले असनू या िठकाणी १२ इमारतीमधनू १५३६ खो  या 

आहते. 
साईभ  तां  या सिुवधेसाठी खो  यांम  ये िविवध कारचे  लॅि टक साही  य ठेवणते आलेले आहे. 

 याम  ये  लॅि टक खुच , जग, मग, ड  टबीन व बादली अशा कार  या व  त ूआह.े तसचे  येक इमारती  या 
िल टम  ये िल ट ऑपरेटर, शासक य इमारतीम  ये िस  यु रटी गाड व कायालय िशपाई यांना बसणकेरीता 
 लॅि टक  टूल ठेवणते आलेले आह.े  

इकडील िवभाग चालू  होऊन तीन वष पणु झाले असनु सदरच ेसाही  य खराब होत आह.े तसचे या व  त ू
सतत  या वापरामळेू फुटतटू व िन पयोगी होत आहते . जू  या व  तू  या जागेवरती नवीन व  तचूी आव  यकता 
अस  याने सदर  या व  त ूखरेदी करणे आव  यक आह.े 

 तावः- िद.०४/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ  तिनवास येथे दशे िवदशेातील साईचंे मं िदराचे 
ितिनधी यांचे चचास  आयोजीत कर  यात येणार असनु,  याचंी िनवासाची  यव  था साईआ म भ  तिनवास 

येथे कर  यात येणार आह.े 
स  या वापरास असलेले  लॅि टक साही  या  या वापरास ३ वष ५ मिहने होऊन गेलेले आहते. सदरचे 

साही  य खराब झालेले अस  याने साईभ  तां  या सिुवधेसाठी खो  यांम  ये ठेवण ेयो  य नाही. तरी सदरचे सािह  य 
तातडीने खरेदी करण ेगरजेचे आह.े 

खालील तपशीलात नमदु केलेले साही  य खरेदीकामी बाजारभाव गहृीत ध न अंदाजे पये 
२,९३,२५०/- इतका खच अपेि त असनु सदर  या खचाची तरतदु सन २०१६-१७  या अंदाजप कात कर  यात 
आलेली नाही. परंत ु सदर  या व  त ु तातडीने खरेदी करण े गरजेचे अस  याने सन २०१६-१७  या सधुा रत 
अंदाजप कात .२,९३,२५०/- खचाची तरतदु करता येईल . 

अ.न.ं तपशील वणन / मता कंपनी मागणी नग 
१  लॅि टक जग २ िलटर नामांक त कंपनीच े १,२०० 
२  लॅि टक मग १ िलटर नामांक त कंपनीच े २,१०० 
३  लॅि टक बादली ११ िलटर नामांक त कंपनीच े १,४५० 

  
िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- िवभागामाफत िवहीत प  दतीने दरप के मागणी क न  लॅि टक साही  य 
खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .७३७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सुिवधेसाठी साईआ म भ िनवास इमारत मधील 
खो यांम ये तावात नमुद केलेले लॅ टीक सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस 
व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ सं थान कािशत ी साई स च रत- मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे रंगीत फोटो 

दशन लाईनम ये लावणेकरीता देणगी व पात ि वकारणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ म  ये खालील 

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

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 
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 तािवक- उपरो  त िवषयानुसार ी. अतलु ीकांत राखे, बडोदा (गजुरात) यांनी सं  थान कािशत 
कै. गोिवंद रघनुाथ दाभोळकर कृत मळु मराठी ी साई स  च रत या ंथातील  येक अ  यायातील वणनानुसार 
५२ अ  यायातील ५२ कारचे फोटो  लॅक ए  ड  हाईट म  ये आहते. सदर  या फोटोव न  यानंा (ऑईल- ऑन 
केनवास) कलरम  ये फोटो तयार करणेस सं  थानमाफत जा.न.एसएसएस/वशी/ काशने/१७६/२०१६ िद. 
११.०४.२०१५ नुसार परवानगी दे  यात आली होती.  यानुसार  यानंी फोटो व सीडी सं  थानला जमा के  या 
आहते.  

सदर िच ांची रंगीत २.५'x३.५' आकारात पे  टीग  व पात े मम  ये  यानंी फोटो तयार केले आह.े 
फोटो दशन लाईनम  ये लाव  यास भ  तानंा िच ाचे अवलोकन होईल व साईबाबां  या जीवन व कायाची मािहती 
िमळू शकेल. ५२ अ  यायातील ५२ कारचे पे  ट ग  व पात े मम  ये असलेले फोटो सं  थानने देणगी  व पात 
 वीकारणबेाबत  यानंी िवनंती केली आह.े  

 ताव- सं  थान कािशत कै. गोिवदं रघनुाथ दोभाळकर कृत मराठी ी साईस  च र  हा मळु ंथ 
आह.े या ंथातील  येक अ  यायातील वणनानुसार ५२ अ  यायातील ५२ कारचे फोटो  लॅक ए  ड  हाईट व न 

ी. अतलु ीकांत राखे यांनी २.५'x३.५' आकारात पे  ट ग  व पात े मम  ये फोटो तयार केले आह.े सदरचे 
फोटो दशन लाईनम  ये लाव  यास दशनलाईन मधील भ  तानंा वणनानसुार रेखाटले  या िच ांचे अवलोकन होईल 
व साईबाबां  या जीवन व कायाची मािहती िमळु शकेल.  यामळेु ५२ अ  यायातील ५२ कारचे पे  ट ग  व पात 

े मम  ये असलेले फोटो सं  थानने देणगी  व पात  वीकारणेस हरकत नाही असा  ताव मा.  यव  थापन सिमती 
सभा िद. ०७.०८.२०१६ रोजी  या सभेत िनणयाथ सादर केलेला होता.  

मा.  यव  थापन सिमती िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेत " ी साई 
स  च रत मराठी पोथीमधील ५२ अ  यायातील ५२ कारचे फोटो देणगी  व पात ि वकारणसे मा  यता दे  यात 
आली परंत ूसदरह ५२ फोटो दशन लाईनम  ये लावणकेामी ी साई स  च रत- मराठी पोथीमधील अ  याया  या 
आशयाचे आहते का, याची खा ी करावी व तसा  ताव सिमती समोर सादर करावा "असा िनणय . ४५४ 
नसुार झालेला आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- " ी.अतुल ीकांत राखे, बडोदा (गजुरात) यांनी २.५'x३.५' 
आकारात पे  ट ग रंगीत े ममधील फोटो व साई स  च रत- मराठी पोथीमधील ५२ अ  यायातील ५२ कारचे 
फोटो अ  यायामधील आशयाचे कथेमधील सगं िच ावर असनू ते नमु  या बरहकूम आहते याची खा ी झाली 
असनू दशन रांगेत लावणकेामी सदर े म फोटो देणगी दाखल ि वकारावेत असा काशने िवभागाचा अिभ ाय 
आह.े"  

सदर ५२ े म फोटो नमनेु व सं  था न कािशत ी साई स  च रत- मराठी पोथीमधील कृ  णधवल फोटो 
एकच आहते, फ  त सदर फोटो केनवास कारत ०४ रंगात रंगीत (ऑईल ऑन केनवास) क न िच े रंगिवली 
आहते, तस े नमनेु मा.  यवस ्थापन सिमती सभे  या सगंी समोरील हॉलम  ये ५२ े म फोटो आप  या 
अवलोकनाथ  य  सादर करीत आहोत.  

सबब ी.राखे, बडोदा यांनी तयार केलेले २.५'x३.५' आकारातील पे  ट ग  व पात े ममधील ५२ 
फोटो दशन लाईनम  ये लावणकेामी दणेगी व पात  वीकारणबेाबत िनणयाथ सादर.  

िनणय .७३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.राखे, बडोदा यांनी तयार केलेले २.५'x३.५' आकारातील पे  ट ग 
 व पात े ममधील ५२ फोटो हे ी साईच र  ंथामधील अ यायांशी सुसंगत आहेत का, याची 

पुरात व िवभागाचे ी.गोर कर यां चेकडून खा ी क न घे यात यावी, यानंतर देणगी व पात 
ि वकारणेत यावे, असे ठरले.             (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे उ व घेऊन, तािवत पाणी पुरवठा योजनेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- 

अ.न.ं 
कलम/ 

तरतदु . 
कलम/तरतदुीचे 

शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशषे 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तचेी व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था पाहणे, 
मं िदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ 
व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य 
ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व 
सु िवधा उपल  ध क न देणे आिण या अिधिनयमा  वये 
िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा 
आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न 
कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
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०२ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार  

२ (झ) 

सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन 
कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव 
गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार 
पाड  यासाठी आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 तावना:- सं  थानचा  WTP हा १९९२ साली तयार करणते आलेला असनू तो ६.६० MLD 
मतेचा आह.े  तािवत WTP हा २३ MLD मतेचा आह ेव साठवण तलावाची मता ही ३३२ ML आह.े 

सदरह साठवण तलावातील पाणीसाठा हा साधारणत ४० ते ४५ िदवस परुतो. सदरची पाणी परुवठा योजना ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , कनकुरी व िपंपळवाडी अशी सयंु  त पाणी परुवठा योजना आहे. सदर 
योजनेतनू ी साईबाबा सं  थान, िपंपळवाडी व कनकुरी या गावांसाठीही पाणी परुवठा कर  यात येतो. 

ी साईबाबा सं  थान, िशड करीता पाणी परुवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणांतनू थेट पाईपलाईन  तािवत 
योजनेचे अंदाजप क व आराखडे तयार करण े इ. कायवाही महारा   जीवन ािधकरण यांचेमाफत कर  यात 
आलेली आह.े महारा   जीवन ािधकरण यांनी िद.१३/०१/२०१४ रोजी शासनाकडे सादर केले  या सदरह 
योजनेत िशड  सं  थान तसचे सभोवतालची २ गांवे कनकुरी व िपंपळवाडी यांचा समावेश आह.े या योजनेची 
एकुण िकंमत .२१५.९७ कोटी असनू,  यापैक  योजनेतील २ गावांसाठी िकंमत .१९.०४ कोटी इतक  येते. 
 यामळेु एकुण योजने  या िकमतीपैक  िशड  सं  थानसाठी .२१५.९७ – .१९.०४ = .१९६.९३ कोटी इतक  

िकंमत येत.े सदर योजनेत सं  थानसाठी .१९६.९३ कोटी इतका िह  सा येतो.  
महारा   जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण योजना मंडळ, अहमदनगर यांचे मा.मु  य अिभयंता, 

महारा   जीवन िधकरण नागरी व ामीण, ठाणे यांना अ िषत िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे प ात नमदु केलेनुसार, 
या योजनेचे सव णाचे वेळी खा ीशीर उदभव  हणनू ामु  या ने १) िनळवं डे धरण. २) मळुा धरण. ३) गोदावरी 
उजवा तट कालवा यांचा िवचार कर  यात आलेला असनू, िनळवं डे धरणाचे अंतर जरी जा  त असले तरी पाणी हे 
गु  ववािहनीने येत अस  याने योजना तयार करण ेिकफायतशीर होणार आह ेह ेगहृीत ध न िनळवं डे धरणात पाणी 
आर ण  ताव पाटबंधारे खा  याकडे पाठिव  यात आलेला आहे. महारा   जीवन ािधकरण यांनी सादर 
केले  या सदर योजनेसाठी िनळवं डे धरण हा उ व  तािवत कर  यात आलेला आह.े िनळवं डे धरणांतनू पाणी 
आर णास पाटबंधारे खा  याची त  वत: मा  यता आह.े पाटबंधारे खा  या  या िद.१०/०४/२०१३  या प ा  वये 
सदरह  तािवत पाणी परुवठा योजनेसाठी १४.६५ दलघमी (५१७.२९ दलघफु) आर णाचा  ताव असनू , 
.१८३.९३ कोटी िह  सा िशड  सं  थानने उचलावा, अस े कळिव  यात आलेले आह.े वरील माण े योजनेची 

िकंमत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क  प खचाचा माणिशर वाटा .१८३.९३ कोटी या माणे 
एकुण .३८०.८६ कोटी मा  इतक  र  कम होते.  

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेत खालील माण े िनणय समंत  
झालेला आह.े  

" ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड करीता पाणी परुवठा कर  यासाठी िनळवं डे धरणांतनू थेट 
पाईपलाईन आणणे  या योजनेमळु ेिशड  शहरासह आजुबाजु  या गावांना पा  याची सिुवधा उपल  ध होणार असनू 
 यामळु े सं  था न आिण िशड  शहरा  या पाणी परुवठा योजनेवर ताण येणार नाही व कायसव पी टंचाई  त 

गावांना िप  याचे पा  याची शा  वत सिुवधा उपल  ध झा  याने  थािनक नागरीकांबरोबरच साईभ  तानंाही याचा 
लाभ होणार आह.े तसचे ी साईबाबा शता  दी महो  सवापवु  याबाबत कायवाही होण ेगरजचे ेअस  याने सदर  या 
योजनेसाठी ी साईबाबा सं  थानने पुढाकार घेवनू  वतं  क  प स  लागाराची नेमणकू व आव  यक लोकवगणी 
उपल  ध क न देण ेसिमतीला आव  यक वाटते.  

यावर सिव  तर चचा होवनू ,  तािवत बाब धोरणा  मक व मेजर फायना  शीयल अस  यामळु ेसिमती 
 यावर िनणय घेऊ शकत नाही. यासाठी, सदरह योजना का आव  यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमदू क न 

 ताव शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सचुना व आदेश िमळणसेाठी मा.मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे सं  थान विकलामाफत अज करणते यावा व मा.उ  च  यायालयाचे 

आदशेानुसार पढुील कायवाही करावी, असे ठरले."  
वाढीव िशड  सं  थान, िपंपळवाडी व कनकुरी सयंु  तीक  तािवत पाणी परुवठा योजनेिवषयी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे आदशेास अनुस न अॅड. आर.एन.धोड यांचेमाफत मा.मुंबई 
उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे िस  हील अॅि लकेशन नं. १२३४६/२०१४ दाखल कर  यात आलेले 
होते.  

 ततु िस  हील अॅि लकेशनम  ये मे.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी व िद.२१/०४/२०१६ रोजी 
तारीख नेमलेली होती. उपरो  त िस  हील  अजाम  ये मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात 
िद.२२/१२/२०१४ व िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे आदशेा  वये सदर करणी शासनास  याचंे  हणण े  वरीत सादर 
करणबेाबत आदशे िदलेले होते. 



115 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

मा.कोटाने  िद.२२/१२/२०१४ रोजी सदर योजनेचा  ताव शासन मा  यतेसाठी सादर करणेबाबत 
िदले  या आदशेा  वये मा. धान सिचव, पाणी परुवठा व  व  छता िवभाग, मं ालय मुंबई यांचेकडे 
जा. ं .एसएसएस/ वशी/पाणीपरुवठा /४०२६/२०१५, िद.१९/१०/२०१५ व मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपरुवठा/१३९०/२०१६, िद.२२/०६/२०१६ अ  वये 

शासिकय मा  यतेसाठी  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  
मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने िद.१५/०७/२०१६ रोजी िदलेले आदशेात सरकारी 

वक ल यांनी सादर केले  या  हण  यानुसार या करणी या तारखेपासनू पढुील चार आठवडयात पाणी परुवठा व 
 व  छता िवभाग, महारा   शासन, मं ालय मुंबई  यांची तां ि क मा  यता घेवून पढुील दोन आठवडयात 
शासिकय मा  यता दान कर  यात येईल अस ेआदशेात नमदु आहे.     

 यानसुार महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे .ंसासिंव-२०१५/१००७/ 
. .१७७/ का.१६  िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे ा  त प ानुसार  ततु करणी ा  त िनदशास अनसु न , पाणी 

परुवठा व  व  छता िवभागाने सिुचत के  या माण े या योजनेस तां ि क मा  यता दे  याचा  ताव ी साईबाबा 
सं  थानमाफत मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडे सादर करावा 
तसचे या सदंभात  यि श: पाठपरुावा क न अिधकािधक तीन आठवडया  या कालावधीत तां ि क मा  यता ा  त 
क न घेवून मा  यता ा  त  ताव पढुील आव  यक कायवाहीसाठी या िवभागास सादर कर  यात यावा असे 
कळिव  यात आलेले होत.े  

याबाबत महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे .ंसासिंव-२०१५/१००७/ 
. .१७७/ का.१६, िद.१९/०७/२०१६ अ  वये  ततु करणी ा  त िनदशास अनुस न जा.न.ंएसएसएस/ वशी/ 

पाणी परुवठा /२०१६, िद.२७/०७/२०१६ अ  वये या योजनेस तां ि क मा  यता दे  याचा  ताव मु  य अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग नािशक यांना सादर करणते आलेला होता. 

महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेमाफत जा. ं /मअु/नािशक/तांशा-
२/१५२७/२०१६, िद.१२/०८/२०१६ रोजीचे प ा  वये  ा  त झालेले आह.े  यानुसार .१६३४२.९६ ल  
िन  वळ व .१९१९१.४० ल  ढोबळ (९% ETP Charages सह ) िकमतीचे सिव  तर अंदाजप क व 
आराखडयांना बाब ं .३० माह ेऑग  ट २०१६ प  ं .मजी ा/तांमा/१५३२, िद.१२/०८/२०१६ नसुार तां ि क 
मंजरूी दान कर  यात आली आह.े 

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ 
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीम  ये लाखो साईभ  त ी साईचंे 
महासमाधीचे दशनाथ िशड  येथे भेट दतेील.  यावेळी साईभ  ताचंी गैरसोय होवू  नये यासाठी सदरह योजना 
तातडीने पणू होवनू कायाि वत होण ेगरजेचे  असलेने महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे 

ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६  िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे प ात नमदु केलेनुसार, तां ि क मा  यता 
घेवनू योजना तां ि क मा  यतेसह िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे पढुील कायवाहीसाठी सादर 
कर  यात यावी असे िनदश िदलेले असलेने, जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/२५७३/२०१६, 
िद.२३/०८/२०१६ अ  वये  ताव मा  यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे 
सादर करणते आलेला होता.    

यानसुार महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ 
. .१७७/का.१६, िद.३१ ऑग  ट, २०१६ अ  वये पुढील माण ेशासन िनणय पारीत झालेला आह.े  

" ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था येथे स  या असणारी पा  याची कमतरता िवचारात घेता ी 
साईबाबा महासमाधी शता  धी महो  सवा  या कालावधीत िशड म  ये येणा-या साईभ  तानंा पा  याची कमतरता 
भास ू नये व  यानंा मबुलक  व पात पाणी उपल  ध  हावे यासाठी मु  य अिभयंता ( भारी) महारा   जीवन 

ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांनी िदले  या तां ि क मा  यतेनसुार वाढीव िशड  सं  था न, पाणी परुवठा 
योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवं डे धरण उ व घेऊन) या योजने  या .१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ 
व .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (९% ETP Charges सह तसचे .१८३९३.०० ल  िनळवं डे धरण िह  सा 
वगळून) िकमती  या अंदाजप कासह सदर योजनेस खालील अटी व शत  या अधीन राहन शासिकय मा  यता 

दान कर  यात येत आहे. " 
१. सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा   जीवन ािधकरणामाफत कर  यात येईल.  
२. सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामाफत 

उपल  ध क न दे  यात येईल. सदर िनधी पणू ठेव प  दतीने ठेऊन महारा   जीवन ािधकरणा  दारे ही 
योजना केवळ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या सं  थानसाठी राबिव  यात येईल.   

३. योजनेसाठी आव  यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गुणव  ता तपासणी अहवाल उपांगासाठी 
लागणा-या जिमनीची समंतीप े व अनषुं िगक परवान  या ा  त झा  यािशवाय योजनेचे कायादेश दे  यात 
येऊ नयेत.  

४. योजनेची अंमलबजावणी शासना  या चिलत धोरणानसुार ई-िनिवदा मागवनू पारदशक प  दतीने 
कर  यात यावी.  
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५. सदर योजने  या तां ि क मा  यते  या आदेशातील अट ची काटेकोरपणे पतुता कर  यात यावी.  
६. योजनेचा उ व िवकसीत के  यािशवाय इतर कामे क  नयेत. योजनेचा उ व भपूृ  ठीय व शा  वत 

अस  यास अिध क अिभयंतांनी  य  पाहणी के  यानंतरच पढुील सव कामे हाती घे  यात यावीत.  
७. योजनेची अंमलबजावणी करताना समाज  यव  थापन त  वाचंा अवलंब करण े तसचे पाणीपरुवठा व 

 व  छता िवभाग प रप क िद.०५/०८/२०१४  दारे पयावरण  यव  थापन याबाबत िदले  या मागदशक 
सचूनांनुसार कायवाही करण ेबंधनकारक राहील.  

८. योजनेची कामे िनयोजनानसुार िवहीत कालावधीत पूण कर  यात यावीत. योजनेचा भौितक व आिथक 
गती अहवाल ैमािसक बार चाट  व पात िवधी व  याय िवभाग व पाणीपरुवठा व  व  छता 

िवभागामाफत शासनास सादर कर  यात येईल.  
९. योजनेची १०० % कामे पणू झा  यानंतर कं ाटदार, कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान यांनी 

िज  हा तां ि क सिमती  या सद  यासह योजनेची सयंु  त पाहणी करावी. तदनंतर कायकारी अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण यांनी सदर योजना भौितक  टया पणू झा  याचे माणप  िद  यानंतरच 
योजना पूण झाली असे समज  यात येईल.  

१०. भौितक  टया पूण झालेली योजना अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडे 
 वरीत ह  तातंरीत कर  यात येईल.  

११. पाणी परुवठा व  व  छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .६१/पाप-ु७, 
िद.१५/०७/२०१५ नुसार योजनेचे य  थ तां ि क प र ण करणे अिनवाय राहील.   

१२. पाणी परुवठा व  व  छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .२२/पाप-ु७, 
िद.०७/०७/२०१४ नसुार सदर योजना पूण झा  यानंतर िकमान १ वष ही योजना राबिवण ेकं ाटदारास 
बंधनकारक आह.े तदनंतर योजने  या दखेभाल व दु  तीची जबाबदारी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांची राहील.  

१३. सदर योजने  या गती माण े खचाची उपयोिगता माणप े व योजने  या पणु  वाचे दाखले सबंंधीत 
अंमलबजावणी यं णांकडून ा  त क न घेऊन शासनास सादर कर  याची जबाबदारी कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांची राहील." 
महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचे कडील शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/ १००७/ 

. .१७७/का.१६, िद.३१ ऑग  ट, २०१६ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड करीता पाणी 
परुवठा करणसेाठी िनळवं डे धरणांतनू थेट पाईपलाईन  तािवत योजनेस वरील अटी व शत  या अधीन राहन 

शासिकय मा  यता दान कर  यात आलेली आह.े  सदरह शासन िनणयाची त सोबत अवलोकनाथ जोडली 
आह.े  

तरी िवषयां िकत योजनेबाबत वर नमदू शासन िनणयास अनुस न पुढील कायवाही करणसेाठी सव थम 
खालील बाब िवषयी िनणय होणकेरीता मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे  ताव सादर करणे आव  यक आह.े  
१. सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध करण.े  
२. सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा   जीवन ािधकरणमाफत करण.े 
३.  ी साईबाबा समाधी महो  सव कालावधीत िशड  येथे येणा-या साईभ  तानंा पा  याची कमतरता भास ू

नये याकरीता योजनेतील WTP, RCC MBR Pure Water Gravity Mains, Pure water 
Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network  या 
उपांगांची कामे पिह  या ट  यात हाती घेणकेामी कायवाही करण े. 

४.  शासन िनणयातील इतर अटी-शत बाबत मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक 
िवभाग, नािशक यांचेशी चचा क न पुढील कायवाहीची परेषा ठरिवण.े   

तरी सदरह  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .७३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवंडे उ व घेऊन, तािवत पाणी 

पुरवठा योजनेचे काम सं थानमाफत करावे क , महारा   जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक 
यांचेमाफत करावे याबाबतचा तौलािनक ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.   

  (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०८ ी साईबाबा मंिदर दशनरांग क प बांधकामासाठी कायकारी अिभयंता, जागितक बँक क प 

(सा.बा.ं) अहमदनगर यांचे ना हरकत माणप  ा  करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा मं िदर दशनरांग क  पाचे बांधकाम परवानगीसाठी सं  थानमाफत िशड  नगरपंचायत िशड  यांचेकडे 

िद.२१/०७/२०१६ रोजी अज कर  यात आलेला आह.े िशड  नगरपंचायत यांचेमाफत िद.२५/०७/२०१६ रोजी 
मा. सहा यक सचंालक , नगररचना, अहमदनगर यांचेकडे सधुारीत बांधकाम िवकास व िनयं ण िनयमावली 
२०१३ नसुार तां ि क तपासणी होऊन अिभ ाय िमळणेसाठी  ताव दाखल कर  यात आलेला आह.े सदर 

करणी मा. सहा यक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी काही टुी कळिवले  या आहते.  यामळेु बांधकाम 
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परवानगी दतेा येत नाही अस े मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी कळिवले आह.े मा. सहा यक 
सचंालक नगररचना, अहमदनगर यांचेकडील िद.०६/०८/२०१६ रोजीचे तां ीक छाननी अहवालात, मु ा . ११ 
“अहमदनगर-मनमाड र  ता आता िस  नर-अहमदनगर रा  ीय महामाग ं .१६० झा  याने सदर र   याची  तािवत 
आखणी िशड  शहरातनू जात अस  यास  या अनषुंगाने सदर र   यास ६० मी. ं द  तािवत करावा लागेल 
याबाबत रा  ीय महामाग िवभागाचे  प  ट प  व र  ता आखणीबाबतचे अिभ ाय आव  यक आहते. तसचे सवेा 
र   याबाबतचा अिभ ाय आव  यक आहते” या माण े नमदू केलेला आहे.   यानसुार रेखांकन नकाशानुसार 
बांधकाम करणबेाबत ना हरकत दाखला िमळणकेामी मा. कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बा)ं 
िवभाग अहमदनगर यांना जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/२५६३/२०१६, िद.२२/०८/२०१६ रोजीचे प ा  वये 
िवनंती कर  यात आली होती. 

याबाबत मा.कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बा)ंिवभाग अहमदनगर यांचे 
कायालयाकडून उपरो  त िवषयां िकत कामाबाबत सं  थानतफ हमीप  करणसेाठी खालील मसदूा बांधकाम 
िवभागाचे ितिनधीकडे सम  दे  यात आलेला आह.े  

     हमीप  
 

हमीप  िलहन देणारः-  कायकारी अिधकारी, 
       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
  

हमीप  िलहन घेणारः-                      कायकारी अिभयंता, 
                                                             जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं) िवभाग, 
                                                              अहमदनगर. 
 

मी/ आ  ही कायकारी अिधकारी हमीप  िलहन दतेो क , आमचे ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक चे स  ह नं./ गट न.ं२/४, ३०/१, ३/७ े  हे  टर (२५५००चौ.मी.) ही जमीन 
आपले खा  या  या अख  यारीतील र  ता कोपरगाव, अहमदनगर र  ता . रा. मा. ८ (निवन रा. म. मा. १६०) 
वरील सा. .९२/२०० वर र   याचे डा  या बाजसू येत असनू , सदर जमीन/ े ाम  ये  तािवत दशन रांगेचे 
बांधकामासाठी परवानगी साठीचे  तावाकरीता खालील शत  व अटी मला मा  य असलेचे हमीप  िलहन दते 
आह.े  
१.  तािवत दशन रांगेचे कोणतहेी बांधकाम र   या  या  म  यापासनू िनयं ण रेषा ३७ मीटर अतंरा  या 
आत करणार नाही. 
२. स  यि थतीत र   याचे डा  या बाजसू र  ता म  यापासनू २५ मीटर अंतरावर असलेले आर.सी.सी. 
बांधकाम आ  ही  वखचाने काढून घेणार असनू  तािवत दशन रांगेचे बांधकाम िनयं ण रेषे  या बाहरे नकाशात 
दशिव  या माण ेकर  यात येणार आह.े  
३. सदर कोपरगाव-अहमदनगर र  ता रामा ८ (जनूा रा. मा. १०) हा रा. म. मा. १६० असा दज  नत 
झालेला असनू भिव  यात र  ता ं दीकरणासाठी आव  यकता भास  यास सदरचे बांधकाम  वखचाने काढून 
घे  यास आ  ही तयार आहोत. याबाबत आ  ही कोणतीही नकुसान भरपाई सा.बा.ं खा  याकडे मागणार नाही. 
तसचे कोणताही वाद  यायालयात उपि थत न करता र  ता ं दीकरणास जागा उपल  ध क न दऊे.  
४. सदर जागेत जा  या-ये  यासाठी या मागास समांतर र   याचे ह ीबाहरे सवेा र   याची तरतदू करेन. 
 यासाठी आपले खा  याची वेगळी परवानगी घेऊ. 

५. सदर जागेत जा  यासाठी रा  य मागावरील र   यावरील दभुाजक खंडीत (गॅप) करणार नाही.  
६. सदर े ाम  ये बांधकाम कर  यापवू  महसलू िवभागाची  या  योजनासाठी बांधकाम करावयाचे आहे 
 या योजनासाठीची अकृषीक परवानगी तसचे यो  य ती अं ितम परवानगी घेण ेही आमची जबाबदारी राहील.  

७. सदर जागेत बांधकाम कर  यापवू  तसचे बांधकामातील बदल करावयाचे झा  यास आपले खा  याची 
 वतं  परवानगी घेऊ. तसचे जाहीराती बोड/ फलक पवू परवानगीिशवाय लावणार नाही.  

८. सदर जमीनी  या लगत/ जवळपास िज  हा प रषद/नगरप रषद/नगररचना/सा.बा.ंिवभाग/ ामपंचायत 
यांचे अख  यारीतील र  ते  अस  यास  याची  वतं  परवानगी घेऊ. 
९. सदरील े  ह े र   यालगत अस  याने जोडर  ता व  यावरील नळकांडी पलू  वखचाने बांधेल. जोड 
र   याच/े अथवा सदर जागेवर कोणतेही बांधकाम िकंवा वापर कर  यापवू  खा  याची पवूपरवानगी भाडेप ा, 
पलुाचे नकाशे व अंदाजप के मंजरू क न घेणे आमचेवर बंधनकारक राहील. 
१०. र   यालगत अथवा र  ता ह ीत साईडप ीवर र  ता पातळीपे ा जा  त उंच भराव करणार नाही व 

पावसाचे पाणी अथवा सांडपाणी र   यावर सोडणार नाही. रा  य माग व सदर जागा याम  ये साईड गटार ठेव  यात 
येईल. 
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११. नगररचना िवभाग यां  याकडून मंजरु नकाशा माण े काम पणु झा  यानंतर एक वषा  या आत पोहच 
मागाचा  ताव आपले कायालयास सादर क न मंजरुी घेऊन शासन िनकषानसुार भु-भाडे वेळोवेळी अदा करणते 
येईल.  
१२. महारा   शासनD:\Sai Shatabdi\Hamipatra..docx िनणय . आरबीडी/१०८१/८७१/र  ते-७, 
मं ालय, मुंबई िद.०९ माच, २००१ अ  वये रबन डे  हलपमट  स  व अबन डे  हलपमट िनयमात वेळोवेळी 
होणा-या सव दु  ती सहीतचे तसचे र  ता दज  नत झालेस लाग ु होणा-या िनयमांचे पालन करण े बंधनकारक 
असले.  
१३. िवषयां िकत िमळकतीची मालक / ह / े ाबाबत पडताळणीची जबाबदारी महसलू िवभागाची असेल 
तसचे चतःुिसमा बाबत काही  यायालयीन वाद िनमाण झा  यास  याची जबाबदारी आमची व आमचे 
वा  तिुवषारदाची रािहल.  
१४. वर नमदु केले  या  अट पैक  कोण  याही अटीचे उ  लंघन/ भंग झा  यास िकंवा सादर केलेली कागदप े 
खोटी आढळ  यास ना हरकत पमाणप  र  करणेस आमची समंती आहे. 

हमीप  िलहन देणार  
तरी ी साईबाबा मंदीर दशनरांग क  प बांधकामाबाबत कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प 

(सा. बा.ं) िवभाग, अहमदनगर यांचे ना-हरकत माणप  िमळणकेामी सं  थानतफ वरील मसु ा माण ेहमीप  मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे  वा रीने करणसेाठी सदह  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंदीर दशनरांग क  प बांधकामाबाबत कायकारी अिभयंता, 
जागितक बॅकं क  प (सा. बा.ं) िवभाग, अहमदनगर यां चे ना-हरकत माणप  घेणेकामी, सं  थानतफ 

तािवत मसु ा माणे हमीप  मा.कायकारी अिधकारी यां चे  वा रीने सादर करणेत यावे. 
तसेच, स या या दशन रां गेमधील फरशी, िभंती, साधनगृह खराब झालेले असून, ते व इतर 

अनु षंगीक दु ती तातडीने करणेत यावी, असे ठरले.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०९ सन २०१६-१७ करीता िब क टे खरेदी करणेबाबत. 

ताव- सन २०१६-१७ चे िकराणा माल व अनुषं िगक सािह  य खरेदीसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु 
Circulatory Agenda दारे सादर केलेले  तावात सं  थानला िब  क टे परुिवणसेाठी फ  त एका 
िनिवदाधारकाने ितसाद िदला होता. परंत ुतो तां ि क  ट्या अपा  ठरला होता,  यामळेु  याकामी फेर ई-िनिवदा 

ि या कर  याचे व ततू मागील िनिवदाधारकाकडून १ मिहना आव  यक असलेली िब  क टे खरेदी कर  याचे 
िनदश िद.१०/६/२०१६ रोजी झाले होते.  

 यास अनसु न िबि कटे खरेदीकामी महारा   शासनाचे अिधकृत सकेंत  थळावर िद.२३.०६.२०१६ ते 
िद.०५.०७.२०१६ या कालावधीत दसु -यांदा फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते आलेली होती. तसेच तां ीक 
िनिवदा व नमनेु (Technical Bid) ि वकारणचेा कालावधी िद.०६.०७.२०१६ ते िद.०७.०७.२०१६ असा 
ठेव  यात आलेला होता. सदर ई िनिवदमे  ये िबि कटासाठी २ ई-िनिवदा ा  त झा  यामळेु,  यास मा. शासक य 
अिधकारी यांचे पवू मा  यतेने पु  हा ७ िदवसांची  हणजेच िद.१२/७/२०१६ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. 
याकामी दोनच िनिवदा ा  त झा  या हो  या. थम एकि त िनिवदा, दसु -यांदा फेरिनिवदा व ितस-यांदा ७ 
िदवसांची मदुतवाढ िद  यामु ळे याकामी आले  या दोन ई-िनिवदां  या तां ि क िनिवदा िद.२५.०७.२०१६ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. 

सदर दो  हीही िनिवदा तां ीक  टया पा  ठर  यामळेु या दोन ई-िनिवदांचे कमिशयल बीड 
िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणकेामी  ताव सादर केला असता, दोनच िनिवदा 
अस  याने सदर खरेदी ि या र  क न पु  हा  ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी तसचे याम  ये ी रामदवे बाबा 
यांचे पतंजली िब  कट िशड  येथे सं  थानचे कॅ  टीनवर उपल  ध कर  यासाठी  याचंेशी संपक करणते यावा, असा 
िनणय झालेला आह.े  

स  या एक मिह  यासाठी (स  टबर-२०१६) िब  क टे खरेदी करणेबाबत मागील परुवठादार मे.अ वाल 
एज  सीज, साकुरी यांना इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-खरेदी/२६७५/२०१६ िद.३०.०८.२०१६ अ  वये 
परुवठा आदशे दे  यात आलेला आह.े तसचे याकामी फेर ई-िनिवदा ि या कर  यात येत आह.े तथािप फेर ई-
िनिवदा ि येस कमीत-कमी दोन मिहने कालावधी लागणचेी श  यता अस  यामळेु, अजनू एक मिह  यासाठी 
(ऑ  टोबर-२०१६) खालील माण ेआव  यक असणारी िब  क टे खरेदी करावे लागतील. 

अ.न.ं मालाचे नांव कंपनी मागणी दर ती पुडा 
( पयांम  ये) 

एकूण र  कम 
( पयांम  ये) 

१ िबि कटे  लकुोज लहान पारले ५८,५०० पडेु  ३.७८ २,२१,१३०.०० 
२ िबि कटे  लकुोज मोठा पारले ५,००० पु डे ७.५६ ३७,८००.०० 
३ िबि कटे नमिकन लहान पारले २५,००० पडेु  ३.७० ९२,५००.०० 
४ िबि कटे  नॅ  स लहान पारले ४१,७०० पडेु  ३.७० १,५४,२९०.०० 
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५ िबि कटे मारी लहान पारले १६,७०० पडेु  ३.७० ६१,७९०.०० 
 एकुण र  कम . ५,६७,५१०.०० 

पये पाच लाख सदु स  ट हजार पाचशे दहा मा  
तरी उपरो  त माण े एक मिह  याकरीता (ऑ  टोबर-२०१६) कॅ  टीनमाफत साईभ  तानंा िब  क टे 

परुिवणचेी सवेा दे  यात अडचण िनमाण होऊ नये  हणनू वरील नमदू तपशीला माणचे एक मिह  या करीता र  कम 
.५,६७,५१०/- ( .पाच लाख सदसु  ट  हजार पाचशे दहा) मा ची िबि कटे मागील परुवठाधारक मे.अ वाल 

एज  सीज, साकुरी यांचेकडून नमदू मंजरु ई-िनिवदा दराने खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता िब क टे खरेदी करणेबाबत या उपरो  तावास 
व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१० महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब व गरजु णांना ता काळ वै िकय सेवा उपल ध क न 

देणेसाठी ५०० णवाहीकांचा क प राबिवणेबाबत.   
िनणय .७४२ सदरह ताव णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं११ एम.आर.आय. मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत ताव फेरसादर. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी िवभागाकरीता वरील सदंभ य  परुवठा आदशेा वये मे. िसमे स िल. मुंबई, 
यांचेकडून Magnetom Avanto मशीन एकुण . 5,05,00,000/- इत या रकमेत खरेदी कर यात आले आहे. 
सदरचे मिशन िद. 1/06/07 रोजी कायाि वत कर यात आलेले आहे. कंपनीने मशीनकरीता िदलेला दोन वषाचा 
वॉरंटी कालावधी िद. 31/05/2009 रोजी सपंला आहे. सदर मिशनची िद. 31/03/2016 ची घसारा वजा िकंमत 

. 28,43,832.48/- इतक  आह.े सदर मशीन खरेदी करतेवेळी  झालेला ठराव, कंपनीसोबत कर यात आलेले 
ॲ ीमट आिण कंपनीस िदले या परुवठा आदशेातील अटीनसुार पढुील कालावधीतील दु ती  व 
दखेभालीकरीता वािषक  CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणबेाबत खालील माणे 
िनणय झालेला आहे  
 'मिशनचा वॉरंटी कालावधी दोन वषाचा असनू तो सपंु ात  आ यानंतर कंपनीकडे CMC कॉ ेहे सीव 
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट कर यात यावे. तसचे याकामी कंपनीस पिह या वष  20 लाख पये व यानंतर पढुील 

येक वषास 20 लाख अिधक 5 ट के या माणे दरवष  5 ट के वाढ क न सदर CMC साठी आगाऊ र कम 
दे यात यावी आिण स ह स टॅ स वेगळा दे यात यावा अस ेठरले आहे.' 

वरील अटीनसुार आजपावेतो मे. िसमे स हे थकेअर मुंबई यांचेकडे दरवष  सदर मिशनचे कॉ ेहे सीव 
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट िद. 31/05/2016 पयत करणते आले आहे. सदर कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स 
कॉ ॅ टचा कालावधी सपंु ात  आलेमुळे पढुील कालावधीत दु ती  व दखेभालीकरीता कॉ ेहे सी ह वािषक 
सि हस कॉ ॅ ट करण ेगरजेचे आहे. 

सदर मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता मे. िसमे स हे थकेअर मुंबई यांनी 
परुवठा आदशेातील अटीनसुार िद. 01/06/2016 ते िद. 31/05/2017 या कालावधीसाठी सव करांसहीत एकुण 
.32,36,332/- (अ री .ब ीस लाख छ ीस हजार तीनशे ब ीस मा ) इत या र कमेचा CMC करीता 

करारनामा पाठिवला आह.े  
उपरो  कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता ताव मा यतेसाठी मा. य.सिमती या िद. 

31/08/16 सभेत सादर करणते आला असता िनणय .632 अ वये- ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन 
अ यावत एम.आर.आय.मिशन खरेदी करणते यावे. तसचे जु या  एम. आर. आय  मिशनचे वाष क स ह स 
कॉ ॅ ट न करता यांची दु ती  दखेभाल िवभागांतगत क न घेणते यावी अस ेठरले.  

परंत ु सदर एम. आर. आय  मिशन च े पेअर पाट  ह े मोनोपॉली या कारचे अस यामळेू ते खु या  
बाजारात उपल ध ्होत नाहीत. तसचे सदर मिशन दु ती  दखेभाल करण ेकरीता िविश  कारचे  िश णाची 
दखेील आव यकता असत.े या माणे िश ण बायोमेडीकल इिंजनीअस यांना ा  नाही. यामळेू सदर मिशनची 
दु ती  दखेभाल िवभागातंगत क न घेणे श य नाही. 

तसचे ी साईबाबा हॉि पटलचे खरेदी िवभागाने नवीन MRI खरेदी करणसेाठी िद. 16/08/2016 चे 
मा. यव थापन सिमती सभेपढेु  सादर केले या तावावर चचा होउन जनेु  मिशन  बायबॅक न करता नवीन MRI 
मिशन ई- िनिवदा मागवनु खरेदी करणसे मा यता दे यात आली आह.े तसचे सदर ई-िनिवदा ि या (िनवीदा, 
िनणय, परुवठा आदशे, य  परुवठा इ.) पणु होउन नवीन मिशन काया वीत होणसे अंदाज े सहा मिह यां पे ा 
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अिधक कालावधी लाग ु शकतो. सदर कायवाही पणू होईपयत व यानंतरही स याचे मिशन वापरायो य ठेवणे 
गरजेचे आहे. 

MRI मिशन 8 वषापासनू िनयिमत वापरात अस यामळेु याची नेहमी िनयिमत व तातडीची दु ती  व 
दखेभाल करण े अ याव यक असते. सदर मिशनचा वापरायो य कालावधी (As per WHO Guidelines 
अंदाज े8 वष) दखेील सपंला  आहे. परंत ूपरुवठाधारक कंपनीने िद. 03/08/2016 च ेइ-मेल अ वये म े2017 पयत 
कंपनी पेअरपाटसचा परुवठा क न दु ती  व दखेभाल करणार अस याचे कळिवले आहे यापढुील काळात 
मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यास व एम.आर.आय. मिशनची जर दु ती  व दखेभाल वेळेत न 
झा यामळेु  मिशन नादु त  होउन काही महागडे पेअर पाटस ् (उदा. हलेीयम गॅस रफ ल ग व को ड हडे, 
य.ुपी.एस. व िचलर लॉट) बदलण े आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटसच् े खचास 
मा यता घेणकेरीता िविवध पाटसक्रीता आव यकतेनुसार वेगवेगळे वतं  ताव सादर करावे लागतील. तसचे 

ताव सादर क न य ात मा यता िमळून तदनंतर परुवठाधारकास कायादशे दणेसे व य ात दु तीस  
अंदाज े मिह याचा िकंवा अिनि त कालावधी लाग ू शकतो. दर यान या मिशन नादु त  अस या या 
कालावधीम ये अ यव थ णांना अ याव यक सवेा दणेे श य होणार नाही. 

याकरीता सदर मिशनचे यापढुील कालावधीकरीता दु ती  दखेभाल करणकेरीता परुवठाधारक 
कंपनीकडे वाष क स ह स कॉ ॅ ट करण ेअिधक यो य राहील असे न  मत आहे.  

तरी MRI मशीनचे मे.िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांचेकडे िद.01/06/2016 ते िद.31/05/2017 
या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता कंपनी ितिनधीशी य  चचा क न दर 
िनि त करणसे व यासाठी येणा या खचास तसचे CMC च ेएकुण रकमेपैक  50% र कम सहा मिह यांनंतर व 
उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पणु झालेनंतर अदा करणसे मा यता असावी. 

िनणय .७४३ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.िसमे स हे थकेअर ा.ली., मुंबई यांचेकडून िद.०१.०६.२०१६ ते 
िद.३१.०५.२०१७ या कालावधीसाठी MRI मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेस 
मा यता दे यात आली. तसेच कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ टचा दर ठरिवणेसाठी संबंधीत 
कंपनी या अिधकृत ितिनधीस पुढील णालय उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.    

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ सी.टी. कॅन (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत ताव फेरसादर. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी िवभागात मे. िसमे स िल. मुंबई या कंपनीच ेSomatom Sensation 64 
CT Scanner हे मशीन सदंभ  . 1 अ वये एकुण . 3,98,37,835/- इत या रकमेत खरेदी कर यात आले 
असनु  सदर मिशन करीता कंपनीने िदलेला एक वषाचा वॉरंटी कालावधी िद. 16/07/2006 रोजी पणू झालेला 
आहे. सदर िस. टी. कॅन मिशनची िद. 31/03/2016 रोजी घसारा वजा िकंमत . 16,82,556.38/- इतक  
आहे. सदर मशीन खरेदी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद. 13/03/2004 या सभेतील िनणय .95 
अ वये पढुील कालावधीतील िस. टी. कॅन मिशनसह खरेदी कर यात आले या सव ॲ सेसरीजसह (Medrad 
Pressure Injector, Colour Printer, 150 KVA Stabilizer & Kodak Dryview 8150 Laser 
Imager) यांच ेदु ती  व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट CMC (Comprehensive Maintenance 
Contract) करणबेाबत िनणय झालेला आहे. यानसुार  कंपनीस दे यात आले या िद. 15/03/2005  या 
परुवठा आदशेातील अ. .15 अ वये- 

Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the second year is Rs. 30 
Lacs. For subsequent years the escalation of 5% will be applicable. The service tax will be 
extra.  
  The CMC includes even the Tube of the CT. Under this contract all parts & labor 
will be given free of cost. Payment for CMC to be done at start of each year after the 
demand of company. 

वरील अटीनसुार  मे. िसमे स िल., मुंबई, यांचेशी  वॉरंटी कालावधी सपंलेनंतर आजपावेतो आठ वषात 
वािषक सि हस कॉ ॅ ट चा करार क न र कम अदा कर यात आली आहे.  
    

मे.िसमे स ली. मुंबई यांनी प  . West/HIM/CT/May 16/4314/R1, ( णालये ा  िद. 
25/07/16) अ वये िद. 17/07/2016 ते िद. 16/07/2017 या कालावधीसाठी CT Scan मशीनचे 
कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता करारनामा पाठिवला आह.े कंपनीने िद.17/07/2016 ते िद. 
16/07/2017 या कालावधीसाठी पणुािकत एकुण . 55,26,498/- (पणुािकत एकुण अ री . पंचाव न लाख 
स वीस हजार चारशे अठया नव मा ) इत या र कमेची आगाउ मागणी केलेली आहे.  

उपरो  कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता ताव मा यतेसाठी मा. य.सिमती या िद. 
31/08/16 सभेत सादर करणते आला असता िनणय .633 अ वये- ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन 
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अ यावत सी.टी. कॅन मिशन खरेदी करणते यावे. तसचे जु या सी.टी. कॅन मिशनचे वाष क स ह स कॉ ॅ ट न 
करता यांची दु ती  दखेभाल िवभागांतगत क न घेणते यावी अस ेठरले.  

परंत ुसदर सी.टी. कॅन मिशन च े पेअर पाट  ह ेमोनोपॉली या कारचे अस यामळेू त ेखु या  बाजारात 
उपल ध ्होत नाहीत. तसचे सदर मिशनची दु ती  दखेभाल करणे करीता िविश  कारचे  िश णाची दखेील 
आव यकता असत.े या माणे िश ण बायोमेडीकल इिंजनीअस यांना ा  नाही. यामळेू  सदर मिशनची 
दु ती  दखेभाल िवभागातंगत क न घेणे श य नाही. 

तसचे ी साईबाबा हॉि पटलचे खरेदी िवभागाने नवीन सी.टी. कॅन खरेदी करणसेाठी िद. 
16/08/2016 च ेमा. यव थापन सिमती सभेपढेु  सादर केले या तावावर चचा होउन जनेु मिशन बायबॅक न 
करता नवीन सी.टी. कॅन मिशन ई- िनिवदा मागवनु खरेदी करणसे मा यता दे यात आली आहे. तसचे सदर ई-
िनिवदा ि या (िनवीदा, िनणय, परुवठा आदशे, य  परुवठा इ.) पणु होउन नवीन मिशन काया वीत होणेस 
अंदाज े सहा मिह यांचा कालावधी लाग ु शकतो. सदर कायवाही पणू होईपयत व यानंतरही स याचे मिशन 
वापरायो य ठेवणे गरजेचे आहे. 

सी.टी. कॅन मिशन 11 वषापासनू िनयिमत वापरात अस यामळेु याची नेहमी िनयिमत व तातडीची 
दु ती  व दखेभाल करण े अ याव यक असत.े सदर मिशनचा वापरायो य कालावधी (As per WHO 
Guidelines अंदाज े8 वष) दखेील सपंला आह.े परंत ूपरुवठाधारक कंपनीने िद. 03/08/2016 च ेइ-मेल अ वये 
मे 2017 पयत कंपनी पेअरपाटसचा परुवठा क न दु ती  व दखेभाल करणार अस याचे कळिवले आहे 
यापढुील काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यास व सी.टी. कॅन मिशनची जर दु ती  व 
दखेभाल वेळेत न झा यामळेु  मिशन नादु त  होउन काही महागडे पेअर पाटस ्(उदा. ए स-रे टयुब-िकंमत- .46 
लाख, िडटे टर मॉडयलु- .60 लाख, ई-बॉ स- .17 लाख, IRS TOWER- . 15 लाख इ.) बदलणे 
आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटसच् ेखचास मा यता घेणकेरीता िविवध पाटसक्रीता 
आव यकतेनुसार वेगवेगळे वतं  ताव सादर करावे लागतील. तसचे ताव सादर क न य ात मा यता 
िमळून तदनंतर परुवठाधारकास कायादशे दणेेस व य ात दु तीस  अंदाज े एक मिह यांचा िकंवा अिनि त 
कालावधी लाग ू शकतो. दर यान या मिशन नादु त  अस या या कालावधीम ये अ यव थ णांना 
अ याव यक सवेा दणेे श य होणार नाही. 

याकरीता सदर मिशनचे यापढुील कालावधीकरीता दु ती  दखेभाल करणकेरीता परुवठाधारक 
कंपनीकडे वाष क स ह स कॉ ॅ ट करण ेअिधक यो य राहील असे न  मत आहे.  

तरी सी.टी. कॅन मशीनचे म.ेिसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांचेकडे िद. 17/07/2016 ते िद. 
16/07/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता कंपनी ितिनधीशी य  
चचा क न दर िनि त करणसे व यासाठी येणा या खचास तसचे CMC चे एकुण रकमेपैक  50% र कम सहा 
मिह यांनंतर व उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पणु झालेनंतर अदा करणसे मा यता 
असावी. 

िनणय .७४४ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांचेकडून िद.१७.०७.२०१६ ते 
िद.१६.०७.२०१७ या कालावधीसाठी सी.टी. कॅन मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट 
करणेस मा यता दे यात आली. तसेच कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ टचा दर ठरिवणेसाठी 
संबंधीत कंपनी या अिधकृत ितिनधीस पुढील णालय उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे 
ठरले.                     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१३ महारा  रा य शेती महामंडळाचे, ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीनी ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  यां चेसाठी कायम खरेदी करणेकामी सुधारीत ताव सादर करणेबाबत.  
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

१७(२)(ट) िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिवणे  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यव  थेची उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील, अस ेनमदू आहे.   

 ताव- महारा   रा  य शेती महामंडळाच,े ल  मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीनी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी कायम खरेदी करणकेामी सधुारीत  ताव सादर करणेबाबत.. 

 तावना-  
पूविपठीका-  
(अ) मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०८ फे वुारी २००९ रोजी  या सभेत महारा   रा  य शेती 

महामंडळा  या ल  मीवाडी मळया अंतगत येणा-या जमीनी सं  थानने घेणबेाबतचा ं .१६५ माणे खालील माणे 
िनणय झालेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होवून शासनाकडून शेती महामंडळाची, सलग प यातील जा  तीत जा  त   जमीन 
उपल  ध क न घेणेसाठी य  न करणते यावेत. याकामी महामंडळ,शासन यांचेशी चचा/वाटाघाटी करणेस मा  यता 
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दे  यात आली. याकामी शेती महामंडळास अथवा सरकारी-िनमसरकारी सं  थेस कागदप े,नकाशे व इतर 
कागदप े उपल  ध क न दणेेस व इतर अनषुं िगक कामासाठी येणा-या यो  य  या सव समावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली.”  या माणे मा.कायकारी संचालक,महारा   रा  य शेती महामंडळ मयादीत,पणु े यांना इकडील 
जा.न.ंएसएसएसटी/भसूपंादन/२१२६/२००९ िद.२०/०२/२००९ अ  वये खालील गावांचे  याचंेपढेु दाखिवलेले 

े  सं  थानला देणेबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े  
अ.न.ं गावाचे नाव े  ह.ेआर 
१ िनमगाव-को-हाळे   ६३.०९  
२ कनकुरी   ०६.६५ 
३ िशड    ११.८२ 
४ िनमगाव को-हाळे (जी.आर.बी.वाडी)   ०५.९५ 
५ साकुरी   १३.८२ 
६ सावळिवहीर ब.ु   ७५.७० 
७ सावळिवहीर ख.ु   ३३.६७  
८ चांदकेसारे/सोनेवाडी  १५३.७३  
 एकूण े   ३६४.४३  

    
(ब) उ  त  तावात सदर जमीनीचा उपयोग खालील माण े िविवध कारणांसाठी कर  यात येणार असलेचे नमदू 
केलेले आह.े  

१) साईभ  तानंा जा  तीत जा  त िनवास  थाने उपल  ध क न देण.े  
२) िव ा  याना मा  यिमक व उ  च िश णासाठी सोयी उपल  ध क न देण े व  यासाठी सकुंलाची 
उभारणी करण.े  
३) खेळाची मैदाने व सकुंलाची उभारणी करणे. 
४) साईभ  तां  या वाहनासाठी वाहनतळ करणे. 
५) साईभ  तां  या मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारण.े 
६) साईभ  तासंाठी उ ानाची उभारणी करणे.  
७) साईभ  तासंाठी  व  छतागहृ उभारणे.  
८) िपण ् या  या पा  यासाठी साठवण तलाव उभारणी करण.े  
९) सं  थानचे कमचा-यांसाठी िनवास  थानाचे बांधकाम करण.े 
१०) सं  थानचे भिव  यातील िविवध िवकास क  पाचंे बांधकाम करण.े  

  (क)  ततु गाव  या जमीन चे मु  यांकन करणकेामी मा.िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचे 
अ  य तेखाली वेळोवेळी बैठका झाले  या आहते. मा.सहायक संचालक, नगररचना, मु  यांकन िवभाग, महारा     
रा  य, पणुे यांनी िद.२२/०४/२०१० रोजी  या प ा  वये उपरो  त गावां  या जमीन चे मु  याकंनमा.िज  हािधकारी, 
अहमदनगर यांना सादर केलेले आह.े  याची त मा.  यव  थापक य सचंालक , महारा   रा  य शेती महामंडळ 
मया.पणुे यांना दखेील पाठिवलेली आह.े  या माण े उपरो  त जमीनीचे मु  यांकन .१,०१,६०,४०,०००/- 
( .एकशे एक कोटी साठ लाख चाळीस हजार मा ) इतके होते. सदर प ा  या  अनषुंगाने मा.  यव  थापक य 
सचंालक ,महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु े यांना इकडील जा.न.ंएसएसएस/ बांधकाम/ भूसपंादन/४५३६/१३ 
िद.०३ जानेवारी २०१४ अ  वये उ  त े  सं  थानला िवकत दणेेची पनु :  च िवनंती कर  यात आली.  यास 
अनसु न मा.  यव  थापक य सचंालक ,महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणुे यांनी  याचंेकडील जा. ं .जमीन/ 
२२९०/ ल  मीवाडी/ ४१७/ ी साईबाबा सं  थान/भाग-६ ज. ./८२९ िद.३१/०१/२०१४ अ  वये महामडंळा  या  
ल  मीवाडी मळयावरील उपल  ध होणा-या समुारे ३६४.४३ आर जमीनीची िव  आप  या सं  थानास करणे  या 

 टीने महामंडळास ती एकरी चिलत बाजारभावाने जमीनीचे मु  य ावे लागेल. मा  य  अस  यास  या माणे 
 ताव सादर करावा,असेबाबत इकडेस कळिवले.  

  (ड)  या अनषुंगाने िद.१५/०३/२०१४ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िवषय नं.१३ 
िनणय ं .१८३ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

       “यावर सिव  तर चचा होवनू  तािवत जमीनीची साईभ  तानंा सोयी-सिुवधा परुिवणसेाठी करावया  या  
िवकास कामांसाठी सं  थानला आव  यकता आह.े  यामळेु  तावात नमदू केले  या अ व ब माण े मा  यता 
दे  यात आली..” 

  सदर िनणयातील अ  हणजे महारा   रा  य शेती महामंडळ, पणु ेह ेसं  था नला  या जमीनी िवकत दणेार 
आहते  याबाबत शासनाचे नगररचना (मु  यांकन) खाते सं  थानला दे  यात येणा-या जमीनीचे जे मु  यांकन 
ठरवतील ते सं  थानने देण ेअथवा शासनाचा याबाबत जो िनणय होईल  या माणे देण.े  

आिण ब  हणजे मा.  यव  थापक य सचंालक ,महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु े यांना याबाबत 
िदले  या प ास काय  तर मा  यता देणे,अस ेनमदू आहे.  
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         उपरो  त िनणयातील प  जा.नं.एसएसएस/बांधकाम/भसूंपादन/ ५१६४/२०१४ िद.१०/०२/२०१४ चे 
असनू  यात उ  त जमीनीचे मु  यांकन िकती होईल याबाबतची सिव  तर माहीती मा.  यव  थापक य संचालक, 
महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणुे यांचेकडून मागणी केलेली आह.े  

  उपरो  त िनणयात ठरले माणे इकडील प  ं .एसएसएस/बांधकाम/भसूपंादन /३७५२/२०१४ 
िद.१०/११/२०१४ अ  वये मा.  यव  थापक य सचंालक , शेती महामंडळ यांना िकंमतीबाबत कळिवणते आलेले 
आह.े त ंतर  ततु करणी मा.  यव  थापक य सचंालक , शेती महामंडळ, मा.िज  हािधकारी, मा. धान सिचव, 
महसलु व वन िवभाग, मुंबई व मा. धान सिचव, िवधी व न ् याय िवभाग,मुंबई यांचेकडेस वेळोवेळी प  यवहार 
करणते आलेला आह.े   

सुधारीत  ताव- उपरो  त मागणी केले  या े ाबाबत शेती महामंडळाचे  थािनक अिधकारी 
यांचेकडेस सम  चौकशी केली असता व सदर े ाचा ताळमेळ घेतला असता  यापैक  काही गावातील काही 

े  शेती महामंडळाने शासनामाफत खंडकरी शेतक-यांना वाटप केलेले असलेचे व काही े  वाटप करावयाचे  
 तािवत असलेचे  यानंी सां िगतले.  यामळेु  तुत करणी सधुारीत  ताव सादर करण ेउिचत होईल. 

  िशड  हे आंतररा  ीय िकत चे ितथ  थळ झालेले आह.े  यामळेु िदवसिदवस साईभ  तां  या गद त 
वाढच होत आह.े  यासाठीचे िनयोजन करणे,  यानंा अ  न, िनवारा, वै िकय सेवा या मलुभतू सोयी सिुवधा 
िवनासायास, िवनािवलंब उपल  ध  हा  यात तसचे साईभ  ताचंे मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारणे, उ ानांची 
उभारणी करणे,वाहनतळ  यव  था करण े यासाठी सं  थानला मोठया माणात जागेची आव  यकता आह.े मळू 
िशड  गावचे भौगोिलक े  अ  यंत कमी आह.े  यासाठी िशड चे नजीक असले  या गावातनू सं  था नला 
आव  यक व सोयी  कर व सं  थानने यापवू  शेती महामंडळाकडून भूसपंादना ारे घतेलेले े  ४५ ह.े६४ आर  या 
नजीक असलेले े  उपल  ध क न घेण ेआव  यक झालेले आह.े  

         यासाठी पुढील नमदू केले  या गावांचे  याचंेपू ढे दाखिवलेले े  सं  थानला कायम खरेदी दणेेबाबतचा 
सधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य सचंालक ,शेती महामंडळ यांचेकडेस सादर करता येईल. 

अ.न.ं गावाचे नाव े  ह.ेआर 
१ िनमगाव-को-हाळे  ७१.०५ 
२ िशड   ११.६२ 
३ साकुरी  १३.८२ 
४ सावळिवहीर ब.ु  ७५.६१ 
५ सावळिवहीर ख.ु  ३३.६७ 
६ चांदकेसारे/ सोनेवाडी  ९६.०७ 
 एकूण े    ३०१.८४ 

      (गाविनहाय व सव नंबर िनहाय े ाची यादी सोबत सादर केली अस)े  
  उपरो  त े ाचा उपयोग खालील माणे िविवध कारणांसाठी करता येईल.  

१)  उपरो  त पैक  मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सव न.ं८५ या जमीनीलगत सं  थानचे सादालय 
आह.े  या सादालयातच लाडू िनिमती  यव  था आह.े लाडू िनिमतीसाठी १) िवभाग मखु 
कायालय २)  टोअर ३) ऑनलाईन च  क  ४) पु ष  व  छता गहृ,  ी  व  छता गहृ ५) एलपीजी 
शेगडया,  या िठकाणी फलाईगं पॅन असतात. ६) बूंदी सकुिवण.े ७) बूंदीपासनू लाडू तयार करणे 
८) लाडू सकुिवण े ९) मटेन  स म १०) कमचा-यांची कपडे बदल  याची जागा ११) कं ोल 
कॅिबन, सपुरवायझर कायालय १२) वॉिशंग  लॅ  ट तसचे एलपी गॅससाठी  वतं  गोडावनू इ.साठी 
िकमान ३० आर जागा लागते. १३) लायट ग म १४) पाक गं. इ.साठी सं  थानला उ  त सव 
न.ं८५ मधील परेुशा जागेची आव  यकता आह.े उव रत े ात -   

२)  साईभ  तानंा जा  तीत जा  त िनवास  थाने उपल  ध क न देण.े  
३)  साईभ  तासंाठी व नागरीकांसाठी ससु  ज अस ेसपुर  पेशािलटी हॉि पटल उभारण.े  
४)  साईभ  तां  या मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारण.े   
५)  साईभ  तासंाठी उ ानाची उभारणी करण.े  
६)  साईभ  तासंाठी लेझर शो ची उभारणी करण.े  
७)  साईभ  तां  या वाहनांसाठी वाहनतळ उभारण.े  
८)  साईभ  तासंाठी  व  छतागहृ उभारणे 
९)  सं  थानचे कमचा-यांसाठी िनवास  थानांचे बांधकाम करण.े   
१०)  भिवष ् यात ससंथानचे िविवध िवकास क  पांची उभारणी करणे. 

   उपरो  त मौजे िनमगाव को-हाळे, िशड , साकुरी, सावळिवहीर ब.ु, सावळिवहीर ख.ुयेथील जमीन  या 
िकंमतीबाबतची माहीती मा.दु यम िनबंधक, राहाता यांचेकडून ा  त क न घेतली असनू मौजे चांदकेसारे/ 
सोनेवाडी येथील जमीन  या िकंमतीबाबतची माहीती मा.दु यम िनबंधक,कोपरगाव यांचेकडून ा  त क न घेतली 
आह.े  या माणे उपरो  त जमीन ची एकूण िकंमत .३६९,२८,९०,५३०/- (अ री .तीनशे एकोणस  तर कोटी 
अ ावीस लाख न  वद हजार पाचशे तीस मा ) इतक  होत आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय– यापवू  मा.  यव  थापक य सचंालक , महारा   रा  य शेती महामंडळ, पणुे 
यांचेकडे सादर केले  या  तावातील काही जमीनी खंडकरी शेतक-यांना वाटप झाले या अस  याने अशा जमीनी 
वगळून उव रत जमीनी सं  थानला आव  यक व सोयी  कर असले  या जमीनी खरेदी करणकेामीचा सधुारीत 

 ताव मा.  यव  थापक य संचालक, महारा   रा  य शेती महामंडळ मया.पणु े यांचेकडेस सादर करता येईल व 
 याची त मा. धान सिचव, महसलु व वन िवभाग, महारा   शासन, मुंबई यांचेकडेस सादर करता येईल.  

तरी उपरो  त  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .७४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे िनमगाव-को हाळे, िशड , साकुरी, सावळिवहीर 

ब.ु, सावळिवहीर ख.ु व चांदेकसारे/ सोनेवाडी येथील शेती महामंडळाची ३०१.८४ हे टर जमीन, दु यम 
िनबंधक यांनी कळिवले या .३६९,२८,९०,५३०/- मा  मु यांकना माणे खरेदी करणेस मा यता 
दे यात आली व तसा  ताव मा.  यव  थापक य संचालक, महारा   रा  य शेती महामंडळ मया., पुणे 
व मा. धान सिचव, महसुल व वन िवभाग, महारा   शासन, मुंबई यां चेकडेस सादर करणेत यावा, असे 
ठरले.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ दशनरांग  यव  थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊंटर तयार करणे व इतर अनु षंगीक कामे 

करणेसाठी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.  
ताव- िशड  येथे चे दशनासाठी येणा-या भ  ताचंे सं  येत िदवसिदवस मोठया माणात वाढ होत आह.े साईभ  ताचंे 

दशन सहज व सलुभ  हावे यासाठी ित पती दवे  थानचे धत वर Time base दशन णाली सु  करणकेामी 
सगंणक िवभागामाफत कायवाही सु  करणते आली आहे . सदर िस  टीम नसुार साईभ ांना दणेते येणारे पास 
िवतरणासाठी काऊंटर सु  करावयाचे आहे. याकामी मा.उपकायकारी अिधकारी यांचेशी सम  चचा होऊन 

शासिकय अिधकारी ी.डी.टी.उगले, ी.अे.आर.औटी, ी.एस.एम.जोरी, उपअिभयंता व ी.राहल गलां डे, 
मािहती तं ान यांचे समवेत  य  पाहणी क न काऊंटरसाठी जागा िन  चीत के  या आहते.  याचा तपिशल 
खालील माण े:- 
अ) पास वाटप काऊंटस :- 

अ.न.ं इमारत काऊंटर लोकेशन सं  या आव  यक  यव  था 

०१ 
साई आ म आर  लॉक तळमजला येथे ित ा 

हॉलम  ये पि म बाजकूडील ३.०० x ३२५ 
मी. साईजचे गाळयाम  ये 

०२ पाट शन, काऊंटर, खु  या 

०२ 
साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 

 लॉक म काऊंटरचे दि ण बाजकूडील 
काऊंटर 

०२ स  याचे काऊंटर वापरण.े 
फ  त खु  या आव  यक 

०३ 
 दारावती 

भ  तिनवास  थान 
ारावती इमारतीचे पवू बाजकूडील पी .आर. 

ओ करीता तयार करणते आलेले काऊंटर 
०२ स  याचे काऊंटर वापरण.े 

फ  त खु  या आव  यक 

०४ 
साई धमशाळा आर  लॉक तळमजला येथे ित ा 

हॉलम  ये पवू बाजकूडील ३.०० x ३.२५ 
मी. साईजचे गाळयाम  ये 

०२ पाट शन, काऊंटर, खु  या 

०५ 
िशड  बस  थानक बस  थानक इमारतीचे तळमज  यावर दि ण 

बाजकूडील सं  था नचे गाळयाम  ये 
०२ पाट शन, काऊंटर, खु  या 

०६ 
जनेु सादालय डायन ग हॉलम  ये Exit गेटचे पि म बाजसू 

चार काऊंटर व पवू बाजूस सहा काऊंटर 
१० पाट शन, ऑफ स टेबल, 

खु  या , प ा शेड, ओटा 
बांधकाम  

एकुण पास वाटप काऊंटस २०  
  

  ब) पास तपासणी काऊंटस :- 
अ.न.ं काऊंटर लोकेशन सं  या आव  यक  यव  था 

०१ िपंपळवाडी र  ता दशन रांग पवू बाज ू ०२ 
सं ण िवभागाकडील वॉचमन केबीन वापरणार , 
ऑफ स टेबल व खु  या आव  यक 

०२ िपंपळवाडी र  ता दशन रांग पि म बाज ू ०२ 
सं ण िवभागाकडील वॉचमन केबीन वापरणार , 
ऑफ स टेबल व खु  या आव  यक 

एकुण पास तपासणी काऊंटस  ०४  
 उपरो  त माण ेसाईभ  तानंा पास देणसेाठी व पास  हरेीफ केशनसाठी काऊंटर तयार करण ेव काऊंटर 
वरील कमचा-यांचे बैठक  यव  थेसाठी Revolving Chairs खरेदीसाठी व इतर कामासाठी खालील माण ेखच 
अपे ीत आह.े 
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क) अपेि त खचाचा तपिशलः- 
 

अ.न.ं कामाचा तपिशल अपेि त खच  

०१ साई आ म, साई धमशाळा व िशड  बस  थानक येथे दशन पास देणेसाठी ०६ कॅश 
काऊंटस व जुन े सादालय येथे १० ऑफ स टेब  स तसेच दशन लाईन शडेम  ये पास 
तपासणीकामी ०४ ऑफ स टेब  स खरेदी करणे.   

२,६४,०००/- 

०२ काऊंटर वरील कमचा-यांचे बठैक  यव  थेसाठी Revolving Chair खरेदी करणे. १,२०,०००/- 
०३ जुन े सादालय येथील डायन ग हॉल येथे अॅ  यिुमिनअम पाट शनम  य े कॅबीन तयार 

करणे तसेच साईआ म व साईधमशाळा, िशड  बस  थानक येथे काऊंटरलगत 
अॅ  यिुमिनअम पाट शन करणे.  

२,९९,७४५/- 

०४ जुन े सादालय येथील िखड  यानंा ील बसिवण,े अॅ  यिुमिनअम कॅबीनचे छत 
एस.एस.   वेअर पाईप ीलम  य ेबिंद  त करणे.  

२,०६,३२२/- 

०५ जुन े सादालय येथील िखड  याचंे बाजून े ॅनाईट  लडॅ ग करणे. ३७,८००/- 
०६ जुन े सादालय येथील काऊंटर समोर कलर कोटेड प याचे शडे उभारण.े  १,८५,६२२/- 

 एकुण अपेि त खच .  ११,१३,४८९/- 
 ताव:- वर नमदू केले  या िठकाणी काऊंटर तयार करण े व इतर सिुवधा करणकेामी एकुण 

.११,१३,४८९/- मा  खच अपे ीत आह.े उपरो  त कामांचे  व प िभ  न अस  यामुळे सदर कामे वेगवेगळया 
एज  सीमाफत करावी लागतील. तसचे सदरह  येक काम ह े .३ ल  पे ा कमी खचाचे अस  याने कोटेश  स 
मागवनू क न घेता येईल. वरील ‘क’ पैक  अ.नं.४ म  ये नमदू केलेली ीलची कामे मेकॅिनकल िवभागामाफत व 
उवरीत कामे बांधकाम िवभागामाफत िवहीत प  दतीने कोटेश  स मागवून करता येितल.  

तरी वरील माण ेदशनरांग  यव  थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊंटर तयार करण ेव इतर 
अनषुंगीक कामे करणेसाठी तसेच  याकरीता येणारे अपेि त खचास व सदर कामासाठी कोटेश  स मागिवणसे 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७४६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे दशनरांग  यव  थापन (Time Base) 
काय णालीसाठी काऊंटर व इतर अनु षंगीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेश स मागिवणेस व 
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा  यता दे यात आली.     (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१५ सन- २०१६ िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा यांना सानु ह अनुदान देणेबाबत. 

ताव- (अ) अ  य , ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना , िशड  यांनी जा.न.ं ी.सा.स.ंक.स.ं/ २१/ २०१६ 
िद.१०/०८/२०१६ व जा. .२३/२०१६ िद.२९/०८/२०१६ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेिवनंती केली आह.े  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे  यव  थापन मंडळाने तसचे आपण कमचा-यां  या 
िहता  या  टीने वेळोवेळी कर  यात आले  या माग  याचंा तातडीने िवचार क न कायवाही केलेली आहे. 
 याब ल “ ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना” ी साईबाबा सं  थान ि सद  यीय सिमती व आपले मनःपवुक 

आभारी आहोत.  
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत दरवष  सं  थान कमचा-यांना िदपावली सानु ह 

दे  यात येते.  याब ल ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना आपले मनःपवुक आभारी आहोत . यावष  
िदपावली िद.३०/१०/२०१६ रोजी असनु दरवष  ८.३३ ट  के इतका सानु ह अनदुान िदला जात आहे . परंत ु
िदवसिदवस पडणारा द ु  काळ, वाढलेली महागाई ल ात घेता ा िदपावली िनिम  त कमचा-यांना सानु ह अनदुान 
वाढ क न १६.६६ ट  के इतका (डबल) िद  यास िदपावली आनंदाने साजरी करता येईल.  

  तरी मा.साहबेांना ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटना आपणास न पणे िवनंती करते क , ा वष  
िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना  याचंे दोन मिह  याचंे पगाराइतके सानु ह अनदुान िमळावे , ही न  िवनंती.  

  (ब) सन १९७७ पासनू त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळ/सिमतीचे िनणयानुसार तसचे मा.  यायालयाचे 
िनणयानुसार सं  थानचे  यव  थापन पहाणारे मा.कोट रसी  हर यांनी सं  थान सवेकांना िदपावली उ  सवािनिम  त 
दरवष  िदपावलीपवु  सानु ह अनुदान दणेते येत आह.े  यानंतर सन १९८४ म  ये मा.िसटी िस  हील कोट, मुंबई 
यांनी सं  थान  यव  थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु  त, महारा   रा  य, मुंबई यांचे 
िनयं णाखाली त  कालीन मा.  यव  थापन मंडळानेही सं  थानचे  यव  थापन पहात असतांना दरवष  सं  थान 
सवेकांना सानु ह अनदुान देणेस मा  यता िदलेली आहे.  

  दर  यानचे कालावधीत, माह ेऑग  ट, २००४ म  ये महारा   शासनाने सं  थानचे दैनं िदन  यव  थापन व 
शासन पहाणकेरीता, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक 

१४) हा कायदा पारीत केला. या अिधिनयमात सं  थान कमचा-यांचे बाबतीत ामु  याने खालील तरतदुी करणते 
आले  या आहते.  
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  कलम न.ं१५- कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां  या सवेे  या अटी व शत  या 
शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती  या कायकारी अिधका-याचे आिण इतर अिधका-यांचे व कमचा-यांचे वेतन 
व भ  ते आिण इतर खच हे  यव  थापन िनधीतनू दे  यात येतील.  

  कलम न.ं१६- सावजिनक िव  व  त  यव  थेचे कमचारी सं  थान िव  व  त  यव  थेकडे नेमनू दणेे या 
शीषाखालील “िनयत िदवसा  या लगतपवु  जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या सवेते असले आिण  या  या 
कामकाजासबंंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही  य  ती ही, िनयत िदवसा  या लगतपवू  तीला जे वेतन 
लाग ूहोते  याच वेतनावर व सवेे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती  या िनयं णाखाली, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजांशी सबंंधीत अशा सवेेसाठी नेमनू दे  यात आ  याचे व िनयु  त के  याचे 
मान  यात येईल; आिण सवेे  या अशा शत म  ये रा  य शासना  या पूव मा  यतेखेरीज  या  य  तीचे अिहत होईल 
अशा रतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा  य  तीला सवेेतनू काढून टाक  यात 
येणार नाही.”  

  परंत,ु या अिधिनयमा  या िकंवा िनयमां  या तरतदुीनुसार अशा कोण  याही  य  तीची सवेा समा  त 
कर  या  या सिमती  या अिधकारावर, या कलमातील कोण  याही गो  टीमळेु प रणाम होणार नाही. 

  कलम १७- सिमतीची कत  ये व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती  या सद  यानंा 
व कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यानंा  यव  थापन िनधीतनू वतेन, मानधन, फ  व भ  त े
आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.  

  तसचे या  यित र  त कलम १५ चे तरतदुीत उ  लेख केले  या  यव  थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात 
कलम २२–  यव  थापन िनधी व  याचा िवनीयोग या शीषाखालील तरतदुीत पोटकलम (३) (ख) म  ये सिमतीचे 
इतर अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ  त ेदेण ेअस े  प  टपण ेनमदू करणते आलेले आहे. 

  उपरो  त अिधिनयमातील तरतदुीनसुार , महारा   शासनाने िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन सिमतीने 
सन २००४ ते सन २०११ पयत दरवष  सं  थान सवेकांना िदपावली उ  सवाकरीता सानु ह अनुदान दणेेस मा  यता 
िदलेली आह.े  

  (क) दर  यानचे कालावधीत,  हणजेच िदनांक २९ माच, २०१२ रोजीचे मा.उ  च  यायालय, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदशेाने सं  थानचे दनैं िदन  यव  थापन व िनयं णाचे कामकाज मा.ि सद  य सिमतीचे 
िनयं णाखाली आले.   

(०१) मा.ि सद  य सिमतीने सन २०१२ चे िदपावली उ  सवाकरीता सं  थान सवेकांना ावयाचे सानु ह 
अनदुानाबाबत िदनांक ०८ नो  हबर, २०१२ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ८७३ अ  वये तसचे मा.उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मांक 

१२६९४/२०१२ चे अनषुंगाने, िदनांक ०२ नो  हबर, २०१२ रोजीचे आदशेानुसार सं  थान सवेकांना र  कम पये 
४,८४,००,०००/- मा  सानु ह अनदुान  हणनू वाटप करणेस मा  यता िदली.  

  मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडील जनिहत यािचका १८/२०११ म  ये िस  हील 
अॅ  लीकेशन न.ं१२०५६/२०१२ वर  यायालयाने िद.१६ ऑ  टोबर, २०१२ रोजी केले  या आदेशात 6 (c) shall 
not take any major financial dicision of whatsoever nature अस े नमदू करणते आले.  यामळेु 
मा.ि सद  य सिमती .१० लाख पयतच िनणय घेत होती.  यापढुील र  कमेचे िवषय मा.मुंबई उ  च  यायालयात 
मा  यतेसाठी सादर करणते येत होते.   

  (०२) मा.ि सद  य सिमतीने सन २०१३ चे िदपावली उ  सवाकरीता सं  थान सवेकांना ावयाचे सानु ह 
अनदुानाबाबत िदनांक ०८ ऑ  टोबर, २०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .७७० अ  वये तसचे मा.उ  च  यायालय, 
मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मांक १३२८४/ २०१३ 
चे अनषुंगाने, िदनांक २५ ऑ  टोबर, २०१३ रोजीचे आदशेानसुार सं  था न कमचा-यांना र  कम पये 
५,६०,००,०००/- मा  सानु ह अनदुान  ह णनू वाटप करणेस सशत मा  यता िदलेली आह.े  

  मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िदनांक २३ जानेवारी, २०१३ चे प ातील 
िनदशानुसार आिण मा.उ  च  यायालयाचे िदनांक २५ ऑ  टोबर, २०१३ रोजीचे आदशेानुसार मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडेस सं  थान सवेकांना सन २०१३ चे िदपावलीकरीता सानु ह 
अनदुान अदा करणेस मा  यता िमळणकेामी अनु मे िदनांक २२ ऑ  टोबर, २०१३, िदनांक २६ ऑ  टोबर, 
२०१३ व िदनांक ०८ जानेवारी, २०१४ रोजी  ताव वजा िवनंती प  सादर करणते आलेले आह.े  

   यास अनुस न, मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी  याचंेकडील 
िदनांक ०४ एि ल, २०१४ रोजीचे प ाने,  ततु करणी मा.उ  च  यायालया  या आदशेाची ित ा करणते 
यावी, अस ेकळिवलेले आह.े  

  (०३)  यानंतर सन-२०१४ करीता र  कम पये ६,५०,००,०००/- मा  सं  थान कमचा-यांना सानु ह 
अनदुान मंजरुी िमळणेबाबतचा  ताव मा.ि सद  य सिमती िद.२८/०८/२०१४ रोजीचे सभेपढेु सादर कर  यात 
आलेला होता.  यावर िनणय .६९६ खालील माण ेघेतलेला आहे.  

  “सं  थानमधील कायम कमचा-यांना सन-२०१३ िदपावली िनिम  त सानु ह अनुदान दे  यास मंजरूी 
िमळणसेाठी मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये पीआयएल १८/२०११ िस  हील अज मांक 
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१३२८४/२०१३ दाखल असनू  या अजावर अ ाप िनणय झालेला नाही. मा.खंडपीठाने या िस  हील अजावर 
िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सन २०१३ िदपावली िनिम  त सानु ह अनदुान ततुास दे  यािवषयी आदशे 
केलेला आह ेव जर का शासन धोरणानुसार अस ेअनदुान दतेा येणार नाही, अस ेमा.खंडपीठाचे मत झाले तर िदले 
गेलेले अनदुान संबंधीत कमचा-यां  या पगारामधनू पु  हा  वसलु क न  यावे, अशी अट घातली आह.े  

   यामळेु २०१४ चे सानु ह अनुदान दे  यासाठी सं  थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी मागील 
वष  या  सानु ह अनुदानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व  यावर मा.खंडपीठाचा अंतीम िनणय होईपयत 
चाल ुवषाचे सानु ह दे  या िवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही”, अस ेठरले. 

  सदर िनणयावर ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटनेने मा .मुबंई उ  च  यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचेकडे सं  थान कमचा-यांना िदपावलीसाठी सानु ह अनुदान िमळणकेामी िस  हील अॅ  लीकेशन 
न.ं९२१७/२०१४ व िस  हील अॅ  लीकेशन ९४३७/२०१४ दाखल केले.  यावर मा.उ  च  यायालयाने िदनांक १३ 
ऑ  टोबर, २०१४ रोजी सानु ह अनदुा न दणेेस सशत मा  यता िदलेली आह.े  यास अनसु न सं  था न कमचा-
यांचे सं  मती प  घेऊन सानु ह अनदुानाचे वाटप कर  यात आलेले आह.े  

  (०४) सन-२०१५ िदपावली िनिम  त सं  थान कमचा-यांना र  कम पये ६,७५,००,०००/- (अ री 
पये सहा कोटी पं  याह  तर लाख) मा  सानु ह अनदुान  हणनू अदा करणबेाबत मा .ि सद  य सिमती 

िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेपढेु िवषय सादर करणते आलेला होता .  यावर सिमतीने िनणय .३२३ 
खालील माण ेघेतलेला आह.े  

  “  तावातील अ.न.ं०२ वगळता अ.न.ं०१ व ०३ म  ये नमदु केले  या पा  कमचा-यांना सन २०१३ 
िदपावली िनिम  त सानु ह अनदुान दे  या स मंजरुी िमळणसेाठी मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम  ये पीआयएल १८/२०११ िस  हील अज मांक १३२८४/२०१३ दाखल असनू  या अजावर अ ाप 
िनणय झालेला नाही. मा.खंडपीठाने या िस  हील अजावर िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा  वये, सन २०१३ 
िदपावली िनिम  त सानु ह अनुदान ततुास दे  यािवषयी अंतरीम आदशे केलेला आहे व जर का शासन धोरणानुसार 
अस े अनदुान दतेा येणार नाही , असे मा.खंडपीठाचे मत झाले तर िदले गेलेले अनदुान सबंधंीत कमचा-यां  या 
पगारामधनू पु  हा वसलु क न  यावे, अशी अट घातली आह.े  

   यामळेु सन -२०१५ चे सानु ह अनुदान दे  यासाठी सं  थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी सन 
२०१३ व २०१४  या सानु ह अनदुानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व  यावर मा.खंडपीठाचा अंतीम 
िनणय होईपयत चाल ुवषाचे सानु ह अनदुान दे  या िवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही, अस ेठरले.”   

  सदर िनणयावर ी साईबाबा सं  थान कमचारी सघंटनेने मा .मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचेकडे सं  थान कमचा-यांना िदपावलीसाठी सानु ह अनदुान िमळणकेामी िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं१३३६६/ 
२०१५ दाखल केले.  यावर मा.उ  च  यायालयाने िदनांक १६ ऑ  टोबर, २०१५ रोजी खालील माण े आदेश 
पारीत केला.  

1. Heard learned counsel for the rival parties. 
2. Shri S.B.Talekar, learned counsel for the respondent nos.19 & 20 vehemently 

opposed the application for making ex-gratia payment to the employees. 
3. We have perused the repeated orders made by this Court right from the year-2012.  
4. Learned counsel Shri Talekar points out that the Government did not file effective 

reply though last order dated 13.10.2014 expected so. We do not want to go into 
the submissions on merits made by advocate Shri Talekar since we think that we 
should not digrees from the situation namely the orders passed every year by this 
Court right from 2012. True it is that there is no resolution passed by the Board of 
Trustees, but then subject to such resolution being passed, the order can be made 
in the same manner as was done for the last four years. 

5. Shri Talekar also raised an objection that this being a PIL, the issue about the 
service matter cannot be raised and entertained in this PIL. As stated earlier, the 
PIL was pending right from 2011 and no objection was raised at that time. Not 
only this, but the Court made orders in PIL preventing any expenditure without 
permission from this Court and, therefore, unless the applications are entertained, 
the respondent no.2- Sansthan would not be able to spend a single pie without the 
orders of this Court in this PIL and, therefore, the objection is not accepted.  

6. We, therefore, permit the respondent no.2- Sansthan to disburse the amount of 
Rs.6,75,00,000/- provisionally, and as an interim order, to the members of the 
applicant as ex-gratia payment for 2015 Diwali Festival and the same would be 
subject to the further decision in Civil Application No.13284/2013. If the Court 
finds that the amount could not have been paid or less amount should have been 



128 
 

{14} 09.10.2016, Shirdi 

paid, the direction, to recover that amount or to adjust that amount form the 
salaries of members of the applicant being paid, can be issued.  

7. In our opinion, the PIL is pending since 2011 and every year on the strength of 
interim orders, the expenditure and payments are being disbursed from the income 
of the respondent no.2- Sansthan. This cannot be allowed to go on ad infinitum 
and, therefore, we direct that this PIL be placed for final hearing after ensuing 
Diwali vacation. Civil application is accordingly disposed of.   
वरील माण ेमा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे उपरो  त आदशेास अनुस न सं  थान 

कमचा-यांना सन- २०१५ चे िदपावली िनिम  त कमचा-यांचे सं  मती प  घेऊन लेखा िवभागाचे 
िद.२४/०९/२०१६ चे अहवालानसुार र  कम .६,३१,७५,३६९/- मा   सानु ह अनुदानाचे वाटप करणते आलेले 
आह.े  

वरील माण े मा.ि सद  य सिमती व मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सं  थान 
कमचा-यांना सानु ह अनदुान अदा करणेस सशत मा  यता िदलेली आह.े लेखाशाखा िवभागाकडील 
िद.२४/०९/२०१६ रोजीचे व साईबाबा हॉि पटल (िव  त िवभाग) कडील िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे 
अहवालानुसार सन २०१२ ते २०१५ या ती वष  सं  थान कमचा-यांचे सं  मती प  घेऊन सानु ह अनुदानाचे 
वाटप कर  यात आले  या तसचे रोखनु ठेवले  या कमचा-यांची तपिशलवार मािहती खालील माण-े  

१) सन २०१२ ते २०१५ या आिथक वषात तीवष  सानु ह अनुदान वाटप केले  या कमचा-
यांची मािहती-  

अ.न.ं वष 
मा.उ  च  यायालयाने  

मंजरुी िदले  या  सानु ह 
अनदुानाची र  कम 

 थायी 
कमचारी 
सं  या  

कं ाटी व एकि त 
मानधनावरील 

कमचारी सं  या  

सानु ह अनुदानापोटी 
वाटप केलेली एकूण 

र  कम 
०१ २०१२-२०१३ . ५,६०,००,०००/- २२३० २२५१ . ५,१५,२६,५६२/- 
०२ २०१३-२०१४ . ६,५०,००,०००/- २१८६ २४४० . ५,९०,८०,८६९/- 
०३ २०१४-२०१५ . ६,७५,००,०००/- २१६१ २५९७ . ६,३१,७५,३६९/-  

 
२) सन २०१२ ते २०१५ या आिथक वषात तीवष  सेवािनवृ  त, मयत व इतर कारणा  तव 

सानु ह अनुदान वाटप न केले  या तसेच अनपेड ठेवले  या कमचा-यांची मािहतीः-   

अ.न.ं वष 

मा.उ  च  यायालयाने  
मंजरुी िदले  या  

सानु ह अनुदानाची 
र  कम 

 थायी 
कमचारी 
सं  या  

कं ाटी व 
एकि त 

मानधनावरील 
कमचारी सं  या  

सवेािनवृ  त, मयत व इतर 
कारणा  तव सानु ह 

अनदुानापोटी वाटप न केलेली 
तसचे अनपेड ठेवलेली र  कम 

०१ २०१२-२०१३ . ५,६०,००,०००/- ८३ १९ . २१,५४,९२२/- 
०२ २०१३-२०१४ . ६,५०,००,०००/- ८३ १० . २९,९१,६६८/- 
०३ २०१४-२०१५ . ६,७५,००,०००/- १०३  २४ . ४१,४५,८४०/- 

एकूण -  २६९ ५३ . ९२,९२,४३०/- 

आता, मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे मा  यतेसाठी दाखल केलेले िस  हील 
अज मागे घेणचेा  ताव मा.  यव  थापन सिमती िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आलेला होता . 
 यावर सिमतीने मा.उ  च  यायालयाचे परवानगीसाठी दाखल केलेले अज मागे (Withdraw) घेणेस मा  यता 

िदलेली आहे.  यास अनसु न मा.उ  च  यायालयाचे िद.०८/०९/२०१६ चे आदेशा  वये सानु ह अनदुानासाठी 
दाखल केलेला अज .१३२८४/२०१३ परत घेतलेला आह.े  

  (ड) ी साईबाबा सं  थान कमचारी संघटनेचे मागणीनुसार सन-२०१६ चे िदपावली उ  सवाचे सानु ह 
अनदुानाकरीता खाली नमदु केले  या  अटी शत नसुार सं  था न आ  थापनेवरील  थायी, अ  थायी (कं ाटी), 
एकि त मानधन/ वेतनावरील कमचा-यांना सानु ह अनदुान दणेेबाबत  तावीत करणते येत आहे. 
(०१)  सन-२०१६ िदपावली उ  सवािनिम  त सानु ह अनदुानासाठी चिलत िनयमा माण े पा  ठरणा -या 

 थायी व अ  थायी सं  थान सवेकांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१५ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१६ अखेर 
वािषक वेतना  या ८.३३ ट  के दराने लेखाशाखेकडील िदनांक ०८/०९/२०१६ रोजीचे अहवालानसुार 
अंदाजे र  कम पये ७,१५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी पंधरा लाख) मा  इतका खच येणार 
आह.े  

(०२) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१५ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१६ या कालावधीत सं  थान आ  थापनेवरील 
 थायी (कायम) तसेच मानधनावर सवेेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प  दतीने नेमणकूा 

दे  यात आलेले अिधकारी/ कमचारी, कं ाटी स  लागार/ मोजणीदार, डीटीपी ऑपरेटर, ंथपाल, 
अधवेळ सहा यक िश क व सं  थान आ  थापनेवर ितिनयु  तीने असलेले शासक य अिधकारी यांना 
िदले  या वािषक एकूण वेतनाच/े पगारा  या ८.३३ ट  के दराने होणारी र  कम अदा करता येईल.  
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(०३) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१५ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१६ या कालावधीत  या कमचा-यांवर 
गैरवतनाचा ठपका ठेवनू अथवा  या कमचा-यांवर िश  तभंगाची कारवाई क न, सवेेतनू कमी केलेले 
आहे. अशा कमचा-यांना सानु ह अनदुान दये होणार नाही.  

(०४) िदनांक ०१ ऑ  टोबर, २०१५ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१६ या कालावधीत सं  थानला कं ाटी 
प  दतीने कामगार परुिवणसेाठी नेमले  या लेबर व सरु ा कं ाटदारामाफत कामास असले  या कं ाटी 
कुशल, अकुशल व एकि त वेतन/ मानधनावरील तसचे माजी सिैनक सरु ा र कासह इतर सरु ा 
कमचारी यांना िदले  या वािषक एकूण वेतनाचे ८.३३ ट  के दराने होणारी सानु ह अनदुानाची र  क म 
सबंंधीत कं ाटी कामगार यांना कं ाटदारामाफत आदा करता येईल. 

उपरो  त व  तुि थती िवचारात घेता, खालील बाब वर िनणय होणेस िवनंती.  
(०१) उपरो  त “क” मधील अ.न.ं०१ ते ०४ म  ये नमदु केलेनुसार मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ 

औरंगाबाद यांनी सन २०१२-२०१३, सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या आिथक वषात सं  थानचे 
 थायी व अ  थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यांना ितवष  सानु ह अनदुान वाटप करणसे सशत 

(Provisionally) मा  यता िदलेली आह.े या ती वष  वाटप करणते आले  या सानु ह अनुदास मा  यता 
िमळणसे िवनंती तसचे या कालावधीत सवेािनवृ  त व मयत झाले  या तसचे इतर कारणा  तव  या कमचा-यांचे 
सानु ह अनुदानाची र  कम अनपेड ठेवणते आलेली आह.े  याच बरोबर  काही कमचा-यांना सानु ह अनुदानाची 
र  कम दे  यात आलेली नाही, अशा कमचा-यांना सदरची र  कम अदा करणचेे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

(०२) उपरो  त “ड” म  ये नमदु केले माण ेसन-२०१६ साठी अट-शत .०२ व ०४ नुसार पा  होणा-
या सं  थानचे  थायी व अ  थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यांना िद.०१ ऑ  टोबर, २०१५ ते िद.३० 
स  टबर, २०१६ या कालावधीत एकूण पगारा  या ८.३३ ट  के दराने अंदाजे र  कम .७,१५,००,०००/- (अ री 
पये सात कोटी पंधरा लाख) मा  सानु ह अनदुान  हणनू अदा करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .७४७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास त वत: मा यता दे यात आली.  
परं तु  िवधी व याय िवभागाचे सासं िव- २०११/ ५३८/ . .६९/ पुनबाधणी-१२/ का.१६, 

िद.२३.०१.२०१३ रोजीचे प ास अनुस न, सदरह सानु ह अनुदान सं थान िनयमानुसार पा  ठरणा या 
थायी व अ थायी कमचा यांना आदा करणेपुव  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता 

घे यात यावी, असे ठरले.             (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१६ ी साईबाबा सं थानचे ित ही उ सव व दैनं िदन तीन आरती कालावधीत चे मुत  व समाधीस देणगी 

व े ि वकारणेबाबत. 
ताव- लेखाशाखे या देणगी काऊंटरवर साईभ ानी ी साईबाबांना आपण केलेले सव कपडे कापड टोअरला जमा 

क न यातनु िकंमती असलेले तीन-तीन िमटरचे एक सारखे, एकाच रंगाचे दोन कपडे मं िदर िवभागास ना 
अरतीकालावधीत वापरासाठी दे यात येत होते. िकंवा काही भ ानंी िवशेष आरतीसाठी िदलेले कपडे मं िदर 
िवभागामाफत बाबांना चढिव यात येत होत.ेपरंत ु काही साईभ  मं िदरात पर पर कपडे जमा क न सदर कपडे 
आरतीस चढिव यासाठी जबरद ती क  लाग याने मं िदर िवभागाने िटपणी ठेवनु सदर िवषय मा. यव थापन 
सिमती या सभेत सादर केला होता. 

मा. य.स. ठराव-  मा. यव थापन सिमती या िद.05/06/2014 रोजी या सभेतील िनणय मांक 393 
अ वये या साईभ ांना ना व ेअपण करावयाची आहते, यांचा िदवस व वेळ सगंणकावर सॉ टवेअर ारे 
न दणी क न घे यात यावा.असा िनणय झालेलाआहे. 

स थीती- यानसुार देणगी काऊंटरवर आरतीसाठी या कपडयांची नोद घे याचे काम चाल ु आहे. 
स या या सगंणक णाली माण े येक िदवशी बाबांचे आरतीसाठी फ  3 व े वीका न या साई भ ांना एक 
मिह याची आगाऊ तारीख िदली जाते. दणेगी आलेले एक मिह यासाठीचे सव व े कापड कोठी टोअरला जमा 
क न घे यात येतात यानंतर सदर कपडे वापरा या तारखे या आगोदर दोन िदवस रिज टरला न द क न मं िदर 
िवभागाचे ता यात िदली जातात. या िदवशी कपडे वापरले जातात या िदवशी देणगीदार साईभ ास मेसजे 
जातो. नंतर ते कपडे कापड टोअरला जमा क न िव  काऊंटरला साद पाने िव  केली जात.े 

येत असले या अडचणी-आरती या राखीव व ांची न द पहाटे 05.00 वाजता दणेगी काऊंटरवर 
करावी लागत अस याने. यासाठी भ ांना पहाटे 5 वाजता दणेगी काऊंटरला यावे लागत.ेरा ी 10.30 चे आरती 
नंतर मं िदर प रसरातील सव गेट बंद क न पहाटे 04.00 वाजता गेट नं.4 उघडुन भ ांना काकड अरतीसाठी आत 
सोडले जाते. याबरोबर दणेगी व े दे यासाठी भ  पहाटे पाच  वाजता दणेगी काऊटरवर येतात. व व े दऊेन 
दणेगी पावती घेतात.परंत ुभ ां या त ारी व न अस ेिनदशनास येत आह ेक , काही एजंट लोक भ ांकडुन पैसे 
घेऊन रा भर 4 नंबर गेट समोर थांबनु नंबर लागणसेाठी रांगेतील भ ांना ध का-बु क  क न आत घसु याचा 

य न करतात, यामळेु दणेगी काऊंटरवर साईभ  नाराजी य  करत आहे. तसेच काही भ ांनी लेखी त ारही 
के या आहते. कपडयांची न द कर यासाठी एजंट कडुन पैशाची मागणी होत अस याने यात सं थानची बदनामी 
होते आह.े  
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करावयाची सुधारीत प दत- आरतीसाठी प रधान करावयाचे व  वीकारणसेाठी देणगीकाऊंटरवर 
एक वतं  सगंणकावर भ ांना पावती दे याची यव था करता येईल. आरतीसाठी वीकार यात येणारे व  हे 
तीन मीटर लांब व 54” प हा ं द असलेले तसचे वीकार यात येणारी व े साधारणपण ेवजनाने हालके असाव.े 
िकमान दोन व े एका आरतीसाठी एका भ ांकडुन वीकार यात येईल. पावती दतेे वेळेस, पावती व कपडयाला 
लावायाचे टीकर स या सगंणकामधनु ि ट हो त आह.े याम ये आरतीसाठी हणनु आणखी एक टीकर ि ट 
कर याची सिुवधा करता येईल.ि ट झाले या टीकरवर पावती कर यारा िलपीक सही क न पावती व टीकर 
भ ांचे हातात िदले जाईल.भ  तेथेच ठेवले या िशलबंद पेटीम ये टीकरची एक घडी क न या पेटी म ये 
टाकेल.भा ांकडुन कपडे वीकारतांना भ ांचे ओळखप  पाहन सम  भ  हजर असेल तरच या योजनेत याचे 
कपडे वीकारले जातील. या योजनेम ये पुढील मिह यासाठी ित ही आर यांना वापर यात येणारे व े 
वीकार यात येतील. तसेच या मधनु सं थान म ये साजरे केले जाणरे ती ही उ सव, िदपावली, गढुीपाडवा, तसचे 

इतर काही िविश  िदवस या योजनेतनु राखीव ठेवले जातील .ते लक  ॉ म ये समािव  केले जाणार नाही. 
 येक िदवशी तीन कुपन हणजेच मिह याचे 90/93 कुपन िशलबंद पेटी म ये गोळा झाले या एकुण कुपना पैक  

लक  ॉ प दतीने येक मिह यास काढ यात येतील. या भा यवंत भ ांचे टोकण िनघाले असेल याची मािहती 
आयटी िवभागा माफत सं थान या अिधकृत सकेंत थळावर लगेच िस द कर यात येईल .तसचे भ ांकडुन 
िमळालेले ई-मेल, मोबाईल नंबर यावर यांना मािहती दे याची सिुवधा उपल ध क न दतेा येईल. 

लक  ॉ ची कायप दती:- आरतीसाठी भ ांकडुन येण या व ांचा येक मिह याला लक  ॉ 
काढुन भा यवंत भ ांना यांनी आपण केलेली व े ॉ माण ेिनघाले या तारखेस व आरतीस ना चढव यात 
येतील. यासाठी येक मिहना िदनांक 21 तारखेपासनु पढुील मिह या या 20 तारखे पयत असा मोजला जाऊन 
याचा लक  ॉ येक मिह याचा िदनांक 21 ते 25 या तारखेम ये घे यात येऊन भा यवंत भ ांची यादी सकेंत 
थळावर या मिह या या 25 ते 30/31 तारखेपयत दिशत कर यात येईल. या माणे लगत या मिह यातील 

िद.1 ते 30/31 तारखे पयत व ांचा वापर लक  ॉ म ये िनघाले या नांवा माण ेकर यात येईल. उवरीत लक  ॉ 
मधील व ांचा िवनीयोग कापड कोठी िव  काऊंटरवर साई भ ांना साद पाने िव /िललाव कर यात येईल. 
लक  ॉ काढ यासाठी मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां या अ य तेखाली एक सिमती नेम यात येईल 
यासिमतीत मा. उपकायकारी अिधकारी, शासन व लेखाशाखा यांचे शासिकय अिधकारी म.ुलेखािधकारी 
यांची सिमतीत नेमणकु करता येईल. यांना लेखाशाखा व शासन शाखेतील व र  कमचारी मदत करतील. 

  आशा कारे लक  ॉ घेऊन बाबांना भा यवंत भ ांचे मिहनाभर आर यांसाठी चढिव यात येणा या 
व ांचे िनयोजन पुणपण े पारदश  अस याने याबाबत वाद-िववाद न होता सवजन बाबांचा कौल वीका न 
समाधानवृ ीने या िनयोजनाचा वीकार करतील यासाठी आय. टी. िवभागामाफत वतं  सगंणक णाली तयार 
क न घेता येईल. 

  उपरो  िववेचन के या माणे ी बाबां या ित ही आर यांसाठी वीकार यात येणा या व ां या 
िनयोजीत कायप दतीस मा यता िमळणकेामी सदर ताव मा. यव थापन सिमती समोर सादर. 

िनणय .७४८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे या तीनही आर यांसाठी वीकार यात 
येणा या व ां या िनयोजीत कायप दतीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.  

  तसेच या यित र  िश लक राहणारे व वापरायो य असलेले व  (शॉली) आिदवासी 
भागातील गोर-गरीबांना मोफत वाट यात या या, असे सिमतीचे मत झाले. याबाबतचा सवसमावेशक 

ताव उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.   
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१७ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी 

े  िशड  येथे चचास  आयोिजत करणेकामी मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था करणेबाबत. 
ताव- थोर सतं ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होणार आहते.  यािनिम  त 

ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर 
२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-
या भािवकांसाठी सोयीसिुवधा उभारण.े तसचे सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे 
आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ  हे  ट तयार क न  याचे सादरीकरण करणे, जेणके न सपंूण 
वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहील, अशा कारे ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय 
होईल या  टीने य  न करणते येत आहते.  

याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१६ स  टबर, २०१६ रोजीच ेसभते सन २०१७-१८ या समाधी शता  दी 
वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजनाबाबत देश-िवदशेातील साई मं िदरांचे 
अिधकारी/ पदािधकारी यां  या सचूना-वजा-  ताव ा  त क न घेणेसाठीतसचे या साई मं िदरां  या  यव  थापनांनी 
या शता  दी वषातआयोिजत करावयाचे काय म/उप म याबाबत  यापक सिव  तर चचा करणेसाठी िशड  येथे 
चचास  आयोिजत करणचेा िनणय घेणते आलेला आह.े  
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 यानसुार जनसंपक िवभागाने िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे कायालयीन आदशेा  वये बांधकाम िवभागासह 
शता  दी क ास चचास ासाठी उपि थत राहणा-या दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे अंदाजे १०००-१२०० 
अिधकारी/ पदािधका-यांची बैठक  यव  था होईल एवढया आकारमानाचा सव सिुवधांनी यु  त असलेला हॉल 
पहाणी क न मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने आरि त करण ेअथवा आव  यकतेनसुार वॉटर फु सशुोिभत मंडप 
उभारणबेाबत कायवाही करणेबाबत कळिवलेले आह.े याबाबत मा. कायकारी अिधकारी,मा. उपकायकारी 
अिधकारी व जनसंपक अिधकारी यांचेसमवेत साईआ म भ  तिनवास प रसरात मंडप टाकून काय म आयोजीत 
करणबेाबत पहाणी करणते आली. यापवु  िद.११/०४/२०१३ रोजी साई आ म प रसरातील I आिण J इमारत चे 
उ  तरेकडील मोकळया जागेत मंडप टाकून उदघाटन समारंभ आयोजीत करणते आला होता.  याच धत वर सदर 
िठकाणी मंडप टाकून िवषयांक त काय माचे आयोजन करता येईल.  

तरी साई आ म भ  तिनवास परीसरात मंडप  यव  था करणेसाठी खालील माण ेखच अपेि त आह.े  
अ.नं.  यव  थेचा तपिशल साईज प रमाण/ 

एकक 
दर र  कम 

१ डोम मंडप  यव  थाः- वॉटर ुफ छत असललेा मंडप, 
आितल बाजूस सुशोिभत कापड, म  यवत  िठकाणी २७’ 
उंची व दो  ही बाजूस १२’ उंची असललेा मंडप, साईडला 
व पाठीमागील बाजूस सफेद कनात, संपूण मंडपात लाल 
रंगाच ेकारपेटची िबछायत इ. (लोखंडी पाईप   चर).   

८०’x२७०’ २१६००  
चौ. फुट 

२६/- ५,६१,६००/-  

२  टेज  यव  थाः- ४०’x३०’ साईजच े जिमनीपासून ०४ 
फुट उंचीचे भ  कम  टेज उभारणे,  टेजवर लाल रंगाचे 
कारपेट,  टेजला बॅक ॉपसाठी सुशोिभत कापड लावण.े  

४०’x३०’ १२०० 
चौ. फुट 

६०/- ७२,०००/- 

३  वागत कमानी:-२’x२’ आकाराची बॉ  स टाईप  वागत 
कमानी उभारणे. ( ं दी-२०’, उंची-१८’).  

--- ०२ नग  १८,०००/- ३६,०००/-  

४ पांढरे शु  व  व  छ क  हरसह पी  हीसी खु  या पुरिवण.े --- १५५० नग  २०/- ३१,०००/- 
५ ी िसटर एस. एस. सोफा व कुशनसह व  याकरीता पांढरे 

शु  व  व  छ कापड लावण.े   
--- १५० नग ५००/- ७५,०००/- 

६ बरेॅकेड ग  यव  था:-काय  थळावर तसेच इतर आव  यक 
िठकाणी ब  ली व एम. एस. पाईप वाप न ४’-६” उंचीचे 
मजबूत बॅरेकेड ग  यव  था करणे. 

--- ६५० 
 र. फुट 

१००/- ६५,०००/-  

७ ले  स बॅनर व इतर ि ट ग खच.  --- --- --- २५,०००/- 
८ साऊंड िस  टीम  यव  था करणे.  --- --- --- ६५,०००/-  
९ लाईटस,् फॅन, २० नग डेझट कुलर इ. िव तु  यव  था 

करणे. 
--- --- --- १,५०,०००/-  

१०  ही.आय.पी करीता  यासपीठ खु  या पुरिवण.े --- ३० ४००/- १२,०००/- 
११  ही.आय.पी करीता  यासपीठ टी पॉय पुरिवण.े --- ०५ ५००/- २,५००/-  
१२  टॅ  डसह एल.ई.डी.  न-१२’ x १०’  यव  था करणे. --- ०६ --- १,४४,०००/- 

एकूण खच र कम पयेः-  १२,३९,१००/- 

सदर  यव  थेसाठी उपरो  त माणे र  कम .१२,३९,१००/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े  
 तावः तरी उपरो  त नमदू अपेि त खचास व सदरह  यव  था साई आ म भ  तिनवास येथील 

पािकगम  ये करणसेाठी व  या माण े वतमानप ातील जाहीराती  दारे ई-िनिवदा मागिवण ेस मा  यता िमळणेस 
िवनंती. 

िनणय .७४९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ  तिनवास येथील पािकगम  ये सन २०१७-१८ ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास  आयोिजत करणेकामी 

तावात नमुद केले माणे मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था करणेस व याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१८ ी साईबाबा सं  थानम  ये सीसीटी  ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी  ही व security surveillance 

यं णा कायाि वत करणेकरीता व  वनी ेपण िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत 
करणेकामी कं  सलटं  ट नेमणुक करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५५ (घ) 
साईभ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे द ु  ताचे काम िकंवा उपयायोजना हाती 
घेण.े    

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) िद. १६/०८/२०१६ रोजीचा मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतील िवषय .२२, िनणय . ५३१. 
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२) िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .१२, िनणय .       ६२६.  
ा  तािवक- ी साईबाबांचे दशनासाठी िशड त होणा-या साईभ ां या गद स अनसु न सरुि तते या 

ीकोनातनु स ि थतीत  मं िदर प रसरात कायाि वत असलेली सीसीटी ही यं णा अप ेड करणकेरीता तसचे 
ारावती भ िनवास, साईबाबा भ  तिनवास,  साईआ म -१, ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल, ी 

साईनाथ  णालय इ. िवभागांकरीता सीसीटी ही यं णा िवकसीत करणकेामी न  याने िनवीदा या करणकेरीता 
consultant नेमणकु करणबेाबत मा.मुंबई उ च यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने िद.२०/०६/२०१६ अ  वये 
आदशे िदलेले आहते. सदर आदशेास अनुस न, consultant नेमणकु करणकेामी िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . २२ िनणय .५३१ नुसार  ताव सादर कर  यात येवनु,  यावर 

“  तावातील “अ” मध ्ये नमदु केले माणे स  याची मं िदर प रसरातील सीसीटी  ही यं णचेे Up-gradation व 
ी साईबाबा सं  थानचे ारावती भ िनवास, साईबाबा भ  तिनवास, साईआ म-१, साईधमशाळा, ी 

साई सादालय, ी साईबाबा  णालय, ी साईनाथ  णालय व सं  थानचे सव शै िणक सकुंल प रसरात 
सीसीटी  ही व security surveillance यं णा कायाि वत करणकेामी अनभुवी consultant ची िवहीत प तीने 
नेमणकु करणेस मा  यता दे  यात आली. तसचे सदरह क  सलटं  टची नेमणकु झा  यानंतर  याचंेकडुन  तावातील 
“ब” म  ये नमदु केलेली कामे क न घे  यात यावी” असे ठरले. 

तसचे  वनी ेपण िवभागाकडील साऊंड िस  टीम यं णा अ ावत करणकेामी Sound & Audio 
System consultant ची नेमणकु करणेस व  याकामी येणारे खचाचे मा  यते  तव िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . १२, िनणय .६२६ अ  वये  ताव सादर करणते आला होता. यावर 

सिव  तर चचा होवनु, “उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली. परंत ु नेमणकु करणते येणा-या स  लागारास 
िबलाची ५०% र  कम आगाऊ न दतेा  याचंे काम पुण झालेनंतर सपंुण र  कम अदा करणते यावी” असे ठरले.   

परंत,ु मा.अ  य  महोदय यांनी, सीसीटी  ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी  ही व Security 
Surveillance यं णा कायाि वत करणकेामी व  वनी ेपण िवभागाकडील Sound & Audio System 
अ ावत करणकेामी एकच Consultant ची नेमणकु क न  यांचेकडुन दो  हीिवभागाकडील तां ि क कामे क न 
घे  यात यावे, अस ेसचुिवलेले आहे.        

मागणी- उपरो  त ा  तािवकेत नमदु केले माणे, मा. अ  य  महोदय यांनी सचुिवले माण,े सीसीटी  ही 
कं ोल सेलमाफत सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणकेामी व  वनी ेपण 
िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत करणकेामी एकच consultant ची नेमणकु करणसे व 
 याकामी येणारे खचाचे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करता येईल , असे 

न  मत आह.े   
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी 

क न अनुमान- तां ि क व आिथक.  
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु केले माणे, सीसीटी  ही 

कं ोल सेलमाफत सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणकेामी व  वनी ेपण 
िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत करणकेामी एकच consultant ची नेमणकु करणकेामी ई-
िनवीदा मागिवणसे व सदर consultant नेमणकु करणकेामी येणारे खचाचे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर. 

िनणय .७५० यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमुद केले माणे, सीसीटी  ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी  ही 
व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणे तसेच  वनी ेपण िवभागाकडील Sound & 
Audio System अ ावत करणेकामी एकच Consultant ची नेमणुक करणेकामी िवहीत प दतीने ई-
िनवीदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

       (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सले मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१९ सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनु षंगाने देश- िवदेशातील साई मंदीराचे 

अिधकारी/पदािधकारी यां चे ी े  िशड  येथे चचास ाचे आयोजना बाबत. 
ताव- ी े  िशड  चे आरा  य ी साईबाबा यांचे महािनवाणास सन २०१८ म  ये एक शतक पणु होत आहे. 

 यािनिम  त सं  थान  यव  थापनामाफत सन २०१७-१८ हे वष ी साईबाबा समाधी शता  दी वष आिण या शतक 
महो  सवी वषातील ी पु  यितथी उ  सव २०१८ हा उ  सव शता  दी महोत ्सची पु  यितथी उ  सव  हणनू साजरा 
कर  याचे योजन आह.े 

  सन २०१७-१८ या समाधी शता  दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म उप म याबाबत दशे-
िवदशेातील साई मं िदराचे अिधकारी / पदािधकारी यां  या सचुना-वजा-  ताव ा  त क न घेणसेाठी तसचे या साई 
मं िदरा  या  यव  थापनांनी या शता  दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म/उप म याबाबत  यापक सिव  तर 
चचा करणसेाठी िद.०४ िडसबर २०१६ रोजी िशड  येथे चचास ाचे आयोजन करणते आले आह.े  
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 याअनषुंगाने संदभ य आदशेा  वये चचास ासाठी उपि थत राहणारे मा.व ् यव  थापन सिमतीचे अ  य  / 
उपा  य  / सद  य तसचे सं  थान  यव  थापनाचे अिधकारी / पदािधकारी यांचेसह दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे 

ितिनधी यांना ओळखप  व बॅचेस सं  थान िवभागामाफत उपल  ध क न ावयाचे आह.े   
िद.३०/०९/२०१६ रोजी साईिनवास बैठक क  येथे मा.कायकारी अिधकारी साहेब यांचे 

अ  य तेखाली झाले  या पु  यितथी उ  सव २०१६ चे कामकाज आढावा बैठक म  ये चचासाठी येणा-या 
पदािधकारी / ितिनध ना चांग  या दजाचे बॅचेस व ओळखप  परुिवणे बाबत सचुना िदले  या  आहते.  

चचास ासाठी उपि थत राहणारे मा.  यव  थापन सिमतीचे अ  य / उपा  य / सद  य तसचे सं  थान 
 यव  थापनाचे अिधकारी/ पदािधकारी यांचेसह देश-िवदशेातील साई मं िदराचे ितिनधी यांचे करीता बॅचेस व 

ओळखप  तयार करणकेामी बॅचेस व ओळखप ावर टाकावयाचा तपशील, पदािधकारी / ितिनध चे सपंुण नाव, 
प  ता, मोबाईल नंबर व फोटोची आव  यकता भासणार आह.े सदरची मािहती िमळणकेरीता जनसपंक कायालयास 
प  दतेा येईल.  

िद.०४/१०/२०१६ रोजी साईिनवास अितथीगहृ येथे मा.कायकारी अिधकारी साहबे यांचेशी शासिकय 
अिधकारी (िनवास  थाने) यांचे समवेत झाले  या चचम  ये काय मासाठी उपि थत राहणारे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे अ  य / उपा  य / सद  य तसचे सं  थान  यव  थापनाचे अिधकारी व  टेजवर उपि थत राहणारे मा  यवर 
यांचेकरीताच बॅचेस व दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे येणारे ितिनधी/ पदािधकारी यांचे करीता ओळखप  तयार 
करणते यावे अशा सचुना आहते. 

 याअनषुंगाने जनसपंक कायालयाने कळिवले  या यादी व उपल  ध फोटोनसुार बॅचेस/ ओळखप  तयार 
करणारे प रसरातील नामांक त परुवठादार यांचे कडून नमनेु मागवनू व र  ठाचंे सचुनेनुसार बॅचेस/ ओळखप  तयार 
क न घेता येतील.  याकामी खालील माण ेअंदाजे खच येणे अपे ीत आह.े  

अ.न.ं तपशील नग (अंदाजे) ित नग दर (अंदाजे) अपे ीत खच 
०१ बॅचेस  १०० ८०/- ८,०००/- 
०२ ओळखप   २५०० ४०/- १,००,०००/- 
   एकूण -  १,०८,०००/- 

तरी उपरो  त तपशीलनसुार बॅचेस व ओळखप  िवहीत प तीने खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या  
एकूण र  कम पये १.०८,०००/- (अ री– एक लाख, आठ हजार पये मा ) पयतचे अपे ीत खचाचे 
मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७५१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
      (कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२० ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत निसग कॉलेज सु  करणेबाबत.  
िनणय .७५२ िदनांक १६.०८.२०१६ रोजीचे सभेम ये झाले या चचनुसार ी साईबाबां या समाधी शता दी वषािनिम  

सं थानमाफत साई शता दी वै िकय महािव ालय सु  करणते यावे, अस ेसवानमुते ठरले होते. याकरीता महारा  
आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यांचेकडे नवीन कॉलेज सु  करणचेा ताव िद.३० ऑ टोबर २०१६ पवु  
सादर करणे आव यक आहे व यासाठी थमत: यव थापन सिमती सभेम ये ठराव समंत क न, आव यक ती 
कागदप े तसचे रा ीयकृत बँकेचे हमीप  सादर करावे लागणार आह,े अशी चचा झाली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साई समाधी शता दी वषाम ये निसग कॉलेज सु  
करणेसाठी आव यक या कागदप ांची पुतता क न, महारा  आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक 
यां चेकडे ताव सादर करणेस व याकामी येणा या अनु षंगीक खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२१ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत एमबीबीएस मेिडकल कॉलेज सु  करणेबाबत. 
िनणय .७५३ िदनांक १६.०८.२०१६ रोजीचे सभेम ये झाले या चचनुसार ी साईबाबां या समाधी शता दी वषािनिम  

सं थानमाफत साई शता दी वै िकय महािव ालय सु  करणते यावे, अस ेसवानमुते ठरले होते. याकरीता महारा  
आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यांचेकडे नवीन कॉलेज सु  करणचेा ताव िद.३० ऑ टोबर २०१६ पवु  
सादर करणे आव यक आहे व यासाठी थमत: यव थापन सिमती सभेम ये ठराव समंत क न, आव यक ती 
कागदप े तसचे रा ीयकृत बँकेचे हमीप  सादर करावे लागणार आह,े अशी चचा झाली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साई समाधी शता दी वषाम ये एमबीबीएस 
मेिडकल कॉलेज सु  करणेसाठी आव यक या कागदप ांची पुतता क न, महारा  आरो य िव ान 
िव ापीठ, नािशक यां चेकडे ताव सादर करणेस व याकामी येणा या अनु षंगीक खचास मा यता 
दे यात आली.                    (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२२ मा.िव तां या सुचनांबाबत. 
िनणय .७५४ मा.िव तांनी आजचे सभेत खालील माणे सुचना मांड या, या मा य कर यातआ या.  

(०१)  सं थानमधील  सव िवभागांची खरेदी ि या राबिवणसेाठी खरेदी/ खचाचे अंदािजत मु य ठरिवण,े नवीन खरेदी/ 
खचा या तावांची आव यकता तपासणे या सदंभातील  कायवाही करणसेाठी मा. ी. ताप सखाहारी भोसले 
यांच ेअ य तेखाली मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को  ह ेव मा. ी.सिचन भागवत 
तां बे या सद  याचंी खरेदी उपसिमती गठीत करणते आली.  

मह वाचे आिथक िवषय, नवीन खरेदी, नवीन खचिवषयक ताव या सबंंधातील िविवध िवभागांच े
तावावर सबंंधीत िवभाग मखुांनी मु यलेखािधकारी  यांच ेए पट ओपीनीयन यावे व यानंतरच वरी ां या 

मागदशनाने खरेदी उपसिमती सभेसमोर सादर करावेत.  
तसचे सरं ण िवभागा या सम या सोडिवणसेाठी सिमती सद य मा. ी.सिचन भागवत तां बे यांच े

मागदशन घे यात यावे, मं िदर िवभागा या सम यांसाठी सिमती सद य मा. ी.सिचन भागवत तां बे व 
मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर यांच ेमागदशन घे यात यावे.               (कायवाही- सव िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(०२)  चे उ सवादर यान मुंबई ते िशड  अशा मोठया माणात पदया ी साईभ  या पाल या घेऊन येत असतात. 

यां या िनवास यव थेसाठी मुंबईपासनू िशड  पयत सं थानमाफत  येक ३० िकलोमीटर अंतरावर पालखी थां बे 
बनिवणते यावेत. पालखी थां या या िठकाणी पदया साठी िनवारा, बायो-टॉयलेट व शु द  िप याचे पाणी 
उपल ध क न दे यात यावे, याकामी दणेगी व पात जमीनी/ जागा िमळणसेाठी सं थानचे  अिधकृत 
सकेंत थळावर िस दी दे यात यावी. तसचे याबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.  

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु/ .अिध क, मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (०३)  सभे या सु वातीस झाले या चच माणे साईभ  हा क थानी माणनेत येऊन, यासाठी सं थानतफ साईभ ांना 

आणखी सिुवधा  दे यात या यात याबाबत चचा करणते आली व चचअंती पु यितथी या  महुतावर यापढेु  दशन 
रांगेमधील सव भ ांच े चा गंध लावनू  वागत करणते यावे व सवसामा य साईभ ांसाठी सशु क  ही.आय.पी. 
दशन पास िवनािशफारस सु  करणते यावे. एक वषापे ा कमी वया या मलु असले या माता व यांच ेकुटंुबीय 
तसचे जे  नागरीक व यांचेबरोबर एक य  यांना एक वेळा िवनापास ही.आय.पी. गेटने दशनासाठी सोड यात 
यावे.  

दशन रांगेमधील साईभ ांना आर.ओ. वॉटर कुलरच े पाणी, चहा, कॉफ , दधु  व िब क ट िवनामु य  
उपल ध क न दे यात यावे.  

सं थानमाफत साईभ ांना िव  करणते असलेली सव सं थान काशने छपाई िकमती या २०% 
सवलती या दराने साईभ ांना उपल ध क न दे यात यावीत, असे एकमताने ठरिवले, याची कायवाही ता काळ 
सु  कर यात यावी, अशा सचुना  िद या.  

(कायवाही- जनसपंक  अिधकारी/ सरं ण िवभाग मखु/ .अिध क, कॅ टीन, काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(०४)  सं थानमाफत िव  करणते असले या लाडू सादाचा िविश  वास येतो, अशा त ारी येत आहते. याकरीता 
लाडू साद बनिवणेसाठी वापर यात येणारे गावरान तपु कढवनू घे यात यावे, यामळेु  लाडू सादाचा वास येणार 
नाही व तो साद जा त िदवस चांगला राहील. तसचे लाडू साद बनिवणेसाठी गावरान तपूाऐवजी रफाईडं 
ऑईल वापरण ेयो य होईल का, याबाबत फुड ए पटचा अिभ ाय घे यात येऊन, तसा ताव सभेसमोर सादर 
करणते यावा.            (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(०५)  ी साईबाबा सं थानसाठी  या काही मोठया खचा या व त/ु सािह याची आव यकता असले, अशा व त/ु 

सािह य दणेगी व पात िमळणेसाठी सं थान  सकेंत थळावर िस दी दे यात येऊन, साईभ ांना आवाहन करणते 
यावे.                  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु/ जनसपंक  अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(०६)  सं थानमधील  सव थायी/ अ थायी कमचा यांनी साईभ ांबरोबर सौज याने वागावे यासाठी यांच े मण वनी 

मांक सपंािदत क न, दररोज याबाबत या सचुना मेसजे व पात मराठी/ इं जी भाषेम ये पाठिवणते या यात.         
                 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(०७)  सं थान  णालयांसाठी सगंणक य  णाली दणेगी व पात िमळणार असनू, सदरह सगंणक य  णाली कशी 
असावी, ह े िनि त करणसेाठी णालयामधील अिधका यांनी बी हॉल ि लनीक, पणुे या णालयांम ये 
काया वीत असले या सगंणक य  णालीची पाहणी करावी. तसचे सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांनी हे 
नागपरू येथील २ िदवसीय हॉि पटल मॅनेजमट समेीनॉरसाठी उपि थत रहाणार आहते, या समेीनॉरसाठी डॉ.सदंीप  
आहरे, उपकायकारी अिधकारी तसचे डॉ.िशंद,े ी साईबाबा हॉि पटल यांना सं थानमाफत पाठिवणते यावे.  

               (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
वरील िनणय .६८८ ते ७५४ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर सायंकाळी ०७.०० वाजता सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली. 
 
 

      वा रत/-            वा रत/-  
                                            (बाजीराव िशंद)े                   (सरेुश हावरे) 
                                                  कायकारी अिधकारी                        अ  य  

 ी   साईबाबा   सं  थान   िव  व  त यव  था,  िशड  
 


