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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .१६/ २०१६                                         िदनांक २२.१२.२०१६ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                         वेळ- दु पारी १२.०० वाजता  

ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार  िदनांक २२.१२.२०१६ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे  िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात आली असलेबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/ वशी-०४/ 
४८१७/ २०१६, िदनांक १३ िडसबर, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यानंा कळिव  यात आले होते.  यानुसार सदरह सभा गु वार  
िदनांक २२.१२.२०१६ रोजी दपुारी १२.०० 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. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
०७. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद  य  ०८. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या  

                                          मा. ी.कंुदनकुमार सोनवण,े  
    .कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं  यांनी ई-मेल ारे 

कळिवले आहे. 
तसचे मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी फॅ स ारे पढुील माणे कळिवले आहे. सं थान यव थापन सिमती या 

िद.२२.१२.२०१६ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही (मा.डॉ.मिनषा शामसुदंर कायंद-े सद या, 
मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य) सद य हजर राहणार नाही. हया सदंभात िशवसनेा 
सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 
मा.मु यमं ी महोदयांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. याबाबत अजनूपयत  कोणतीही 
कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु  या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही.  

तसचे मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी फॅ स प ा ारे, सं थान यव थापन सिमती या िद.२२.१२.२०१६ रोजी 
होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाही. िशवसनेेला उपा य  पद दे या या 

ीकोनातनू कोणतीही कायवाही होत नस याने आ हाला या बैठक स हजर राह यास वार य नाही, याची कृपया न द यावी, असे 
कळिवले. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

िवषय न.ं०१ िदनांक ३०.११.२०१६ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .९०५ िदनांक ३०.११.२०१६ 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 .८५१-  

यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह िवषय ततू थिगत ठेव यात यावा, अस ेठरले. 
           (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी.मोहन एकनाथ उपासनी, बडतफ व र  ठ िलपीक, शासन 

शाखा याचेंवरील आरोप मा.  यायदडंािधकारी, थम वग, राहाता यांचसमोर िस  झालेला असून, 
 यानंा ितन मिहने साधा कारावास व एक हजार पये दडंाची िश ा झालेली आहे. तसेच ी.उपासनी 

यांना कामावर हजर क न घेणेबाबतचा  ताव यापुव या सिमतीम ये तीन वेळा अमा  य झालेला 
असून याबाबत पु  हा फेर  ताव  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर कर  यात येऊ नये, 
असा िनणय पारीत झालेला आहे. या सव बाब चा िवचार करता ी.मोहन एकनाथ उपासनी, बडतफ 
व र  ठ िलपीक, शासन शाखा यांना सेवेत घेणेबाबतचा ताव अमा य करणेत आला.    

         (कायवाही- कामगार अिधकारी)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(२) िनणय .८७०-  
उपरो  तावावर सांगोपांग चचा होऊन, मा. ीसद य सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१३ रोजीचे सभेतील 

िनणय मांक ९०७ अ  वये ठरिवणते आलेले मा यवर तसचे शासनामधील सव कारचे वग अ अिधकारी व 
सिमती सद यांनी सचुिवलेले मा यवर यांचा मोफत दशन/ आरती या यादीम ये समावेश करणते यावा, अस ेठरले.  

  तसचे िविश  व पाची दणेगी देणा या साईभ ांस तहयात िवनापास/ मोफत दशन/ आरतीसाठी वेश 
दे यात यावा, यासाठी मु य िनि त करणते येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणते यावी. याबाबतचा ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा, अशा सचुना के या.  

(कायवाही- जनसपंक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ सरं ण िवभाग मखु ) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
उपरो  तावावर सांगोपांग चचा होऊन, मा. ीसद य सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१३ रोजीचे 

सभेतील िनणय मांक ९०७ अ  वये चे दशन/ आरतीसाठी खालील मा  यवरांना मोफत सोड  यात यावे. 

१)  िशड तील ाम  थाचंी आरती  यव  था मोफत केली जाते, ती यापढेुही सु  ठेवावी . ाम  थाचंी ओळख 
पट  यासाठी  याचंे आधारकाड / िनवडणकू ओळखप  गहृीत धर  यात यावे.  

२)  ी साईबाबा सं  थान  या िविवध िवभागा  या दनं िदन कायालयीन कामाकरीता येणा-या  य  ती तसचे उ  सव 
काळात येणारे मानकरी व सं  थान िनमं ीत कलाकार. 

३)  ी साईबाबा सं  थानला .२५०००/-िकंवा  यापे ा अिधक दणेगी दणेा-या (व  तु प िकंवा रोख  व पात) 
दणेगीदार भ  ताचंी आरतीची  यव  था दणेगी िदले  या िदवशी वा  याचंे िवनंतीनुसार इतर िदवशी एकदाच 
मोफत कर  यात यावी. 

४)  ी.के.  ही. रमणी, अ  य  व कायकारी िव  व  त िशड  साई  ट, चे  नई यांच े .११० कोटी मा च े दणेगीतून 
साईआ म क  प साकारललेा आह.े  यामुळे ी.रमणी व  यां  या कुटंुबीयांच ेसाई ती योगदान ल ात घऊेन  यानंा 
कायम  व पी भेट दणेे अग  याच ेठरेल व साई दशनापे ा कुठलाही आनंद  यानंा भावणार नाही.  हणुन सं  थान तफ 

ी.के.  ही.रमणी व  यां  या कुटंूबीयांना तहयात मोफत िनवास व दशन/आरती  यव  था करणेत यावी.  
५)  भारतीय गणरा  याचे मा.रा  पती, भारतीय गणरा  याचे मा.उपरा  पती, भारतीय गणरा  याचे मा.पंत धान, 

भारतीय गणरा  याचे  मा.उपपंत धान, महारा   रा  याचे रा  यपाल, भारतीय गणरा  याचे भतुपवु मा .रा  पती 
व मा.उपरा  पती, भारतीय गणरा  याचे भतुपवु  पंत धान भारतीय गणरा  याचे मु  य  यायािधश, लोकसभा 
अ  य , महारा   रा  याचे मु  यमं ी, क ीय मं ीमंडळातील सव मं ी, िनयोजन आयोगाचे उपा  य , सव 
रा  याचे रा  यपाल, सव रा  याचंे मु  यमं ी, सव  च  यायालयाचे सव  यायािधश, महारा   रा  यां  या  
मं ीमंडळातील सव मं ी महारा   रा  य िवधान सभा अ  य  व उपाअ  य , महारा   रा  या  या उ  च 
 यायालयांचे मु  य  यायािधश, महारा   रा  या  या  उ  च  यायालयांच े सव  यायािधश आिद अितमह  वा  या 
 य  त ची दशन/आरती  यव  था िनशु  क राहील. 

६)  याच माणे िशड  िवधानसभा व लोकसभा मतदारसघंाचे लोक ितिनधी , अ  य  िशड  नगरपंचायत तसचे 
दशेा  या कानाकोप-यातनू येणारे साधसुतं यांचीही आरतीसाठी िनशु  क  यव  था करणते यावी.  

७)  उ  सव, जोडून येणा-या सु या , रा  ीय सण, जा  त गद चा कालावधी आिद वेळी दशन/आरती पासेस बंद 
राहतील. याबाबतचा िनणय घे  यात अिधकार मा.कायकारी अिधकारी यांना राहील. 

या  यित र  त दशन/आरतीसाठी िवनाशु  क  यव  था कोण  या  य  त ची करावी, याबाबत सगंानु प 
िनणय घे  याचा अिधकार पुणपण ेि सद  यीय सिमतीचे अ  य , सद  य व कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  तव ्यव  था (िशड ) यांचेकडे राहील, असे ठरले होते.  

आता, सं थानचे कामकाज पहा यासाठी महारा  शासनाने यव थापन सिमतीची िनयु  केलेली 
अस यामळेु, पवु या िनणयातील अ.न.ं१ ते ७ म ये नमदु केले या मा यवरांबरोबरच मा.सद यांनी सचुिवले या 
मा यवरांचा उपरो  यादीम ये समावेश करणते यावा. तसचे याबाबत सगंानु प िनणय घे  याचा अिधकार, 
कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त यव  था (िशड ) यांचेकडे राहील, अस ेठरले.  

  तसेच िविश  व पाची देणगी देणा या साईभ ांस िवनापास/ मोफत दशन/ आरतीसाठी वेश 
दे यात यावा, यासाठी मु य िनि त करणेत येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणेत यावी. 
याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सुचना के या.  

(कायवाही- जनसपंक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ सरं ण िवभाग मखु ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(३) िनणय .८९२-  
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसर आकषक िदसणेसाठी तसेच साईभ ां या सोयीसाठी मं िदर 

प रसरातील लोअर गचे नतुणीकरण करणते यावे , अस ेठरले. यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व 
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

तसचे सदरह लोअर ग नतुणीकरण करणचेे काम रा ी या वेळेसच जा त करणते यावे , अशा सचुना 
िद या.                            (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृहासमोर तयार केले या ०४ कार या 

लोअर ग या नमु यांनी सिमतीने पाहणी केली व सदरह पाहणीअंती मं िदर प रसरातील लोअर गचे 
कामासाठी ामु याने ेनाईटचा वापर करणेत यावा. उ हाळयात उ णतेने साईभ ां या तळपायानंा 

ास होऊ नये, याकरीता लोअर गम ये काही भागात हाईट इिंज . आट फ िशयल टाई सचे पाथवे 
करणेत यावे, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

तसेच सदरह लोअर ग नुतणीकरण करणेचे काम रा ी या वेळेसच जा त करणेत यावे, अशा 
सुचना िद या.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०२ सं थानतफ कािशत करावया या तािवत साईसेवा मािसकाची नाव न दणी क न घेणेबाबत. 

ताव-             साई सवेाकायाची मािहती दशेभरातील व िवदशेातील भ  त-भािवकांना  हावी आिण  या  दारे साईसवेेस ेरणा 
िमळावी या  टीने 'साईसवेा' अथवा त  सम अथा  या नावाचे मािसक सु  कर  याचा सं  थानचा मानस आह.े हे 

 तािवत मािसक सु  कर  यासाठी थम रिज  ार फॉर  यजू पेपर ऑफ इिंडया यां  याकडे चीफ मे ोपॉिलटन 
मॅिज  ेटस ऑिफस, ए   लनेड, मुंबई यां  यामाफत नावन दणीसाठी िविहत नमु  यातील अज सादर करावा लागेल. 
पडताळणी होऊन नाव िमळ  यासाठी पयायी िकमान चार नावे ावी लागतील.  याकरीता थम मांकावर 
साईसवेा ह े नाव नमदू क न , त  सम अथाची साईसेवादपण, ी साईसवेा, ी साईसतसवेा, साई  वानंदसवेा, 
साईस  यसवेा, साईसवेा त, साईअपणसवेा, साईत  मयसवेा ही या  यित र  त सचुलेली अ  य पयायी नावे पुढील 

मांकांवर अनु मे नमदु करावी लागतील. 
             सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानतफ कािशत करावया या तािवत साईसेवा मािसकाची नाव 

न दणी करणेसाठी रिज  ार फॉर  यजू पेपर ऑफ इिंडया यां  याकडे चीफ मे ोपॉिलटन मॅिज  ेटस 
ऑिफस, ए   लनेड, मुंबई यां  यामाफत खालील पाच नावे कळिवणेत यावी, असे ठरले. 

  (१) साईसेवा, (२) ी साईसेवा, (३) साईसेवा त, (४) साईिन यसेवा (५) साईअपणसेवा. 
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०३ सं थान कािशत साईलीला मराठी व िहंदी-इं जी िनयतकािलकांकरीता संपादक य मंडळ गठीत 

करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबां  या महासमाधीनंतर यां या ेरणेने व  याचंा  य  सहवास लाभले  या  यां  या भ  तां  या 

पढुाकाराने चै  शके १८४५ (सन १९२३) म  ये ी साईलीला ह ेमराठी भाषेतील मािसक मुंबईतनू सु  कर  यात 
आले.  याचंा उ ेश नमदू करताना  हटले आहे क , या मािसक पु  तकाचा उ ेश  या  या नावाव न  य  त होत 
आह.े िशड चे ी साईमहाराजांचे भ  त असं  य असनू, िठकिठकाणी पसरले आहते.  यानंा िनरिनराळया वेळी 
िनरिनराळया त-हचेे अनभुव महाराजांनी िदले आहते. इतकेच न  ह,े तर महाराजांनी आप  या दहेावसनानंतरसु  दा  
अनभुव दे  याचे चाल ू ठेिवले आहे. िकंबहना  यानंा महाराजां  या दहेाचे  य  दशन घडले नाही,  यानंासु  दा   
अनभुव येत आहते. थोड  यात  हणावयाचे  हणजे महाराजांचे अनभुव अ तुपवु , अत  य आिण अनेक आहते.  

  ी साईलीला मािसकां  या सपंादकपदाची जबाबदारी सं  था न  या  यावेळ  या िव  व  त मंडळातील 
एक िव  व  त ी.ल  मण गणशे महाजनी यां  याकडे, तर काशकपदाची जबाबदारी दसुरे एक िव  व  त ीरामचं  
आ  माराम तखड यां  याकडे होती. कालांतराने सपंादक- काशक पद ह े सं  थान  या  यव  थापन सिमतीचे मा. 

मखु/ सं  थान  या शासनाचे मा. मखु यांनी भषूिव  यात ठरिव  यात आले.  
             ारंभी  या काळात या मािसका  या बाबांचे  य  साि न  य लाभलेले कृपावंत साईभ  त सव ी 

काकासाहबे िद ीत, बाळासाहेब दवे, अ  णासाहबे दाभोलकर, दासगण ूमहाराज , बाबासाहबे तखड,काकासाहबे 
महाजनी, रघवीर भा  कर परंुदरे आद नी अनभुव वैचा रक, िशड  अहवाल आदी  व पातील लेखन क न 
सपंादन- काशकामी सहा य केले. 

            ी साईबाबां  या लीलांचा अनभुव महारा  ाबरोबरच दशेभर ांतो ांती, िवदेशांतही येऊ लाग  याने 
साईभ  तां  या सं  येत िदवसागिणक वाढ होऊ लागली.  हणनू या भ  तांक रता रा  ीय व आंतररा  ीय भाषेतही 

ी साईलीला मािसक कािशत कर  याचा िवचार पढेु येऊन ी साईलीलाची इं जी-िहदंी अशी सयंु  त आवृ ी 
१९७३ पासनू कािशत कर  यास सु वात झाली. 

           िनयतकािलकात मु ण े ातील आधिुनक तं ानानुसार सदर िनयतकािलकां  या  व पात व काशन 
कालावधीत वेळोवेळी बदल होत रािहले आहते.  

         स  या  या मराठी  वतं  व इं जी-िहदंी संयु  त या अनु मे साईलीला व ी साईलीला या  दैमािसक 
िनयतकािलकां  या संपादन- काशनांचे कामकाज नीटनेटके, सरुळीत व गितमान  हावे,  याची  या  ती वाढावी या 

 टीने सपंादन- का  नाचंे मागदशक, सहा यक सिमती गिठत कर  याची आव  यकता वाटू लागली आह.े  या 
सिमतीत मखु मागदशक  हणनू सं  थान  या  यव  थापन सिमतीचे मखु मागदशक  हणनू सं  था न  या 



4 
 

{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc) 

 यव  थापन सिमतीचे मा.अ  य , सद  य  हणनू मा.िव  व  त, शासनाचे मखु मा.कायकारी अिधकारी यांचा 
समावेश असावा.  याचबरोबर मागील बरीच वष सदर  दमैािसक िनयतकािलकां  या सपंादन- काशनकामी 
 यानंी िनरपे  भावनेने, सगंी पदरमोड क न मोलाचे सहकाय केले  यांची नावे सं  थानचे जनसंपक अिधकारी, 

सहा सपंादक , ी साईलीला व .अधी क, काशने िवभाग यांनी सादर केलेली आहते.    
अ.न.ं तपिशल भाषा अ.न.ं तपिशल भाषा 
०१ ीमती मु  धा सुधीर िदवाडकर, मुंबई  मराठी ०७ ी.  मदन गोपाल गोयल, राज  थान  िहदंी 
०२ सौ. मयुरी महशे कदम, मुंबई  मराठी ०८ ी.िवजय कुमार ीवा  तव, उ र दशे  िहदंी 
०३ सौ.शमीला फाटक, बंगळु   मराठी ०९ ी. िव  वनाथ नायर, नवी मुंबई  इं जी 
०४ ी. िदलीप पवार (पवार काका) मराठी १० कु. शमशाद अली बेग, नवी मुंबई  इं जी 
०५ ी. रघनुाथ रेड्डी, ित पती, आं ा दशे  इं जी/ तेलग ू ११ ी िवनय घासवाला, गुजरात  िहदंी 
०६ डॉ.सुबोध अ वाल, डेरहाडून, उ  तराखंड  िहदंी/ इं जी    

   उपरो  त साईसवेा त ना  यां  या आजवरा  या व पुढील सहकायाब ल सिमती सद  य  हणनू स  मािनत 
कर  यात यावे.  

  सं  थान िनयतकािलक इतर भाषांत िस  द कर  या  या  टीने सं  थानला िविवध भाषांतील पु  तके 
काशने सहा य केले  या  या  या भाषेतील मा  यवरांची नावे खालील माण.े 

अ.न.ं तपिशल भाषा अ.न.ं तपिशल भाषा 
०१ ीमती टी. शैलजेा, है ाबाद  तेलगू ०६ डॉ.िसता ल  मी,  हसैुर  क  नड / म  याळम 
०२ ी. स  य खडगेराया, कटक, ओिडशा  ओिडया ०७ ी.नागराजन, मंबई  तािमळ 
०३ ी. अिवजीत गुहा, कोलक ा  बंगाली/आसामी ०८ ी.साईमणी, है ाबाद तािमळ 
०४ ी. गुणजीतिसंग वालीया, अमतृसर, 

पंजाब 
पंजाबी ०९ ी.भुषणलाल कोठीदार, ज  म-ु

तावी 
उद ू

०५ ीमती. िहनाबेन मेहता, बंगलोर   गुजराती १० ी.जयनायक, गोवा- पणजी, गोवा क कणी 
                वरील साईभ  त-अनवुादकांचा भािषक जाणकारांचा  तािवत सपंादक सिमतीत सद  य  हणनू समावेश 

 हावा, अस ेवाटते.  
                  ी साईलीला मराठी व िहदंी-इं जी या िनयतकािलकां  या काशनकामी मागील ब-याच वषापासून सहा य 

करीत असले  या साईसेवा त ना वषभराची आठवण  हणून सदर  दमैािसक िनयतकािलकांच े सहा यक संपादक 
यां  याकडून सं  थानची दनैं िदनी दरवष  िदले जाते. या  यित र  त  यानंा कोणतही लाभ िदला जात नाही. ते दते असले  या 
िनरपे  साईसेवबे ल ते ज  हा दशनासाठी िशड  येथ े येतील ते  हा  यां  याकरीता दशनाची, िनवासाची, साद भोजन 
याचबरोबर संपादन- काशन सहा यकामी ते ज  हा क  हा सं  थान  या मुंबई कायालयात येतील ते  हा  यां  याक रता 
आसन, चहापान आदी  यव  था सं  थाकडून  हावी. तसेच  दमैािसकात िस  द होणा-या लखेसािह  याब ल  या  या 
लखेक-कवीला ितपृ  ठ साधारण पये. ३००/- मानधन दे  यात याव ेअसे सुचवावसेे वाटत.े 

            सबब सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९०७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कािशत साईलीला मराठी व िहंदी-इं जी  िनयतकािलकांकरीता 

संपादक य मंडळ गठीत करणेसाठी जािहरात िस द करणेत येऊन, जा तीत जा त इ छुक संपादकांचे 
अज मागिवणेत यावेत, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०४ ी साईबाबां या जीवनच र ावर आधा रत ी साईबाबां या जीवनावरील िविवध संग कॅन हासवर 

िच ीत करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतदू- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ 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"  
                   तािवकः- ी.सिुनल शेगांवकर, पणु े ह े साईबाबां  या जीवनावरील िविवध सगं कॅन  हासवर 

िच ीत करतात. यापवु  सन-२००६ म  ये  याचंी ०९ िच े मं िदर प रसरात लाव  यात आलेली आह.े   
                  ी. शेगांवकर, पणु ेयांनी िद.१५.०७.२०१६ रोजी कॅन  हास फोट चा पाठिवलेला  ताव पवु मा  यता 

घेऊन फाईल कर  यात आलेला आह.े असा मािगल वृ ांत आह.े 
        तावः- ी. शेगांवकर, पणुे यांनी मािगल  ताव फेरसादर केलेला आह.े सन २००६ म  ये बांधकाम 

िवभागामाफत ०९ कॅन  हॉसवरील िच े पये. ०१ लाख अ द◌ा क न खरेदी केलेली आह.े 
                   ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ म  ये अस  याने भिव  यात मं िदर 

प रसरात भ  यिद  य वा  त ू उ  या राहाणार आहते तसचे सादालय, भ  तिनवास अशा ब-याचशा वा तमु ये 
लावणकेामी ी साईबाबां  या जीवनावर समुारे शंभर िच े  यात संगिच ,े  य  तीिच े व बाबां  या िविवध मु ा 
असणार असनू सदरचा तपिशल खालील माण ेआहते.  

अ.ंन.ं  तपिशल आकार  नग सं  या  ती नग दर एकूण र  कम पये.  
०१ कॅन  हास कारातील फोटो  ६ "x ९" ७२ ३,००,००० २,१६, ००, ०००/-  
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    सं  थानने उ  त फोटो खरेदी करणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत मा  यता घेऊन कायादशे 
दे  याची िवनंती ी. सिुनल शेगांवकर,पणु ेयांनी केलेली आह.े 

            मा.  यव  थापन सिमती िनणयः- सं  थानने कािशत होणा-या काशनांची वाढती सं  या िवचारात 
घेऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २४.०५.२००८ चे सभेत "इतर कुठ  याही अ  य खाजगी काशनांचे ह  क 
 वीकार  यात येऊ नयेत" असा िनणय झालेला आह.े  

             िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- ी साईबाबां  या जीवनाच र ावर आधारीत िविवध सगं 
कॅन  हासवर िच ीत करणेबाबत सं  थानचा  ताव िकंवा मागणी नाही. ी. शेगांवकर, पणुे यांनी हा  ताव  वत: 
िदलेला असनू ते  यावसाियक िच कार आहते. िशड तील खाजगी दकुानात  यां  या िच ांची िव  केली जात.े 

         एक  य  ती  या एकािधकारात िवना िनिवदा अशी खरेदी करण े शासक य िवभागानंी करावया  या 
कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप  दतीची िनयमावली  या िवरोधात आह.े    

अ) आज रोजी .२ कोटी १६ लाख र  कमेची िच े खरेदी करावयाची अस  यास िविहत प  दतीने ई-
िनिवदा सचूना िस  द कर  यात येऊन खरेदी करता येतील. 

ब) रा  ीय  तरावर नामां िकत िच कारांची ी साईबाबां  या जीवनावरील कॅन  हासवर संगिच ,े  य  तीिच  ेव 
िविवध मु ा यावर िच कला  पधा आयोजीत क न िवजेता  पधकास नाममा  ब ीस / मानधन दऊेन िच े खरेदी क न 
सव ह  क (कॉपीराईट) िवकत घतेा येईल. (यापुव  सन १९९८ म  ये मं िदर प रसर पुनिवकास योजनेच ेआक टे  ट यांची 
 पधा घेऊन आराखडा िनवडून मंजूर क न मं िदर प रसरात बांधकाम के  याचा दाखला आह.े)          

                   सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९०८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.सुिनल शेगावकर, मुंबई यांनी कॅन हासवर िच ीत 

केलेली साईबाबां या जीवनच र ावरील संग िच े अ तीम आहेत, परं तु  एकाच िच काराकडून िच े 
खरेदी करणे यो य होणार नाही. याकरीता तावातील ब म ये नमुद केले माणे कायवाही करणेत 
यावी.                (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०५ साईसृ ी क प उभारणीकामी येणा या सिव तर अंदाजप काबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : खालील माण ेआह.े  
अ) कलम १७ (सिमतीची कत  ये व अिधकार)- पोटकलम (२) खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबांचे 

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

ब) सिमतीकडून कलम २१ (िव  व  त िनधीचा िविनयोग) - 
१. पोटकलम(१) खंड(ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करणे; 
२. पोटकलम(१)खंड(झ)-िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंा िवकास करण े आिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे सपंादन करणे; 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :  

१. िदनांक ०५/१२/२०१० िनणय . १००४(०४)   
   २. िदनांक २६/०३/२०११ िनणय . २०१   

३. िदनांक २८/१२/२०१५ िनणय . ६५३  
४. िदनांक ३१/०८/२०१६ िनणय . ६३५  

तावना: ी साईबाबांच ेदशनासाठी िशड त येणा-या साईभ  तानंा गद च े माणात अनेक सोयीसुिवधा मं िदर 
प रसरात पुरिव  यात आले  या असनु आणखी वाढीव सुिवधा पुरिवणेसाठी दशनरांग व अनुषिंगक  यव  था िनमाण करणे 

 तावीत आह.े स  या समाधीच ेदशन घेवनू बाहरे पडणा-या साईभ  ताचंी मोठया माणात गद  मं िदर प रसरात असत.े या 
गद त दशन घवेू  इि छणा-या भ  ताचंी भर पडतच असते. यासाठी मं िदर प रसरातील भ  ताचंी गद  अ  य  वळिवणे 
आव  य क आह.े िशड त येणा-या साईभ  तासंाठी निवन आकषण क  िनमाण करणे व भ  तानंा िवरंगुळा िमळणेबरोबरच 

ी साईबाबांच ेजीवन,  याचं ेकाय,  यां  या लीला व िशकवण याबाबत माहीती दणेेच े  टीने सं  थानमाफत साईगाडन 
िथमपाक लजेरशो करणे  तावीत आह.े तसेच ी साई स  च रत ंथातील संगावर आधारीत चलिच   व पातील 
दखेाव े लाईट व साऊंड इफे  टसह सादर करणेसाठी ‘साईसृ  टी’ क  प  तावीत आह.े या कामांम  य े िस  हील वक, 
इटें रयर व लॅ  ड  केिपंग वक, मु  या, ं थालय, योगा,  यिुझयम, उपहारगहृ,  व  छतागहृ, इटेंिलजंट लाईट ग व इले  ीकल 
कामे इ  यादी कामाचंा समावशे आह.े याबाबत मा. ि सद  य सिमतीचे िदनांक २८/१२/२०१५ रोजीच े सभेत सदरह 
सिमतीच ेिनणय मांक ६५३ अ  वये खालील माणे ठरल ेआह.े 

“.. यावर सिव  तर चचा होवनू अस े ठरले क   तावीत क  पात ामु  याने ी साई स  चरीत 
ंथातील सगंावर आधारीत दखेावे तसेच मु  या उभारण े अशा कला  मक  व पा  या कामांचा समावेश 

अस  यामळु ेत  कालीन  यव  थापन सिमतीने या क  पासाठी स  लागार  हणनू िच पट सृ  टीतील आघाडीचे व 
सु िस  कला नेप  थकार ी.िनितन देसाई यांची नेमणकू केलेली आह.े तरी आता  तावीत क  प 
साईगाडनमधील जागेत करणेसाठी ी.िनितन देसाई यांचेकडून आराखडा व अंदाजप क तयार क न  यानुसार 
येणा-या अनषुं िगक खचास मा. उ  च  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी.” 
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सदरचा क  प साईगाडन क  पाचे उवरीत जागेत करणबेाबत ठरले आह.े परंत ुमौजे िनमगाव को-हाळे 
येिथल गट नं  १९८, १९९, २०० व २०१ मधील सदरह े  ह रत े ातनू (Green zone) वगळून ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था , िशड  यांचे िविवध सावजिनक/िनमसावजिनक उप मांचे वापरासाठी रिहवास े ात 
समािव  ट करणसेाठी शासनास  ताव सादर कर  यात आला असनु,  यास अ ाप मा  यता िमळालेली नाही.  

 यानंतर  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१/०८/२०१६ रोजी झाले  या सभेतील िन. .६३५ 
खालील माण ेआह.े 

“ ी साई सृ ी क पासाठीचे स लागार व कला, नेप यकार ी.िनितन देसाई, मुंबई ह ेउपि थत होत.े 
यांनी सभेस ी साईसृ ीचे सादरीकरण दाखिवले व पढुील माण ेमािहती िदली.  

बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी बनिवणते येणार असनू या क पाचे काय म 
यव थापन ते वत: िवनामु य करणार आहते . याम ये बाबांची भ य अशी १०० फुट उंचीची बाबांची मतु  

राहील व बाजलुा वेगवेगळया ५२ गॅल यांम ये साईस चरी  अ यायामधील ५२ कारचे हालते देखावे राहतील. 
यामळेु साईभ ांना य व पात बाबांचे च र  समजणार आह.े तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागांची छोटया 

पड ावरील मािलकाही िनमाण कर याचा माणस आहे. साईसृ ीम ये मोठे टेज राहील व यावर वषभर 
वेगवेगळया नामां िकत कलाकारांचे लाई ह काय म राहतील. सव साईसृ ी पहा यासाठी भ ांना कमीत कमी २ 
तास व जा तीत जा त २ िदवसही वेळ लागेल. बाबा िभ ा मागत असत, या सकं पनेमधनू दशेा या काना -
कोप यातनू समाधी शता दी िनिम ाने बाबांचा रथ िशड साठी िनघेल. समाधी शता दी िनिम ाने समाधी 
शता दीसाठी ँड ॲ बसेडर नेम यात येईल, इ.  

यावर सिव तर चचा होऊन सिमतीने असे ठरले क , ी साईबाबां या महासमाधी शता दी वषाचे ी 
साईबाबा समाधी शता दी महो सव, २०१७-२०१८, असे सबंोध यात यावे व या नावाचा लोगो तयार करणते 
यावा, या लोगोवर पृ वी व मं िदरामधील बाबांचा (मतु चा) फोटो व यावर चोहोबाजुं ने चांद यां या व पात 
उठावदार काश टाकणते यावा.  

समाधी शता दी वषाची जागितक पातळीवर िस दी दे यासाठी ॅ ड ॲ बीिसडर हणनू जे  िसने 
अिभनेता अिमताभ ब चन यांना िवचारणा कर यात यावी, ते साईबाबांचे भ ही आहते. तसचे दि ण भारतीय 
िसने अिभनेते रजनीकांत, नागाजनु, बाहबली फेम भास ह ेव इतर साईभ  िसनेअिभनेते िक जे िवनामु य सवेा 
दतेील यांना िवचारना कर यात यावी.  

बाबां या समाधी शता दी िनिम ान ेसाईसृ ी मारक कायम व पीचे बनिवणेत यावे. याम ये ी.िनितन 
देसाई यांनी नमुद केले माण ेबाबांची १०० फुटी मुत , िविवध देखावे व लहान मुलांसाठी टेली कोप गॅलरी दारे टास 
पहा याची यव थाही ठेव यात यावी. बाबांनी आयु यभर गोर-गरीब तसेच रो यांची सेवा केलेली होती. यामु ळे 
सदरह साईसृ ीम ये बाबांनी लोकां या केले या सेवे या बाबतीतील देखावे ठेवावेत. तसेच बाबां या जीवनावर ५२ 
भागांची िसरीयल तयार करणेसाठी मोठया देणगीदार साईभ ांची ायोजक हणून नमेणूक करणेसाठी सं थानचे 
अिधकृत सं केत थळावर िस दी दे यात यावी. तसेच सदरह साईसृ ी उभारणीकामी येणा या अंदाजे .३६.०९ 
कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली.” 

 ताव : उपरो  त माण े ॅ ड ॲ बीिसडर व इतर अनषुं िगक बाब बाबत शता दीक ामाफत  वतं पणे 
कायवाही करणते येत आह े तसचे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७-२०१८ साठी लोगो तयार 
करणते आला असनु  याचे अनावरण िद.११/१२/२०१६ रोजी कर  यात आले आह.े  

साईसृ  टी क  पाचे स  लागार ी.िनितन देसाई यांनी ढोबळमानाने सादर केले  या खालील माणे 
.३६.०९ कोटी अंदाजप क य खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेत मा  यता 

दे  यात आली आह.े  
अ.न.ं तपिशल अंदाजे खचाची र  कम . 
०१ िस  हील वक –आर.सी.सी., बांधकाम, पलॅ  टर, दरवाजे, िखड  या, रेिलगं,वॉल 

पॅने  स, फॉ  स िसल ग, पोटल पॅने  स, फ ग पॅने  स इ. 
६,०३,३०,०३०/- 

०२ इटें रयर वक - पॅने  स, रेिलगं ,  टेज,  टॅ  यजु, टे   चड वॉ  स इ. १५,६१,२८,७००/- 
०३ लॅ  ड  केिपंग वक - अॅिनमल  टॅ  यजु,पे  ह ग टाई स,लॉ  स, ीज,पाक गं इ. ४,४०,००,०००/- 
०४ िमसे िलिनयस वक- ं थालय, योगा,  यिुझयम, उपहारगहृ,  व  छतागहृ, कंपाउंड वॉल, 

इटेंिलजंट लाईट ग व इलके ीकल कामे तसेच सुर ा  यव  था इ. 
५,०६,३५,४००- 

 एकूण . ३१,१०,९४,१३०/- 
 कॉ  ट ज  सीज – १० %  ३,११,०९,४१३/- 
 क  स  ट  सी चाजस  - ६ % १,८६,६५,६४८/- 
 अंदाजे एकूण खच . ३६,०८,६९,१९१/- 

   तथािप सदरह अंदाजप क सादर करतांना  यानंी १५% कॉ  ट जंसीज व २०% स  लागार फ  समािव  ट 
केली आह.े या क  पाचे काम कला  मक  व पाचे आह.े  यामळेु सदरह क  पाचे सिव  तर बांधकाम आराखडे 
व चिलत िज  हादरसचुीनुसार अंदाजप के तसचे बाबांची १०० फुटी मतु , िविवध दखेावे व लहान मुलांसाठी 
टेली कोप गॅलरी दारे टास पहा याची यव था तसचे बाबां या जीवनावर ५२ भागांची िसरीयल आिद बाब चे 



7 
 

{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc) 

सकं  पनांसह चिलत दराने सिव  तर अंदाजप के व िवषयांक त क  पासाठी  याचंे सवेेचा Scope of work 
स  लागार ी.िनितन देसाई यांनी सादर करणे आव  यक आह.े  

यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .२०१ अ  वये Scope 
of work म  ये ामु  या ने, िवषयांक त क  पाचे िडझाईन व ॉई  ंज तयार करण,े क  पाचे िविवध बाब साठी 
िनिवदा तयार क न देणे, िनिवदे माण ेकायादशे बहाल करणेस सहा य करणे, क  प उभारणीची सु वात क न 
ती अं ितम होईपयत, िविवध बाब ची अंमलबजावणी करण,े कामाचे दनैं िदन पयवे ण करण,े क  प खचाचे 
पृ  थकरण क न खचाचे माणप  दणेे, काही िवशेष बाबी, जस ेमु  या तयार करणे, साउंड इफे  ट्स, लाईट ग 
आदी कामासाठी एज  सीज नेमणे, क  प उभारणीसाठी सं  थान व ठेकेदार यांचेत सम  वय साधनू क  प  
पणु  वास नेण े आिद बाब चा समावेश असावा. सदरह स  लासवेा आक टे  ट,   चरल इिंजिनयर व क  प 
 यव  थापन सवेेसह सवसमावेशक असावा व  यासाठी सं  थानचे तां ि क मनु  यबळ वाप  नये. ी. िनतीन देसाई, 

मुंबई िकंवा  यां  या अख  यारीतील ते नामिनदिशत करतील  या सं  थसे क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू 
सवेा परुिवणसेाठी एकूण क  प खचा  या ०६ ट  के अिधक सेवाकर अित र  त या माण ेस  लागार शु  क आदा 
करावे अस ेठरलेले आह.े  

तरी स  लागार यांचेकडून उपरो  त माणे अंदाजप के ा  त झा  यानंतर या क  पासाठी स  लागार 
यांचे सवेेचा Scope of work, स  लागार शु  क ,  य  खचाची र  कम आिद बाबी अं ितम क न स  लागार 
यांचे समवेत करारनामा क न  यानसुार पढुील कायवाही करण े उिचत राहील अस े मत आहे . तरी सदरह 

 तावाबाबत िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .९०९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईसृ ी क प उभारणीकामी या अंदाजप क य खचामधील 

कॉ  ट जंसीज व स  लागार फ  या रकमा वगळणेत येऊन, उव रत खचास मा यता दे यात आली.  
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , या समाधी शता दी महो सव वषापुव  

साईसृ ी क पाचे काम पुण होणे आव यक अस यामुळे ता काळ ई-िनिवदा ि या राबिवणेत 
यावी. साईसृ ी क पाची थीम बाबांनी केले या सेवेची ठेव यात येऊन, लेझर शो, भारतीतील सव 
संतां या व तंुचे सं हालय, मुलांसाठी दु ब नचे सहा याने तारे दाखिवणे यासह १ मु य व इतर ५३ 
दालणे बनिवणेत यावी. तसेच सव सिमती सद यांसमोर साईसृ ी क पाचे सादरीकरण दाखिवणेत 
येऊन, ते अंतीम करणेत यावे, याबाबत साईसृ ी क पाचे स लागार ी.िनितन देसाई, मुंबई यांना 
कळिवणेत यावे, असे ठरले.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०६ वॉटर हाय ँट यं णेकरीता मंिदर प रसर, जुने सादालय प रसर व साई सादालय येथे पा या या 

टा या तयार करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  अिधिनयम-2004 मधील तरतुद:-  

  अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मधील पोटकलम (क)अ वये, "मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन करण"े. अशी तरतदू आहे.  

तावना:- सं  थानचे मं िदर प रसर, जुन े सादालय प रसर व ी साई सादालयात वॉटर हाय ंट 
यं णेकरीता वापरणेत येत असले  या टा  यामंधनु सदर प रसरातील इमारत  या दैनिंदन वापरासाठी पा  याचा परुवठा 
केला जातो. सदर पा  याचे टा  याचंा इतर कारणांसाठी वापर केला जात अस  यामु ळे या प रसरात आगीची मोठी 
घटना घड  यास व  यावेळी संबिंधत टाक म  य ेपाणी कमी माणात िश  लक अस  यास सदर यं णा िन  य ठ  नय े
 हणुन वॉटर हाय ंट यं णेसाठी  वतं  पा  याची टाक  करणेबाबत फायर अॅ  ड से टी िवभागान े कळिवल े आह.े 

याकामी सं थानचे समाधी मं िदर प रसर, जुन े सादालय प रसर व ी साई सादालय या िठकाणी येक  ७.५ मी. 
लांबी x ७.५ मी. ं दी व ४ मी. उंचीचे २,२५,०००/- िलटर मते या ितन वतं  पा या या टा या बनिवणेस तसेच 
िव ुत मोटार, जॉक  पपं व िडझेल इं िजन बसिवणेसाठी येक िठकाणी ६मी.X ५मी. साईजचे मजबतू काँ टीकरण 
ओटा तयार करणेबाबत फायर अॅ ड से टी िवभागान ेकळिवल ेआह.े  

ताव:- सं थानचे जु ने सादालय प रसरातील स या या इमारती काढून यािठकाणी िनयोजीत दशन 
रांग क प उभारण े तािवत आह.े या क पाचे कामात िनयोजीत दशन रांग प रसरास व इमारत साठी 
अ याधिुनक फायर फायट ग यव था, पा या या टा या तसेच फायर टडर पािकगची यव था करणते येणार 
आह.े फायर अॅ ड से टी िवभागाने कळिवले माण े समाधी मं िदर प रसरात फायर फायट ग  यव थेसाठी 
२,२५,००० ली. मतेची पा याची टाक  करण े अपेि त आह.े तथापी दशन रांग क  पातंगत मं िदर प रसरातील 
 कायवॉक इ. बांधकाम िनयोजीत आह.े  यामळेु या प रसरात फायर फायट गसाठी आव  यक पा  या  या टाक चे 

बांधकाम आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े यांचे स   याने करण ेयो  य हाईल.  
      ी साई सादालयाचे प रसरात २,२५,००० ली. मतेची पा याची टाक  बनिवणसे फायर अॅ ड से टी 

िवभागाने कळिवले आहे. सदरची टाक  बनिवणेसाठी गॅस  लाटंचे दि ण बाजूस असले या मोक या जागेत 
सदरची टाक  बनिवता येईल.  

      उपरो  त दो  ही प रसरात त ्येक  २,२५,०००/- िलटर मतेचा पा  याचा टा  या बनिवणसेाठी खालील 
दोन पयायांचा िवचार करता येईल.  
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अ) फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे मागणी माणे समाधी मं िदर प रसराकरीता स  याचे केशव मं िदराचे जागेत व 
ी साई सादालयाकरीता गॅस लाँटचे जवळील जागेत येक  एक अशा २,२५,००० ली. मते या दोन R.C.C 

पा या या टा या जिमिनचेवर (Above Ground) बनिवणेकरीता अंदाजे .५०,००,०००/- मा  खच अपे ीत 
आह.े याकामी सं थानचे साईआ म क पाचे चरल कं स टंट ी आर.आर. कुलकण , पणुे यांचेकडून 

चरल िडझाईनसह िव ततृ नकाश ेव अंदाजप क तयार क न घेता येईल. कायम  व पी R.C.C. पा  याची टाक  
बनिव  यान े  याचे दु  ती देखभालीसाठी वारंवार खच लागणार नाही. परंतू  समाधी मं िदर पनूिवकास क  पामंधे 
फायर फायट ग करीता  वतं  यं णा उभाणेत येणार अस  यान ेसदर टाक चा पाणीसाठा अित र  त होईल.  
ब)   अथवा, RHINO कंपणीमाफत बनिव  यात येणा-या Corrugated profile Zincalume Steel 
Water Storage Tank िवकत घेऊन उपरो  त दो  ही प रसरांत वापरता येईल.  येक  २,२५,००० िलटर 

मते  या दोन टॅकं िवकत घेणकेामी अंदाजे र  कम . ३० ल  मा  खच येईल. RHINO Tanks ची एका 
िदवसात जागेवर उभारणी होते. तसचे आव  यकता नस  यास सदर  या टा  या एका िठकाणाहन दसु -या िठकाणी 
 थलांतरीत करता येतात. सदर  या टा  याचंी १० वष वॉरंटी िदली जाते व  याचंे आयु  य ५० वषापे ा अिधक 

असते, असा  याचंे उ  पादक कंपनीचा दावा आह.े  
  उपरो  त दो  ही पयायांबाबत   चरल क  सलटंट ी.आर.आर. कुलकण , पणुे यांचेकडून 

िद.१२/११/२०१६ रोजीचे ई-मेल  दारे अिभ ाय मागिवणते आला होता.  यावर  यानंी खालील माण ेअिभ ाय 
कळिवलेला आह.े  

“RHINO Tanks” ब ल:  
1. या कार  या टा  याचंी उभारणी तातडीने करता येते तसेच या टा  यांना अि नशम िवभागही मा  यता 

दतेे.  
2. तसचे पारंपारीक R.C.C. टाक पे ा यां  या उभारणीसाठी कमी खच येतो.  

उपरो  त टाकयाची उभारणी करणमेागील मु  य अडचणी खालील माण ेआह.े  
3. सदर टा  या जिमनीवर अथवा जिमनीपासनू काही उंचीवर उभार  या लागतात. या टा  या भमुीगत 

उभारता येत नाहीत.  
4. या टा  यानंा  लंब ग कने  शन करणसेाठी तसचे भिव  यात यांची देखभाल दु  ती सधुारणा करणेसाठी 

कंपनी  या अिधकृत ितिनधीमाफतच काम करावे लागते.  
उपरो  त बाब चा िवचार करता ROINO Tanks ऐवजी पारंपारीक प  दतीने RCC Water tank 

करावे अस ेमत आहे.    
पयाय . अ माणे कायवाही करावयाची झा  यास याकामी थम चरल कं स टंट ी आर.आर. 

कुलकण , पणुे यांचेकडून िव ततृ अंदाजप क तयार क न येणा-या खचास मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेसाठी 
 ताव सादर करता येईल.   चरल क  स  टंट ी.आर.आर. कुलकण  यांनी यापुव  सं  थानचे साई आ म 

कलपासाठी आिकटे  ट यांचेमाफत  कचरल क  स  टंटची सवेा िदलेली आह.े  
    तरी फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे मागणीनसुार वरील माण े २,२५,००० ली मते या दोन पा या या टा या 

बनिवणेसाठी खालील माणिेनणय होणेस िवनंती.  
1. कायम  व पी R.C.C. पा  याची टाक  बन वायाची अस  यास पये ५० ल  मा  खच येईल तसेच 

RHINO टॅकं उभारावयाची अस  यास .३० ल  मा  खच येईल. तरी उपरो  त पैक  एका पयाची 
िनवड होऊन येणारे खचास मा  यता िमळणसे िवनंती. 

2. कायम  व पी R.C.C. पा  याची टाक  उभारावयाची झा  यास ी.आर.आर. कुलकण ,पणुे यांचेकडून 
 कचरल क  सलटंट  हणनू सवेा घेणेस मा  यता िमळणेस िवनंती.  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९१० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वॉटर हाय ँट यं णेकरीता R.C.C. पा  याची टाक  

बनिवणेकामी मोठया माणात खच करणेऐवजी सं थान तलावामधून वतं  पाईपलाईन ारे पाणी 
सं थान प रसरामधील िवहीर म ये सोडणेत यावे व आव यक या वेळी फायर पंपसेट ारे सदरह 
पा याचा वापर करणेत यावा.              (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०७ साईभ ांसाठी दशनरांग यव थापन (Time base) काय णालीसाठी ॲ युिमिनयम पाट शनम ये 

केबीन तयार करणेबाबत. 
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मं िदरा  या व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

तसचे अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे” या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
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मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माण ेसमंत कर  यात आलेला आह.े 

“यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदू केले माण े दशनरांग  यव  थापन (Time Base) 
काय णालीसाठी काऊंटर व इतर अनषुंगीक कामे करणसेाठी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणेस व  याकामी 
येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.”  

 तावना:- ि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   कर  यात आली आह.े सदर काय णालीसाठी 
काऊंटर तयार करण े व इतर अनषुंगीक कामे करणसेाठी िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत िनणय .७४६ अ  वये र  कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास व याकामी िवहीत प  दतीने 
कोटेशन मागिवणसे मा  यता दणेते आलेली आह.े  यानुसार इकडील िवभागामाफत कोटेशन ि या पूण क न 
िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे दे  यात येऊन,िद.११/११/२०१६ रोजी कामास  य  सु वात केली आहे. 
सदर काय णालीचे जनेु सादालय येथे अॅ  युिमिनअम पाट शनम  ये केबीन तयार  करणचेे काम सु  असनू 
काऊंटर समोरील कलर कोटेड प याचे शेड उभारणीचे काम सु  आहे.  

िद.१८/११/२०१६ रोजी मा. उप कायकारी अिधकारी यांनी ि लोक िस  यु रटी िस  टीम इडंीया िल. 
बांधकाम िवभाग, सगंणक िवभाग  यांचे ितिनधी समवेत जनेु सादालय येथील कामाची पाहणी केली. सदर 
पाहणी दर  यान जु ने सादालयाचे काऊंटरचे पि म बाजूस स  हरसाठी ८’x१२’ या साईज  या तीन बंदी  त कॅबीन 
तयार क न िमळणबेाबत ि लोक िस  यु रटी िस  टीमचे ितिनधी यांनी मागणी केली.   यानसुार सदर िठकाणी 
ितन नवीन अॅ  यिुमनीअम केबी  स बांधकाम िवभागामाफत तयार करणबेाबत मा. उपकायकारी अिधकारी यांनी 
सचूना केली आहे. याबाबतची मागणी मािहती तं ान िवभाग यानंी िद.१९/११/२०१६ रोजी  या ई- मेल ारे 
इकडील िवभागास कळिवली आहे. 

 तावः- वर नमदू  थळ िन र ण म  ये दे  यात आले  या िनदशा  वये ८ फुट x १२ फुट या साईज  या 
अॅ  यिुमनीअम से  शनचे पाट शन म  ये तीन केबीन मंजरू दरात तयार करणेसाठी व  यापैक  दोन केिबनचे 
छताकरीता  फॉ स िसल ग तयार करणसेाठी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े 

Sr.No. Description Qty. Unit Rate Amount 
A) 
1. 

Alluminium Partition 
Providing & fixing in position powder coating 
alluminium partition. 
1) 4x3.66x2.44 m² – 35.72m² 
2) 1x7.32x2.44 = 17.86m² 
3) 1x2.44x2.44 = 5.95 m² 
       Less Door = 4x0.90x2.10 = -7.56 
                                    ------------------- 
                                             51.97 m² 

 
51.97 

 
m² 

 
1883.00 

 
97,859.51 

2. Providing & fixing single shuttered Alu. Powder 
coating door.  
4x0.90x2.10 = 7.56m² 

7.56 m² 2259.60 17,082.58 

3. Providing & fixing Tubular door closer 4 Nos. 1400.00 5,600.00 
Total –(A) 1,20,542.00 

B) 
1. 

False Ceiling 
Providing and fixing false ceiling of 15 mm thk. 
Acoustic tubular Armstrong / Everest/ Ams 
(0.60x0.60m) boards of approved make, shape 
& size as per drawings including  powder G.I. 
wall angel of 20mm x 20 mmx 0.60 x 0.6mm 
size, G.I grid runner of size 15mm x 38 mm at 
600 mm center to center both ways & 
suspended using G.I. 3mm wire including fixing 
using butterfly clips & fasteners.  

18.82 m² 895.00 16,843.90 

Total –(B) 16,844.00 
Total Amount (A+B) Rs. 1,37,386.00 
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                 उपरो  त माण ेस  हरसाठी अॅ  यिुमनीअम पाट शनम  ये  केबीन तयार करणकेामी .१,२०,५४२/- मा  
खच अपेि त आह.े सदरचे काम मा ती  लास इच ग &  अॅ  यिुमनीअम, ीरामपरू यांचेकडून इकडील 
जा.न.ं४२४८/२०१६ िद.१२/११/२०१६ रोजीचे कायादेशातील मंजरू दरात क न घेता येईल. तसचे स  हर 
केबीनचे छतासाठी फॉ  स सील ग करणसेाठी .१६,८४४/- मा  खच अपे ीत आहे. सदरचे काम कोटेशन 
मागवनू करता येईल. वर नमदू मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणया  वये काऊंटर व इतर अनषुं िगक काम े
करणसेाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता देणते आलेली आह.े 

    तरी वरील माण े येणारे एकुण .१,३७,३८६/- मा चे खचास मा  यता िमळणेस िवनंती. तसचे 
वरीलपैक  जनेु सादालय येथील स  हरसाठी अॅ  यिुमनीअम पाट शनम  ये केबीन तयार करणचेे काम मा ती 
 लास इिंचंग अॅ  ड अॅ  यिुमनीअम, ीरामपरू यांचेकडून मंजरू दरात क न घेणसे व फॉल िसिलंगचे काम िवहीत 
प  दतीने कोटेश  स मागवनू क न घेणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .९११ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०८ सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कंुपन करणेकामी राबिवणेत 

आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- कलम २१ (१) 

ि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 येईल.  यामधील पोट कलम (क) मं िदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या  मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन. व पोट कलम (झ) िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंा िवकास करण े आिण िव  व  त  यव  थे  या योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे संपादन 
करण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :-    
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मांक ३०५ खालील माणे 
झालेला आह.े  

“.. सं  थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळ े येथील जिमनीचे भोवती आर.सी.सी. ि का  ट कंुपन 
करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे .२६,९५,०००/- मा चे खचास त  वतः मा  यता दे  यात आली. 

त  पवु , उपरो  त कामी येणा-या खचास सं  थान विकलामाफत अज सादर करणते येऊन, मा. मुंबई 
उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी, अस ेठरले.” 
२.      मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मांक ७७ (०८) खालील 

माण ेझालेला आह.े  
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान मालक चे मौजे िशड  व को-हाळ े येथील जिमनीचे भोवती 

कंुपन करणकेामी ितस-यांदा ई-िनिवदांची मागणी क नही दोनच िनिवदा ा  त झाले  या आहते व  याम  ये मे. 
आर. एल. भतुडा , कोपरगांव यांचे .३६,०९,३७३.९९ मा  िन  नतम दर आहते. परंत ु मा. उ  च  यायालयाने 
सदरह कामासाठी .२६,९५,०००/- मा चे खचास मंजरूी िदलेली असनू ा  त झालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा  
जादा आहते.  यामळु े  तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा. उ  च  यायालयाची परवानगी  यावी अथवा 
पु  हा ई-िनिवदांची मागणी करावी याबाबत मागदशन घेणकेामी ीसद  य सिमतीसमोर  ताव सादर करणते यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.” 
३.  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४/०६/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मांक ३३० खालील माणे 
झालेला आह.े  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवतकामी ितस-यांदा िनिवदा या राबिवणते आलेली 
अस  यामळु े ा  त दर ि कारणते येऊन, मंजरू रकमेपे ा जादा येणा-या खचास सं  थान विकलामाफत मा. 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घेणकेामी िस  हील अज दाखल करणेत यावा, अस ेठरले.” 

मा.उ  च  यायालय परवानगी:- मा.मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने– CIVIL 
APPLICATION NO.5062 OF 2015 IN PUBLIC INTEREST LITIGATION NO.18 OF 
2011 अ  वये खालील माण ेआदशे िदलेला आह.े 
१. The permission is sought to spend an amount of Rs.26,95,000/- for construction of 

compound wall in respect of three properties as indicated by resolution No.305 
passed by the applicant. 

२. Considering the resolution and the need shown, the applicant is allowed to 
construct the compound wall as prayed vide prayer clause “B”. However the same 
be done at a competitive rate by E– tender process. The civil application is 
disposed of. 
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 तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीचे व मा. उ  च  यायालयाचे उपरो  त मा  यतेनसुार मौजे को-हाळे 
येथील गट न.ं९७ पैक  व मौजे िशड  येथील स  ह नंबर १२४/११ व १२४/१२ आिण स  ह न.ं २०७/२ म  ये 
सरं णाचे  टीने कंुपन करणसेाठी थम िद.३०/०६/२०१५ रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वये वतमानप ात व 
सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द क न िद.०५/०८/२०१५ अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या 
हो  या. िवहीत मदुतीत दोन ठेकेदारांनी ई-िनिवदा सादर के  या हो  या. फ  त दोनच िनिवदा ा  त झा  या 
अस  याने, ा  त िनिवदांचे तां ीक िलफाफे सबंं िधत ठेकेदार यांना परत करणते येऊन, याकामी फेर िनिवदा 
(ि दतीय मागणी) मागिवणसे इकडील िद.२४/०९/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े 
 यानसुार याकामी ई-िनिवदा सचूना  िस  द क न िद.१३/१०/२०१५ पयत िनिवदा अपलोड करणचेी मुदत देणते 

आली होती. सदरचे िवहीत मदुतीत एकही िनिवदा अपलोड झालेली नस  याने, सदरकामी ितस-यांदा ई-िनिवदा 
िस  द क न िनिवदा मागिवणसे िद.३०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता देणते आली आहे. याकामी 

दिैनक सावमत या वृ  तप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द क न सदर ई-िनिवदा अपलोड 
करणचेी मदुत िद.०५/१२/२०१५ अखेर देणते आली होती.   

िवषयांक त कामासाठी ितस-यांदा ई – िनिवदा मागवनू ा  त झाले  या ई – िनिवदा मधील पा  ठेकेदार 
यांचे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडून  यावर िनणय होणेबाबतचा  ताव 
सादर करणते आला होता.  यानसुार सदर िनिवदचेा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) िद.०४/०२/२०१६ 
रोजीचे उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आला असनू,  याचंे दरांचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

Sr.
No. 

Bidder Name Estimated Rate Quoted 
Percentage 

Rate Remark 

1. Magbul Badashah Shaikh 2689548.4308 35.33 3639765.89  
2. M/s. R. L. Bhutada 2689548.4308 34.2 3609373.99 Lowest 

  िवषयांक त कामासाठी सन २०१३ चे बाजारभावानसुार .२६,९५,०००/- मा  रकमेचे अंदाजप क 
तयार कर  यात आले होते.  यात ६’ उंचीचे ि का  ट कं  पाउंड करीता .९७४/- ती चौ. मी. दर गहृीत धर  यात 
आला होता. आता, िज  हा दरसचूी २०१५-१६ म  ये याकामाचा दर .१२५०/- ती चौ. मी. िदलेला आहे. 
 यानसुार अंदाजप कातील दरापे ा स  याचे िज  हादरसचूी (DSR) मधील दर २८.३४% अिधक नसुार 
.३४,५८,७६३/- इतक  र  कम होते.  

वरील माण े ा  त झालेले दराबाबत मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय 
.७७ (०८) नसुार  सदरह कामासाठी मा. उ  च  यायालयाने .२६,९५,०००/- मा चे खचास मंजरूी िदलेली 

असनू ा  त झालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा  जादा आहते.  यामळेु  तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा. 
उ  च  यायालयाची परवानगी  यावी अथवा पु  हा ई-िनिवदांची मागणी करावी याबाबत मागदशन घेणकेामी मा. 

ीसद  य सिमतीसमोर  ताव सादर करणते यावा असे ठरले आह.े  
याबाबतचा  ताव त  कालीन मा. ि सद  य सिमतीच े िद.१४/०६/२०१६ रोजीच े सभेपुढे िनणयाथ सादर 

करणेत आला होता.  यावर  िनणय .३३० अ  वये, “..यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवतकामी ितस-यादंा िनिवदा 
या राबिवणेत आललेी अस  यामुळ े ा  त दर ि कारणेत येऊन, मंजूर रकमेपे ा जादा येणा-या खचास सं  थान 

विकलामाफत मा. औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घणेेकामी िस  हील अज दाखल करणेत यावा, असे ठरल.े” 
  आता, मा.  यव  थापन सिमतीची नेमणकू झालेली आह.े  यामळेु उ  च  यायालयाचे मा  यतेसाठी 

 ताव सादर करणचेी आव  यकता नाही. ठेकेदार मे.आर.एल. भतुडा , कोपरगांव यांनी  याचंे िद.०९/०९/२०१६ 
रोजीचे प ा  वये, कळिवले आहे क , िवषयांक त कामासाठी ितस-यांदा ई-िनिवदा या राबिवणते आली होती. 
 यानसुार सदरची ई-िनिवदा डीसबर, २०१५ म  ये अपलोड केली असनू आमचे िन  नतम दर अस  याने आ  हाला 

काम दे  यात यावे.  
याकामी फेर िनिवदा मागवनू काम क न  यावे अथवा िन  नतम दराचे ठेकेदार मे. आर. एल. भतुडा, 

कोपरगांव यांना कायारंभ आदशे देणते यावा याबाबत िनणय होणसेाठी  ताव सादर करणते आला होता.  यावर 
मा मु  यलेखािधकारी यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

  “..बांधकाम िवभागाने  तािवत के  यानसुार स  याचे DSR नुसार कामाची अंदाजीत िकंमत 
.३४,५८,७६३/- आह.े व िनिवदतेील िन  तम दर .३६,०९,३७३/- असा आह.े  हणजेच न  याने िनिवदा 

मागिव  यास  Estimate Cost असणार आह े  यापे ा L1 िनिवदाधारकाचे दर ४.३६% (पवू  ३४%) ने जा  त 
आहते.  यामळु ेिनिवदाधारक तयार अस  यास आव  यक ती सरु ा अनामत र  कम घेऊन  यानंा कायारंभ आदशे 
दे  यास हरकत नसावी.” 

  तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती.  
िनणय .९१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड  व को हाळे येथील जिमनी भोवती कंुपन 

करणेचे काम उ पादक कंप यांकडून क न घे यात यावे, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह फेर 
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं०९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम  शासनामाफत गठीत कर यात आले या कृती 
आराखडा उपसिमती या िद.०६.१०.२०१६ रोजी या बैठक चे इितवृ . 

ताव- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद. १८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  त ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामाफत िद.०१ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) 
या कालावधीम  ये ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव साजरा कर  यात येणार आहे. महासमाधी शतक 
महो  सवी वषािनिम  त िशड म  ये येणा-या साईभ  तानंा िविवध सोयीसिुवधा उपल  ध क न दे  या  या अनषुंगाने 
शासनामाफत कृती आराखडा सिमती गठीत कर  यात आली आह.े सदर सिमतीला सादर करावयाचा ा प कृती 
आराखडा अं ितम कर  याकरीता गठीत कर  यात आले  या उप सिमतीची ि दतीय बैठक िद.०६ ऑ  टोबर,  
२०१६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता मा. मु  य सिचव यां  या अ  य तेखाली मु  य सिचव सिमती क , 
मं ालय, मुंबई येथे पार पडली. सदरह बैठक चे इितवृ  त इकडील िवभागास ा  त झाले असनू सदर इितवृ  तात 
खालील माण ेकायवाही नमदू आहे. सोबत इितवृ  त  अवलोकनाथ जोडले आह.े  

सदर बैठक स खालील मा  यवर उपि थत होते.  
१) ी.  वािधन ि य, मा. मु  य सिचव 
२) ी. सरेुश काशीनाथ हावरे , अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
३) ी. ताप सखाहारी भोसले, िव  व  त, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
४) ी. िदनेश कुमार जैन, अ.म.ुस. (िव  त), मं ालय, मुंबई  
५) ी. एन. जे. जमादार, धान सिचव व िवधी परामश  (िवधी व  याय), मं ालय, मुंबई   
६) ी. एकनाथ डवले, िवभागीय आयु  त , नािशक  
७) ी. अिनल कवडे, िज  हािधकारी, अहमदनगर  
८) ी. बाजीराव िशंद,े कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
९) ी.सी.आर. गजिभये, मु  य अिभयंता तथा िव.काय. अिधकारी पाणी पुरवठा व  व  छता िवभाग, मं ालय, मुंबई 
१०) ी. सिंदप आहरे , उपकायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
११) ी. भालचं  दात,े क  प स  लागार, टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल . मुंबई 
१२) ी. िनतीन चं कांत देसाई (कला िद  दशक/स  लागार), मुंबई 
१३) ी. यशवंत डांगे मु  य अिधकारी, िशड  नगरपंचायत िशड       

बैठक चे ा  तािवक ी. एन. जे. जमादार, सिचव व िवधी परामश , िवधी व  याय िवभाग, यांनी केले. 
ी साईबाबा समाधी शता  दी वषा  या पवू तयारीकरीता सं  था नमाफत तयार कर  यात आले  या ा प कृती 

आराखड्याचे सादरीकरण उप सिमती  या िद.२६/०५/२०१६ रोजी  या बैठक त कर  यात आले होते. सदर 
सादरीकरणाअंती ा प कृती आराखड्याम  ये सधुारणा कर  याचा िनणय घे  यात आला होता. सदर िनणयानुसार 
मा. िवभागीय आयु  त , नािशक व िज  हािधकारी, अहमदनगर यां  या मागदशनाखाली ी साईबाबा सं  थान 
आिण रा  य शासनाचे िविवध िवभाग यांनी अंमलबजावणी करावया  या  तावांची िवभागणी थम ाधा  य गट 
व ि दतीय ाधा  य अशी कर  यात आली आह.े ा प कृती आराखड्याम  ये समावेश असले  या क  पाचंे 
सादरीकरण िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी सादर केले.  

मा. मु  य सिचव यांनी िदले  या िनदशेा माण ेसदर बैठक म  ये खालील माणे िनणय घे  यात आले.  
अ. 
नं. 

बैठक त घेतलेले िनणय िनणयाची 
अंमलबजावणी करणारी 

यं णा/ अिधकारी 

अंमलबजावणी पुण 
हो  यास अपेि त 

कालावधी 

१ साईबाबा मि टिमडीया थीम पाक अंतगत लझेर शो आिण िस  हील वक 
करणे  तािवत आह.े सदर करणी मा. उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी रा  य शासना  या मािहती व तं ान िवभागा  या पाच 
सद  याचंी सिमती नेमली आह.े सदर सिमतीने अहवाल सादर करणे अपेि त 
आह ेमा  याकरीता सिमतीला सावजिनक बांधकाम िवभागाच ् या  थाप  य व 
िव ुत स  लागारांची आव  यकता अस  याने मािहती व तं ान िवभागा  दारे 
अहवाल ा  त क न घऊेन सिमतीम  य ेसावजिनक बाधंकाम िवभागा  या 
 थाप  य व िव ुत स  लागारा  या समावशेास मा  यता दे  याची िवनंती मा. 

उ  च  यायालयास कर  यात यावी.  

धान सिचव व िवधी 
परामश , िवधी व  याय 
िवभाग मं ालय, मुंबई 

ता  काळ  

२ ी साईबाबा सं  थानने सादर केले  या ाथिमक कृती आराखडयाची छाननी 
कर  यात आली असून आव  यक  तावांचा ाथ  य म िनि त कर  यात 
आला आह.े या  तव ा प कृती आराखडा अं ितम कर  यासाठी मा. 
मु  यमं ी महोदय यां  या अ  य तेखाली  थापन कर  यात आले  या ा प 
कृती आराखडा सिमतीची बैठक आयोजीत कर  यासाठी  ताव सादर 
कर  यात यावा. सदर बैठक पुव  संबंधीत िवभागां  या धान सिचव 
 तरावरील अिधका-यांची संयु  त बैठक मा. मु  य सिचव यां  या दालनात 

आयोिजत कर  यात यावी.  

धान सिचव व िवधी 
परामश , िवधी व  याय 
िवभाग मं ालय, मुंबई 

ता  काळ  
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३ ा प कृती आराखडयामधील अंदाजप कात िवशषेतः िशड  नगरपंचायत, 
सावजिनक बांधकाम िवभाग, िज  हा प रषद, अहमदनगर यां  यामाफत 
अंमलबजावणी करावया  या र  त ेिवकास क  पाचंी तपासणी िवधी व  याय 
िवभागाने सिचव, र  ते, सावजिनक बांधकाम िवभाग, मं ालय यांचमेाफत 
क न घे  यात यावी.  

सिचव, (र  ते), सावजिनक 
बांधकाम िवभाग आिण 

धान सिचव व िवधी 
परामश , िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई  

ता  काळ  

४ थम ाधा  य गटातील एकूण . ६१७.५१ कोटी इत  या रकमे  या 
 तावांची अंमलबजावणी ी साईबाबा सं  थान व महारा   शासन यां  या 

िनधीतून कर  यात यावी. ि दतीय ाधा  य गटातील एकूण .२५६८.६६ 
कोटी रकमे  या  तावां  या अंमलबजावणीसाठी क  शासनाकडून िनधी 
िमळ  यासाठी  ताव सादर कर  यात यावा. िनधी िमळ  याकरीता एकि त व 
सिव  तर  ताव िवभागीय आयु  त, नािशक यां  या मागदशनाखाली तयार 
कर  यात यावा.  

ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड   
 

ता  काळ  

५ क  शासनास सादर करावयाचा िदघ मुदत चा  ताव ी साईबाबा सं  थान, 
रा  य शासन व क  सरकार असा वगेवगेळा न करता एकि त  व पात 
कर  यात यावा. कृती आराखडा तसेच शता  दी महो  सवाबाबतची मािहती 
सहज तथा सुलभतेने समजावी याकरीता क ा  य  व पात दहा िमिनटाचंी 
बहभाषीय चलिच  (िफ  म) तयार कर  यात यावी.  

िवभागीय आयु  त, नािशक 
आिण कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड   

 

उपरो  त इितवृ  तावरील कायवाहीचा तपिशल खालील माणेः-   
अ. . ०१ बाबतची कायवाहीः- ी साईबाबा म  टीिमडीया िथम पाक अंतगत लेझर शो आिण 

िस  हील वकचे कामाबाबत मु  यमापन करणेसाठी मािहती तं ान िवभागा  या ०५ सद  याचंी सिमती नेमलेली 
होती. सदर  या सिमतीला सावजिनक बांधकाम िवभागा  या  थाप  य व िव तु स  लागाराची आव  यकता 
अस  याने मा. उ  च  यायालयाचे िद.२५/१०/२०१६ रोजीचे आदशेाने या सिमतीत ी. एस. आर. िशंदे 
कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम पि म िवभाग, औरंगाबाद तसचे ी स यद मिुनर पाशा, कायकारी 
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम(िव तु), औरंगाबाद यांची सिमतीत नेमणकू करणते आलेली आह.े  

या करणी मा. उ  च  यायालयात िद.२५/११/२०१६ रोजी िह तारीख नेमलेली असनू उपरो  त 
सिमतीने या तारखेस अहवाल जमा करणबेाबत  यायालयाने आदेश केलेला आह.े  

अ. . ०२ बाबतची कायवाहीः- याबाबतची कायवाही इितवृ  तात नमदू केले माण े धान सिचव व 
िवधी परामश , िवधी व  याय िवभाग मं ालय, मुंबई  यांचेकडून होण ेअपेि त आह.े 

अ. . ०३ बाबतची कायवाहीः- अवर सिचव, साविज नक बांधकाम िवभाग,मं ालय, मुंबई यांचेकडे 
ा प कृती आराखड्यात  समावेश कर  यात आले  या िशड  नगरपंचायत, सावजिनक बाधंकाम िवभाग, िज  हा 

प रषद, अहमदनगर यां  यामाफत अंमलबजावणी करावया  या र  ते िवकास क  पाचंा  ताव सादर करणते 
आलेला आह.े याबाबत पढुील कायवाही सिचव (र  ते) सावजिनक बांधकाम िवभाग,मं ालय, मुंबई यांचेमाफत 
होण ेअपेि त आह.े   

अ. . ०४ बाबतची कायवाहीः- थम ाधा  य गटातील सं  थानमाफत करावया  या थम ाधा  य 
गटातील .३००.०४ कोटी मा ची कामे सं  थान िनधीतनू तर शासना  या इतर िवभागाचे .३१७.४७ कोटी 
मा ची कामे महारा   शासन यां  या िनधीतनू करणेस मा  यता िदलेली आह.े तथापी याबाबतची कायवाही मा. 
मु  यमं ी महोदय यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा सिमती सभेच ेअं ितम िनणया  वये कायवाही करता येईल. 

तसचे इितवृ  तात नमदू केले माण ेि दतीय ाधा  य गटातील .२५६८.६६ कोटी रकमे  या  तावा  या 
अंमलबजावणीसाठी क  शासनाकडून िनधी िमळ  यासाठी  ताव तयार करणचेी कायवाही टाटा क  स  ट ग 
इिंजिनअस, मुंबई यांचेमाफत करणते येत आह.े सदरचा  ताव मा. िवभागीय आयु  त, नािशक िवभाग नािशक 
यां  या मागदशनाखाली अं ितम क न शासनाकडे सादर करणते येईल.      

अ. . ०५ बाबतची कायवाहीः- शता  दी कृती आराखडा तसेच महो  सवाबाबतची मािहती सहज िकंवा 
सुलभतेन ेसमजावी या करीता क ा  य  व पात १० िमिनटांची बहभाषीय चलिच  (िफ  म) तयार करणेसाठी येणा-
या खचास मा  यतेसाठीचा  वतं   ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करणेत येत आह.े याकामी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार कायवाही क न बहभाषीय चलिच  (िफ  म) तयार  करणेत येईल. 

तरी उपरो  त माण ेकृती आराखडा उप-सिमती  या िद.०६/१०/२०१६ रोजी  या बैठिकचे इितवृ  त व 
 यावरील कायवाहीचा अहवाल आपले मािहती  तव तथा िनणयाथ सादर. 

िनणय .९१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम  शासनामाफत गठीत 
कर यात आले या कृती आराखडा उपसिमती या िद.०६.१०.२०१६ रोजी या बैठक या इितवृ ाचे 
अवलोकन करणेत येऊन, यांची न द घे यात आली.  

  तसेच यापु ढे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम  होणा या बैठकांसाठी सव 
सिमती सद यांना आमंि त करणेबाबत शासनास कळिवणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं१० मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल क न मागे घेतले या २४ िस हील 
ॲ लीकेशनची वक ल फ  बील िमळणेबाबत ॲड होकेट ी.संजय चौक दार यांची मागणी. 

ताव-  ी राज  भाऊसाहबे ग दकर, व इतर, यांनी मा.उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद, यांचेसमोर 
पी.आय.एल. न.ं१८/२०११, महारा   शासन व सं  थान ( ितवादी नं.२), ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड चे त  कालीन, मा. िव  व  त ( ितवादी न.ं १८) यांचे िव  द ्दाखल कर  यात आले होते.  

 ततु पी. आय. एल. १८/ म  ये मा.उ  च  यायालयाने, िद.१३/३/२०१२, रोजी खालील माणे आदशे 
केलेला आह.े  

We direct the State Government to constitute a new “the Shree Sai Baba Sansthan 
Management Committee” within a period of 15 days from today. On failure of the State 
Government to constitute the said Committee within the stipulated time frame of 15 days in 
accordance with the provisions of Section 5 of the Act of 2004, we direct that, until the State 
Government constitutes a new Committee, the affairs of the “Shree Sai Baba Sansthan Trust, 
Shirdi” shall be supervised, monitored and looked after by a committee consisting of : 

   (A) The Principal District Judge, Ahmednagar. 
   (B) The Collector, Ahmednagar. 

(C) The Chief Executive Officer of Shree Sai Baba Sansthan Trust Shirdi. 
The Principal District judge, Ahmednagar shall be the Chairman of the Committee 

and rest of two officers shall be the Members of the Committee. The Management 
Committee shall hold meetings as per the agenda prescribed and as per the requisition 
issued by the Principal District Judge, Ahmednagar. 

In case the State Government fails to constitute a new Committee within the 
stipulated period of 15 days  from today, “the Shree Sai baba Sansthan Management 
Committee” constituted on 23rd August 2004 is injuncted  from functioning as such and 
discharging its duties.  

The existing Committee and the Committee constituted by this Court is directed 
not to take any major  financial decision in respect of management of the affairs of the 
Sansthan without intimating this Court. 

   तसचे,  ततु पी. आय.एल.न.ं१८/२०११, मधील िस  हील अज . १२०५६/२०१२, म  ये मा. उ  च 
 यायालयाने िद.१६/१०/२०१६, रोजी खालील माणे आदेश केलेला आह.े  

 लॉज न.ं  6) We direct that, without prior permission of this Court, the Committee,  
(a)  shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable 

properties of the Respondent No.2trust; 
(b)  shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on 

behalf of the Respondent No.2trust; 
(c)  shall not take any major financial decision of whatsoever nature; 
(d)  shall not take steps to recruit staff, employees in regular vacancies; 
(e)  shall not convert precious metals in any form nor melt it in any form. 

 ततु िनकालास अनुस न, मा.ि सद  य सिमतीचे िनणयास अनुस न मोठया र  कमांचे खचास/ 
कामास, मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घेणे कामी, अॅड सजंय आर. चौक दार यांचे माफत खालील माणे 
िस  हील अॅ  लीकेशन , मा.उ  च  यायालय मुंबई, खंउपीठ औरंगाबाद , यांचेकडे दाखल केले होत.े  

महारा   शासनाने, िद. २७/८/२०१६, रोजीचे आदशेाने सं  थानचा कारभार पहाणसेाठी न  याने मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सद  याचंी िनयु  ती केली आहे, मा.उ  च  यायालयाने िद.१३/३/२०१२, रोजीचे आदशेाने 

गठीत केलेली,  मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, याचंेकडे दाखल केले होत.े  
महारा   शासनाने, िद.२७/८/२०१६, रोजीचे आदशेाने सं  थानचा कारभार पहाणसेाठी न  याने, 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  याचंी िनयु  ती केली आह,े मा. उ  च  यायालयाने, िद.१३/३/२०१२, रोजीचे 
आदशेाने गठीत केलेली, मा. ि सद  य सिमती सपंु  टात आलेली अस  याने, मा. उ  च  यायालयात खचास / 
कामास परवानगी िमळणकेामी दाखल केलेले सदर िस  हील अॅ  लीकेश  स ् , मा. कोटातनु माग े घेणसे , मा. 
 यव  थापन सिमतीने, िद.१६/८/२०१६, रोजीच,े सभेत िनणय .५६६, अ  वये, मंजरुी िदलेली आह,े सदर 

िनणयास अनसु न , अॅड ी एस. आर. चौक दार, यांनी मा.उ  च  यायालयात दाखल केलेले िस  हील 
अॅ  लीकेश  स, िद.८/९/२०१६ व िद.१५/९/२०१६, रोजी मागे (withdraw)  घेतले आहे.  

खालील त   यातील २४ िस  हील अॅ  लीकेश  स ्म  ये, अॅड ी चौक दार, यांनी  येक  ा ट ग फ  
.२,५००/- मे. कोटातील हअेर गसाठी ५,०००/-, टायप ग, कोट फ ,  टेनो व इतर  लेरीकल चाजस, इतर 
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खचाकामी .२,५००/-, असे एकुण .१०,०००/- माणे  येक िस  हील अजाची वक ल फ  ची मागणी केलेली 
आह.े  

. िस  हील अजाचा तपशील िस  हील अज नं. मागे घेत  याची 
तारीख 

१) मं िदर प रसरातील फलोअ रंगच े नुतनीकरण करणे कामी येणारे खचास मा  यता 
िमळणेबाबत.  

७८९६/२०१३  

८/९/२०१६ 

२) ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीमधील दसु-या ट   याम  ये २०० खो  याचं े
नुतनीकरण करणसे मा  यता िमळणेबाबत.  

१३२८२/२०१३  

३) ी साईबाबा म  टीिमडीया िथमपाक क  पाअंतगत लजेर शो क  पाकरीता 
आव  यक िस  हील वक करणेच े कामासाठी न  याने िनिवदा काढणेस मा  यता 
िमळणेबाबत.  

१५६९६/२०१३  

४) साईआ मसाठी एसएसएस पाईप खरेदीस झाले  या वाढीव खचाची मािहती उ  च 
 यायालयास दणेेबाबत.  

१७७४/२०१४  

५) मा. उपकायकारी अिधकारी यांचकेरीता िनवास  थानाच ेबांधकाम करणेस मा. उ  च 
 यायालयास दणेेबाबत.  

१०५३/२०१५  

६) सं  थानच े मौजे िनमगांव को-हाळे, गट न.ं१९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती पे  ह ग 
 लॉक बसिवणे दु  ती करणेबाबत.  

५०७३/२०१५  

७) िशड  येथ े िवमानतळ उभारणेकामी महारा   िवमानतळ िवकास कंपनी मयािदत , 
मुंबई यांना अथ सहा य  करणेबाबत.  

६८५२/२०१५  

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   यां  या िनधीतुन िशड , शहरातील 
ि दतीय ाधानय गटातील भूसंपादनाची आव  यकता नसले  या १७ र   याचं े
िवकसनाबाबत.  

५०७२/२०१५  

९) ी साई सं  थान ए   लॉईज े . को. सोसायटी िल.,  िशड , यांना िल  ह अॅ  ड 
लायस  स त  वावर वापरास दे  यात आले  या  यवसायांच ेमुदतवाढीबाबत.  

१०४२६/२०१४  

१०) िसंह  थ कंुभमेळा सन २०१५ मधील सं  थानतफ िशड  व प रसरात साईभ  तासंाठी 
कर  यात आले  या अित र  त साई सुिवधांकरीता झाले  या खचाचा अहवाल सादर 
करणे मुदतवाढ िमळणेबाबत.  

१६५२३/२०१५  

११) १) िसंह  थ कंुभमेळया करीता झाले  या खचाचा अहवाल,  मा.कोटास सादर 
करणेबाबत.  
२) िसंह  थ कंुभमेळा करीता िशड  पोलीस  टेशनसाठी भाडेत  वावर म  यवत  
उदघोषणा क  उभारणेबाबतचा खच मा. उ  च  यायालयाला कळिवणेबाबत.  

३५००/२०१५  

१२) दशन हॉलमधील  टील  बच रल गबाबत.  ६८४७/२०१५  
१३) दनैिदन वापराच ेिन पयोगी भंगार / डेड  टॉक / िमसलिेनअस तसेच सादील  व पाच े

सािह  य िव  करणेस मा  यता िमळणेबाबत.  
१३२७९/२०१३  

१४) सन २०१४-२०१५ क रता  लीच ग पावडर फे रक अॅलम व  लोरीन गॅस िसलडर 
खरेदी करणसे मा  यता घणेेबाबत.  

५८१५/२०१४  

१५) िशड  नगरपंचायत यांना पाणी साठवण तलावास कागद टाकणेसाठी अनुदान 
उपल  ध क न दणेेबाबत.  

६५४४/२०१६  

१६) िशड  शहराम  ये वशे करणा-या वाहनांवर िशड  नगरपंचायत माफत  व  छता कर 
वसुल न के  यामुळे भरपाई र  कम वाढीव दरासह िमळणेबाबत.  

४७५३/२०१५  

१७) मा. कोटास िवनंती क न .१ कोटी पयतचा खच मा. िव  व  त सिमतीच ेमा  यतेने 
करणेबाबत.  

५८११/२०१४ 

१८) साठा संपत आले  या सं  थान िनम त सीडी व िड  हीडीच ेपुनिनम ती िविहत प  दतीन े
ई-िनिवदा मागवनू करणेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

१२४५८/२०१६ 

१९) दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दनैं िदनी / िदनदश का व ी साईबाबा िडल  स 
िदनदश का छपाई क न िव  करणेबाबत. 

१२४५७/२०१६ 

२०) आय.एस.ओ चे ऑडीटर यांनी सुचिवले  या साईआ म भ  तिनवास मधील  येक 
मला बाहे न स  लाय बंद करणेसाठी दरवाजावर मा  टर  वीचसह वायर ग 

करणेबाबत. 
४७४४/२०१५ 

२१) सं  थान कमचा-यांना सानु ह अनुदान दणेेबाबत. १३२८४/२०१३ 
२२) ी साईबाबा हॉ  पीटलच े आकृतीबंधाम  य े परफयुजिन  टच े आणखी एका पदाचा 

समावशे करणेकामी उ  च  यायालयाची मा  यता घणेेबाबत. 
१२४५९/२०१६ 

२३) ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटलचे  यां ि क करणासह   व  छता 
कामाकरीता ई िनिवदा मागिवणेबाबत. 

१२४५६/२०१६ 

२४) मौजे िशड  येथील अंतगत र  त े िवकसीत करणेकामी भसूंपादन व इतर खचाकामी 
र  कम .१११.५४५ कोटी खचास मा  यता िमळणेबाबत. 

८७०९/२०१४ १५/९/२०१६ 
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अॅड. ी एस. आर. चौक दार, यांनी, उपरो  त एकुण २४ िस  हील अॅ  लीकेशनससाठी .२,४०,०००/- 
(अ री पये दोन लाख चाळीस हजार मा  ) मागणी केलेली आह.े  

अॅड. ी एस. आर. चौक दार, यांनी, उपरो  त  िस  हील अॅ  लीकेश  स ् , सं  थानने िदले  या प ानसुार 
मा. उ  च  यायालयातनु, िद.८/९/२०१६ व िद. १५/९/२०१६, रोजी मागे (withdraw) घेतलेले आहे,  ततुचे 
काही िस  हील अॅ  लीकेश  म  ये,  मा. कोटाने वेळोवेळी नुस  या तारखा िदले  या आहते. सनुावणी (Hearing) 
झालेली नाही, तर काही िस  हील अज दाखल के  या पासनु बोडावर आलेले नाही ,  यामळेु, अॅड. ी.चौक दार, 
यानंा वरील २४ िस  हील अॅ  लीकेशनम  ये ती िस  हील अॅ  लीकेशनसाठी १०,०००/- या माण े एकुण २४ 
िस  हील अॅ  लीकेशनसाठी . २,४०,०००/- (अ री पये दोन लाख चाळीस हजार मा  ) अॅड सजंय आर 
चौक दार यांनी िद.२७/८/२०१६ चे प ाने मागणी  केली आह.े  

अॅड  होकेट चौक दार यांना वक ल फ  अदा करणेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/२/२०१३  
रोजीचे सभेतील आय  या  वेळेचा िवषय १४ िव  व  तां  या सचुनांबाबत मधील िनणय . २५७ ने मा. 
िव  व  तानंी सभेत सचुना मांड  या  या मा  य कर  यात आ  या. ०२) अॅड चौक दार ह े मा. मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये सं  थानचे वतीने िवनात ार काम पहात आहते.  यानंा अॅड धोड यांचे 

मानधना माण ेमानधन दे  यात यावे असा िनणय झालेला आह.े  
तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयांस अनुस न अॅड  होकेट सजंय आर चौक दार यांनी उपरो  त 

िस  हील अॅ  लीकेशन मा. उ  च  यायालयातनु िद . ८/९/२०१६ व िद. १५/९/२०१६ रोजी मागे (withdraw) 
घेतलेले आहे,  ततुचे २४ िस  हील अॅ  लीकेशनम  ये ती िस  हील अॅ  लीकेशनसाठी १०,०००/- या माणे 
.२,४०,०००/- अ री . दोन लाख चाळीस हजार मा  अॅड सजंय आर चौक दार यांना अदा करणचेे िनणयाथ 

सादर. 
िनणय .९१४ यावर सिव तर चचा होऊन, अॅड  होकेट संजय आर चौक दार यांनी मा.उ च यायालयामधील २४ 

िस  हील अॅ  लीकेशनमधील ती िस  हील अॅ  लीकेशनसाठी .१०,०००/- मा  वक ल फ  ची मागणी 
केलेली आहे. परं तु  या २४ ॲ लीकेशनपैक  िकती ॲ लीकेशनवर मा.उ च यायाम ये सुनावणी 
केलेली आहे, याचा उपरो  तावाम ये उ लेख िदसून येत नाही. याकरीता सिमती सद य ॲङमोहन 
जयकर यांनी ॲङ संजय चौक दार यां चेबरोबर चचा क न फ  बाबत अंतीम िनणय यावा, असे ठरले.   

(कायवाही- िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं११ मा.उ च यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रट िपटीशन न.ं२०१४/ २०१४, ३३०/२०१५ 

व २०८४/ २०१६ मधील सं थानसाठी िविवध उप मांसाठीचे आर ण .३९ मधील जमीन स.न.ं१२६ 
व १२४ पैक  े  ४ हे.५४ आर. १८ चौ.मी. हे भ-ूसंपादन ि येने घेणे अथवा न घेणेबाबत. 

ताव-  मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, येथे सं  थानचे िव  द ् दाखल केलेले रट िपटीशन न.ं२०४०/ 
२०१४, डॉ.सतोष लोढा िव  द महारा   शासन व इतर, रट िपटीशन न.ं३३०/२०१५, िभमाबाई पंढरीनाथ शेळके 
िव  द महारा   शासन व इतर, रट िपटीशन न.ं२०८४/२०१६, ी चं कांत रितलाल मेहता िव  द महारा   
शासन व इतर हे, मौजे िशड , येथील स.न.ं १२४, १२६, आर ण .३९, े  ४ हे. ५४ आर. १८ चौ.मी. चे 
भसूपंादना सदंभात दाखल झालेले आहे . 

मा.उपिव भागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड , यांनी, िद.२०/१०/२०१६, रोजीच े प ाने, मा.िज  हािधकारी, 
यांना भूमी संपादन अिधिनयम, २०१३ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतुदी  या  अनुषगंाने संपािदत जागेचे 
ठरिव  यासाठी करावयाच ेकायप  दतीबाबत मािहती िदली आह,े  याम  य ेआर ण . ३९ चे संदभात खालील माणे 
मािहती नमुद केली आह.े  
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१ १६/२००० िशड  ४-५४-१८ ४/७/२००२ ४,१७,५४,५२५/- १५,३४,५६,४०३/- ३८,७७,२०,७६४/- ९१,४८,२०,७६४/- ७६,१३,६४,३६१/- 

    ततु करणी, मे.कोटाने, िद.७/१२/२०१६, रोजी तारीख नेमलेली होती, सदर तारखेस िवधी 
िवभागाचे .िवधी अिधकारी अशोक शंकरराव वाळंुज व िलपीक टंकलेखक सिंदप अ. सालकर, यांनी तारीख 
हजर केली, मा. कोटात पकुार  यानंतर िपटीशनरचे वक लांनी रट िपटीशनची मािहती सांगनू से  शन ६ ची नोटीस 

िस  द झाले  या तारखेपासनू नकुसान भरपाईचा मोबदला िमळावा अशी िवनंती केली,  यावर, मा. कोटाने 
सं  थानचे वक ल, ी भवर सो., यांना िवचारणा केली,  यावर,  यानंी भसूपंादनाची याही सन , २००२, चे 
अिधसचुनेनुसार चालू  आह,े म  यंतरीचे काळात सदर े ातनू र  ता गे  याने पु  हा े  कमी झाले व े ाची 
िन  चीती क न भसूपंादनाचे ि येस पु  हा  सु वात झाली , से  शन ६ ची नोटीस जरी, सन,२०१३, साली काढली 



17 
 

{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc) 

असली तरी भसूपंादन ि या ही सन , २००२ पासनू चाल ूआहे , तसचे, भसूपंादन सं  था  ही धमदाय सं  था आहे 
अस ेसांगीतले,  यावर, मा. कोटाने भसूपंादन ि या जरी सन , २००२, पासनू चालू  असली तरी से  शन ६ ची 
नोटीस सन, २०१३, साली िनघाली आहे,  यामळेु, करणी से  शन ६ चे नोटीस िस  द झा  यापासनू र  कम 
दणेबेाबत िवचार करावा अस ेसांगनू करणी, िद.१६/१२/२०१६, रोजी पढुील तारीख नेमलेली आहे.  

तारीख झा  यानंतर, अॅड. ी िनतीन भवर यांचेशी करणी चचा केली असता, मा. कोट, जर सन, 
२००२ या रेट नसुार जमीन सदंभात परवानगी दते असले तर भसूपंादनासाठी अंदाजे .१५,३४,५६,४०३/- 
इतका खच येणार आहे, परंत,ू जर मा. कोटाने सन, २०१३, चे नोटीिफकेशन नुसार भसूपंादन कर  या चा आदशे 
केला तर, िद.०१/०१/२०१४, पयतच अंदाजे .९१,४८,२०,७६४/-, इतक  र  कम अदा करावी लागणार आहे, 
सदरची र  कम, मा.कोटातचा आदशे होई पावेतो आणखी वाढेल, सदर करणी पढुील तरीख , 
िद.१६/१२/२०१६, नेमलेली आहे, सदर तारखेस, मा. उ  च  यायालयात भसूपंादन ि ये पोटी ा  या  लागणा-
या नकुसान भरपाई  या र  कमेबाबत, अॅड., ी िनतीन भवर, यांना मािहती ावयाची आह.े  

 ततु आर ण .३९ मधील जमीन सं  थानला िमळणकेामी शासनाकडे र  कम 
.१६,१६,३१,४४४/- जमा केली आहे, सदरचे े  सं  थानचे मालक चे स.नं.१२४/१ े  ८८ आर ३५ चौ.मी. 

(से ल गोडवनू) चे जवळ आह.े  
उपरो  त आर ण .३९ ची भसूंपादनाची कायवाही चालू  ठेवली अथवा र  केली तरी दखेील 

शासनास आ  थापना खच ३% इतका अंदाजे . ४७,०७,७१२/- इतक  र  कम अदा करावी लागणार आहे.  
उ  त आर णातील जमीनी सबंंधीत जमीन मालकांकडून थेट प  दतीने खरेदी करावया  या झा  यास 

सन, २०१६-१७, चे शासनाचे रेडीरेकनर माण ेस.न.ं१२४ चे ती चौ.मी. दर .१५,३००/-, माण े े  १ ह.े ०३ 
आर. १६ चौ. मी. ची र  कम .१५,७८,३४,८००/-, इतक  होत असनू, स.न.ं१२६ चे ित चौ.मी.दर ८,५००/-, 

माण े ३ ह.े ५१ आर. ०२ चौ. मी. ची  र  कम .२९,८३,६७,०००/-, इतक  होत आहे,  हणजेच  ततु 
आर ण .३९ मधील एकुण े  ४ हे. ५४ आर १८ चौ.मी. ची एकुण र  कम .४५,६२,०१,८००/-, इतक  
होत आहे, मा   सदरचे े  भसूंपादन ि ये  दारे  यावयाचे झा  यास,  यासाठी, िद.०१/०१/२०१४, पयतची 
अंदाजे र  कम .९१,४८,२०,७६४/-, इतका खच व िद.०१/०१/२०१४, पासनू ते , मे. कोटाचा आदशे 
होईपावेतो  या तारखेपयत सदर खचात आणखी वाढ होणार आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद, हे उ  त दा  या म  ये आर ण 
.३९ मधील े  ४ हे. ५४ आर. १८ चौ.मी. चे भसूंपादना संबंधी नकुसान भरपाईची र  कम वादी यांना सन, 

२०१३, चे सधुारीत भूसपंादन काय ा माण े अदा कर  याबाबतचे आदशे िनगत करणार अस  याची श  यता 
नाकारत येत नाही,  या माणे, सन, २०१३,  या सधुारीत भसूंपादन काय ा  वये संबंधीत जमीन मालकांना फार 
मोठ्या माणावर भसूपंादना पोटी नकुसान भरपाईची र  क म ावी लागेल, भसूपंादन ि ये  दा रे सदर जमीन 
सपंादन करण े सं  था नला आथ क  ट्या फाय ाच े होणार नाही,  हणनू, सदरच े े  सन २००२,  या 
अिधसचुनेनुसार व जु  या भूसपंादन काय ानसुार व सं  थानची गरज तपासनु कायवाही  हावी अस ेमत आहे. तरी 
सदरचा िव षय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .९१५ यावर सिव तर चचा होऊन, आर ण .३९ मधील े ा संबंधी जमीन मालकांम  ये आपआपसात 
वाद असून,  या जागेवर बेकायदेशीर अित मणे सु  दा आहेत. तसेच सुधारीत भूसंपादन कायदा सन, 
२०१३, चे तरतुदीनुसार जागेची िकंमत फार जा  त होत आहे व जागेचे े  आिण  यासाठी ावी 
लागणारी िकंमत संयु  तीक नाही, असे सिमतीचे मत झाले. 

तसेच, शेती महामंडळाची, िशड  व लगत  या गावांतील ३०१ हे. ८४ आर. (७५४ एकर  ६० 
आर) जमीन सं  थानला िमळणेकामी महारा   रा  य, शेती महामंडळ, पुणे, यांचेकडे िद.२४/१०/२०१६, 
रोजी स ् ताव सादर केलेला आहे, सदर जमीन सं  थानला कमी िकमतीत िमळणार आहे, या सव 
बाब चा िवचार करता, आर ण .३९ मधील े  भूसंपादनाने घेणे सं  थान  या  टीने िकफायतशीर 
व सोईचे नाही,  हणून आर ण . ३९, मधील ४  हे  टर  ५४ आर. १८ चौ.मी. हे े  भूसपंादना  दारे 
घेवू  नये व सदर आर ण र  करणे व भूसंपादनापोटी शासनाकडे जमा केली र  कम परत िमळणेकामी 
कायवाही कर  यात यावी, असे ठरले.      (कायवाही- िवधी अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१२ पालखी सेवेकरी यांचा वै िकय सेवा व मानधनात वाढ िमळणेबाबत िद.०५.१०.२०१६ रोजीचा अज. 

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

मांक 
कलम/ तरतूदीच े

शीषक 
पोटकल/ 
उपकलम 

मांक 

तरतूद 

०१ १७ सिमतीची कत ये व 
अिधकार 

१(झ) सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांच ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल, व शासन 
कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव सव 
गो  टी करील.   
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०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

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 सुिवधा पुरिवण े

 तावना- सं  थानमाफत  येक गु वारी ची पालखी समाधी मं िदर ते  दारकामाई,  दारकामाईत 
भजन व तेथनू चावडीपयत  यानंतर चावडीम  ये आरती व परत समाधी मं िदर अशी पालखीची िमरवणकू असत.े 
तसचे  थािनक उ  सव व मखु तीन उ  सवाचे वेळी चे रथ/पालखीची गावातनु िमरवणकू असते , यावेळी चे 
रथ/ पालखीचे समोर पालखीधारक, अ  दािगरीधारक, मदृ ूगं वादक , सनई वादक, िशंग वादक, ताशा वादक, डफ 
वादक, ब  तीधारक इ. सवेा कारे पालखी सवेेकरी  हणनू एकुण १५ सवेेकरी नेम  यात आलेले आहते.  

 ताव-  ी.रामनाथ ह रभाऊ वप व इतर १५ पालखी सवेेक-यांनी िद.०५/१०/२०१६ रोजीचे 
अजा  वये आ  ही सव बाबां  या पालखीची परुवजांपासनू सवेेत ज ू आहोत व आमची घरची प रि थती 
हालाखीची आह.े तरी आ  हां सवाना ी साईबाबा सं  थानकडून मोफत वै क य सवेा िमळावी व आ  हालंा जे 
मानधन िदले जाते ते फार कमी आह.े  यात वाढ क न िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

  ी बाबाचंे रथ/ पालखीचे समोर पालखीधारक, अ  दािगरीधारक, मदृ ुगं वादक , सनई वादक, िशंग 
वादक, ताशा वादक, डफ वादक, ब  तीधारक इ. कारचे खालील माण े पालखी सवेेकरी नेम  यात आलेले 
आहते. 

पालखी सेवेकरी  

अ.  सवेेक-यांची नांव े कार अ.  सवेेक-यांची नांव े कार 
०१ ी अमोल नथरुाम िबडवे  पालखीधारक ०८ ी शंकर रामदास गायके ब ीधारक 
०२ ी रामनाथ हरीभाऊ वप पालखीधारक ०९ ी गंगा ध डीबा सोळस े सनईवादक 
०३ ी िनवृ ी रामचंद आहरे पालखीधारक १० ी बाळा साळबा आरणे िशंग वादक 
०४ ी सतंोष द ा य शेळके  पालखीधारक ११ ी साहबेराव रामचं  आरण े िशंग वादक 
०५ ी दगडू िभकाजी अडांगळे डफ वादक १२ ी िदपक सव म िबडवे अ दािगरीधारक 
०६ ी अजनु रामा ढोबळे  डफ वादक १३ ी सकुदवे भागाजी ब ीसे ताशा वादक 
०७ ीमती ममुताज रटीकभाई स यद  ब ीधारक १४ ी बालमभाई पापाभाई स यद ताशा वादक 

 
आरतीकरीता चौघडा वादक सेवेकरी 

०१ ी. िदपक सव  तम िबडवे चौघडा वादक 
  वरील माण े एकुण १५ सवेेकरी ी बाबांचे रथ/ पालखी तसचे आरतीसाठी सं  थानला सवेा दते 

असतात.  यानंा मा.  यव  थापन सिमती िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१२ नुसार सं  थानचे ी 
साईनाथ  णालयाम  ये अ  य  प दराम  ये सवासाठी वै क य सवेा उल  ध अस  यामळेु पालखी सवेके-यानंा  या 
सवेेचा लाभ  यावा व ओळखप ाचा द ु पयोग होऊ नये , याकरीता  यानंा ओळखप  न दतेा सरं ण िवभागास 
लेखी  व पात कळिवणते यावे. तसचे वाढ  या महागाईचा िवचार करता पालखी सवेेकरी व चौघडा वादक यांना 
दरमाह  येक  .११००/- मा  मानधन दे  यात यावे, असे ठरले आह.े  

 यानसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/ ३९८३/२०१६ िद.२०/०१/२०१६ अ  वये ितमिहना 
.११००/- (हजेरी माण)े इतके एकि त मानधन दे  यात येत आह.े आता,  यानंी  याचंे मानधनात वाढ क न 

सं  थानचे  णालयात मोफत वै क य सवेा िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े 
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  अिधिनयम-२००४ 

नसुार वरील नमदू तरतदूीस अनसु न मा .  यव  थापन सिमती िद.१९/११/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .७६५ 
(२३) (क) नसुार सं  था नम  ये कॉ  ॅ  टसमाफत सवेेत असले  या कं ाटी कमचा-यांना खालील माण े वै क य 
सवेा परुिवली जाते.  

अ.  कं ाटी कामगारांचा सवेा कालावधी  वै क य िबल मयादा पये  
०१ ०१ ते ०५ वषापयत  ३०,०००/- 
०२ ०५ ते १० वषापयत  ४०,०००/- 
०३ १० वष व  यापे ा अिधक  ५०,०००/- 

  उपरो  त कं ाटी कमचा-यांसाठी िवहीत केले  या िनकषा माणे ी साईबाबांचे रथ/ पालखी व 
आरतीसाठी सवेा दणेा-या १५ सवेेकरी यांना  वतःसाठी सं  थानचे ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा 

 णालय येथे ित वष  र  कम .५०,०००/- मयादपेयत पयत मोफत वै क य सवेा दतेा येईल. तसचे  याचंे 
एकि त मानधन येक  दरमहा .११००/- याम  ये वाढ करणेबाबत  या  तावावर िनणय होणसे िवनंती.  

तरी उपरो   ताव िनणयाथ सादर. 
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िनणय .९१६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या १४ पालखी सेवेकरी व १ चौघडा वादक सेवेकरी 
हे िवनाखंड करत असले या सेवेचा िवचार करता, यांना िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासुन .३०००/- 
मा  मािसक मानधन दे यात यावे, असे ठरले.  

  तसेच सेवेक यांनी मागणी के या माणे यांना वै िकय सेवा पुरिवणेकामी सिमती सद य 
ी.सिचन तां बे यांनी िनणय यावा, असे ठरले.              (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१३ ी साईनाथ णालयातील कमचा यां या पा यांचा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा 

करणेबाबत. 
ताव- (अ) सं  थानचे चिलत प तीनसुार मा.कोट रिस  हर यांचे काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने दरवष  

सं  थान कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे 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 मुंबई ि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.े  

(ब) उपरो  त शासन मंजरूीस अनुस न दरवष  सं  थान कमचा-यां  या पा  यां  या शै िणक 
परता  याबाबतची कायवाही सामा  य शासन िवभाग, वशी-०६ माफत कर  यात येते. सन २०१६-१७ या 
शै िणक वषाक रताची कायवाहीही  यांचेमाफतच सु  आहे.  यानसुार जा.न.ंएसएसएस/वशी-०६/२०४७/ 
२०१६ िद.२६.०८.२०१६ रोजीचे प ा  वये सं  थान कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ चा शै िणक शु  क 
परतावा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत आव  यक मािहती सादर करणकेामी ी साईनाथ  णालय 
िवभागाकडील पा  कमचारी सं  या , पा  य सं  या , िव ाथ  िश ण घेत असलेले वग/अ  यास म व अंदाजे 
फ ची र  कम याबाबतची मािहती िद.१५.०९.२०१६ अखेर सादर करणबेाबत कळिव  यात आलेले होते.  

  मा  ी साईनाथ  णालयाकडून मुदतीत मािहती उपल  ध नाही.  याबाबत  यानंा वेळोवेळी 
दरु  वनी ारे दखेील कळिवलेले होते, मा   यानंी िलपीक सु ीवर आहे, उ ा दतेो अस े कारण े सांगनू मािहती 
दे  यास टाळाटाळ केली.  यामळेु  दर  यानचे काळात ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता इतर िवभागातील 
सं  थान कमचा-यां  या अंदाजे ८७० ( ी साईनाथ  णालय िवभाग वगळता) पा  याचंा सन २०१६-१७ या 
शै िणक वषाचा शु  क परतावा करणेबाबतचा िवषय मा.  य.सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला.  

 यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६९२ अ  वये सं  थान 
कायम कमचा-यास एकुण ८७० पा  याचंा सन २०१६-१७ या वषातील शै िणक शु  काचा परतावा करणसे व 
 याकामी येणा-या अंदाजे .६६,५०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानुसार प रप क 

पा रत क न साईनाथ  णालय वगळता इतर कमचा-यांना फॉम वाटप क न, कायवाही अं ितम ट   यात आलेली 
आह.े  

(क) आता ी साईनाथ  णालयामाफत िद.१९.११.२०१६ रोजीच े प  व  यासोबत  या 
िद.१५.११.२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये साईनाथ  णालय िवभागाकडील पा  याचंा सन २०१६-१७ या 
वषाचा शै िणक शु  क परतावा करणबेाबतचा कायवाही इकडील कायालयाकडून करणबेाबत िनदश िदलेले 
आहते.  

   यानसुार  यांनी त  बल ०२ मिहने (६० िदवस) उशीराने  ताव इकडील कायालयाकडे सादर केलेला 
आह.े  साईनाथ  णालय वगळता सं  थानचे इतर  थायी कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ या वषाचा 
शै िणक शु  क परतावा करणेस मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेत मा  यता िमळालेली आह.े  

(ड) ी साईनाथ  णालयाकडील कमचा-यांकडील मािहतीनसुार एकुण ६८ कमचा-यां  या ११० 
पा  यानंा सन २०१६-१७ या शै िणक वषातील शु  क परतावा करणकेामी अंदाजे .२९,९८,८७०/- अंदाजे 
पणुािकत र  कम .३०,००,०००/- (अ री पये तीस लाख) मा  अपेि त आहे, सदर खचास मा  यता 
िमळणकेामी िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत मा  यतेसाठी सादर कर  यात येऊन, मा.  य.सिमतीचे 
मा  यतेनंतर िविहत प तीने कमचा-यां  या पा  याचंा सन २०१६-१७ चा शै िणक फ  परतावा करता येईल.   

तरी उपरो  त प र  छेद “ड” म  ये नमदु केले माणे ी साईनाथ  णालय िवभागाकडील  थायी 
कमचा यांची ११३ पा  याचंा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा शु  क परतावा आदा करणेस व  याकामी 
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येणारे अंदाजे पुणािकत र  कम .३०,००,०००/- (अ री पये तीस लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणेस 
िवनंती.   

िनणय .९१७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये ११० पा यां या शै िणक शु काचा परतावा 
.३०,००,०००/- मा  दशिवणेत आलेला आहे. सदरह र कम संयु ि क वाटत नाही, याकरीता 
.३०,००,०००/- मा  शै िणक शु का या िववरणासहीत ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने 

भरणेबाबत फेरसादर. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  सचंािलत शै िणक सकुंलामधील ी 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 सवेािनवृ  झाले  या आहते. यामुळे यांचे पदावर शाळा सिंहतेनसुार, पदो नतीने मु या यापक 
नेमण े आह.े ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाकडील ०४ सहा.िश क, यांनी ीमती 
च हाणके यांचे सवेािनवृ ीनंतर पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेबाबत अज केलेले 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+ 
२०१३-१४ A+ 
२०१४-१५ A+ 
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ी.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 म  ये १००/- ( .शंभर) वाढ  यानंा िदलेली असत.े  यामळेु आप  या 
सं  थे  या ी साईबाबा क  या मं िदर व किनष ्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 ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतदुीनसुार ी साईबाबा क या िव ा मं िदरकडील जे तम 
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ि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 .९१८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील सेवाजे ता, गोपनीय 
अहवालाची तवारी, अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पुणे िवभाग, पुणे यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा  खाजगी 
शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीनुसार तसेच 
िश ण संचालक, पुणे िवभाग यां चेशी दु र वनी ारे केले या चचस अनुस न, जे तम िशि का ीमती 
जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यांची क या िव ा मं िदर व किन  महािव ालया या मु या यापक पदी 
पदो  नतीने नेमणूक करणेस मा यता दे यात आली.           (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१५ सं थान िनवास थान र  क न देणेस असमथता दशिवलेमुळे सेवािनयु  कमचारी ी.मि छं  िदगंबर 

धने र यांचे िव द कायदेशीर दावा दाखल करणेबाबत. 
ताव-  ी.एम.डी.धने  वर, किन  ठ कामगार अिधकारी ह े िद.३१/०५/२०१५ रोजी सं  थान सवेेतनू सवेािनवृ  त  झालेले 

आहते. सवेेत असतांना ी.धने  वर यांना सं  थानमाफत साई  यान ०२/०४ हे िनवास  थान उपल  ध क न देणते 
आलेले होत.े सवेािनवृ  तीनंतर ी.धने  वर याचंेकडून िनवास  थान र  त न झालेमळेु  यांना िनवास  थान र  त 
करणसेाठी िद.१३/०८/२०१५ रोजीचे प ाने कळिवणते आलेले होते. प  िमळालेनंतर ी.धने  वर यांनी 
िद.१९/०८/२०१५ रोजीचे अजाने, घराचे बांधकाम चाल ू अस  याचे कारणा  तव ०६ मिहनेसाठी 
िनवास  थानाम  ये राह  याची मदुतवाढ िमळणचेी िवनंती केलेली होती.  

  ी.धने  वर यांचे समवेत सवेािनवृ  त झालेले इतर कमचारी ी.रामराव शेळके, ी.भाऊसाहबे साबळे व 
ी.सभुाष गकळ यांना घराचे बांधकाम चालू  अस  याचे कारणा  तव शासन िनणयातील तरतदुीनसुार थम ०३ 

मिहने िनयमीत दराने व  यापुढील कालावधीचे चाल ूबाजारभाव दराने भाडे वसलुीच ेअटीवर िनवास  थानाम  ये 
राहणचेी मदुतवाढ िदलेली होती.  याच धत वर ी.धने  वर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/३७०६/२०१५ 
िद.३०/१२/२०१५ रोजीचे आदशेाने थम ०३ मिहने िनयमीत दराने व  यापढुील कालावधीचे चाल ूबाजारभाव 
दराने भाडे दराने वसलुीचे अटीवर िनवास  थानाम  ये राहणचेी मदुतवाढ देणते आलेली आहे.  

मदुतवाढीचा ०६ मिह  याचा कालावधी उलटून गेलेनंतर ी.धने  वर यांनी पु  हा िद.२९ माच, २०१६ 
रोजीचे प ाने, “मी मा.अ य  साहबे (त  कालीन) यांना सम  भेटून व  याचंे िनदशानुसार शासन िनणयास 
अनसु न सं  था नम  ये पनुनेमणकू साठी अज सादर केलेले आहे .” तसचे मा या मलुीचा िववाह ठरलेला असनू 
 याकामी पढुील ०६ मिहनेसाठी िनवास  थानाम  ये राह  याची परवानगी िमळणचेी िवनंती केलेली होती. ी. 

धने  वर यांचे िद. १९/०८/२०१५ व िद.२९/०३/२०१६ रोजीचे िनवास  थान मदुतवाढीचे दो  ही अजाचे 
अवलोकन केले असता अजात दोन वेगवेगळी कारण े नमदू क न केवळ वेळकाढूपणा करत अस  याचे  प  ट 
िदसनू येत होते. सबब, ी.धने  वर यांना शासक य अिधकारी यांचे सम  बोलावनू िनवास  थान र  त क न 
दणेबेाबत कळिवणते आले. तथापी, ी.धने  वर यांनी िनवास  थान र  त क न देणसेाठी असमथता दशिवलेमळेु 
 याचंे ताबेतील िनवास  थान र  त क न घेणकेामी सादर करणते आले  या िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे िटपणीवर 

मा.कायकारी अिधकारी महोदयांनी ी धने  वर यांचे ताबेतील िनवास  थान कायदेशीर कायवाही क न र  त क न 
घेणचेे त डी िनदश िदलेले आहते.  

  ी.धने  वर यांचे िव  द कायदशेीर दावा दाखल करणकेामी िवधी िवभागाकडून अिभ ाय घेणते 
आलेला असनू, िवधी िवभागाने िद.२४/११/२०१६ रोजीचे प ाने दावा दाखल करणेसाठी सं  थान पॅनलवरील 
अॅड.जग  नाथ कारभारी ग दकर, िशड  यांचे नाव सचुिवले आह.े तसेच दावा दाखल करणेस व याकामी येणा-या 
एकूण खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागेल अस ेकळिवले आह.े  

  तरी ी.धने  वर यांचे िव  द अॅड.जग  नाथ कारभारी ग दकर यांचे माफत कायदशेीर दावा दाखल 
करणसे व याकामी येणा-या एकूण खचास मा  यता असावी. 

िनणय .९१९ यावर सिव तर चचा होऊन, सेवािनवृ  कमचारी ी.मि छं  िदगंबर धने र यांचे िनवास थान खाली 
क न घेणेसाठी कायकारी अिधकारी यांनी सम  बोलावून यांचेबरोबर चचा करावी व िनवास थान 
खाली करणेबाबत ी.धने र यांचेकडून लेखी व पात घे यात यावे, असे ठरले.     

          (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१६ अनुकंपा कारणा तव संबंधीत पा  नातेवाईकांची वग-०३ िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणूक 

करणेबाबत. 
ताव- (अ)  सं  थान सवेेत असतांना मतृ पावणा-या कमचा-यां  या कुटंुबातील एका पा  नातेवाईकास वेळोवेळी पारीत 

होणा या शासन िनणयातील अनकंुपा तरतदुीचे अिधन राहन मा .  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने 
िद.०७/०८/२००९ पवु पयत सं  था न सवेेत  थायी पदांवर सामावनू घे  यात आलेले आह.े िद.०७/०८/२००९ 
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रोजी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडून ी साईबाबा सं  थानचे िविवध पदांचे आकृतीबंधास 
मंजरुी िमळालेली आह.े मंजरु आकृतीबंधानसुार सं  थान आ  थापनेवर  यावेळी कायरत असले  या वग ०४ 
कमचा-यांची सं  या मंजरु पदां पे ा जा  त होती. मंजरु आकृतीबंधाम  ये, ‘सिमतीला आकृतीबंधा बाहरे जाऊन 
पदभरती करता येणार नाही.’ अशी अट अस  याने िद.०७/०८/२००९ नंतर अनकंुपा कारणा  तव नोकरी 
िमळणसेाठी अज केले  या संबधीत नातेवाईकांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/११/२०११ रोजी  या सभेतील 
िनणय .७६५ (१) अ  वये ततू िकमान वेतनदरा माण े लेबर कॉ   टर माफत कं ाटी पध ्दतीने सं  थान सवेेत 
घे  यात आलेले होत.े  

(ब) मंजरु आकृतीबंधानसुार स  टबर २०१४ चे कमचारी सं  येनुसार वग ०४ संवगाची ३५ पदे 
अित र  त होती व वग ०३ सवंगातील िविवध पद े र  त होती. याबाबत शासन िनणय, मांक – अंकपा.१००० / 

. .२० / २००० / आठ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२, िदनांक. २८ माच, २००१ म  ये, “अनकंुपा त  वावरील 
िनयु  तीचा लाभ सवेेत असतांना िदवंगत िकंवा अकाली िनवृ  त केवळ गट क व ड मधील कमचा-यां  या 
कुटंूिबयांना गट ‘क’ व ‘ड’ मधील पदावर िनयु  तीसाठी अनु ेय रािहल.” तसचे शासन िनणय, मांक– अंकपा. 
१००४/ . .५१/ २००४/ आठ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२, िदनांक, २२ ऑग  ट, २००५ म  ये, “गट ‘क’ व 
‘ड’ मधील पदांवरील िनयु  तीसाठी स म िनयु  ती  ािधकारी (कायालय िकंवा िवभाग मुख )  यां  या 
काय े ातील उपल  ध गट ‘क’ आिण ‘ड’  या र  त पदांवर िवहीत अटी व शत  पूण करणा-या उमेदवारांना या 
यादीतील मानसुार िनयु  त  क  शकतील.” अशी तरतदू अस  याने  यावेळी अनकंुपा कारणा  तव कं ाटी 
प  दतीने कायरत असले  या २८ उमेदवारांचे शै िणक पा तेनुसार  याचंी वग ०३ व ०४ चे पदावर सं  थान सवेेत 
सामावनू घेणेबाबतचा  ताव मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेसमोर सादर करणते येऊन 
 यावरील िनणयानसुार मा .मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये िवधी िवभागामाफत िदवाणी अज 
.५०६६ दाखल करणते आलेला होता. त ् यावर मा.  यायालयाने िद.०६/०५/२०१५ रोजी खालील माणे 

िनणय िदलेला आह.े  
“The Committee may implement Resolution no.17 to appoint the 28 employees on 

compassionate basis as prayed, after considering their eligibility, so also availability of 
sanctioned posts, as per the government resolution and the policy in vogue”. याचाच अथ, 
 यव  थापन सिमतीचे िवषय नं.१७ (िनणय .८२५) नसुार मा  यतेसाठी सादर केले  या  तावास, मानवते  या 
 टीकोनातनू २८ कमचा-यां  या शै िणक पा ता, स  या र  त असलेली मंजरू पदे यांची पडताळणी क न, 

याबाबतचे शासन िनणय व चिलत प  दतीनसुार नेमणकूा करणेस मा  यता दणेते आली. 
   िद.२८ माच, २००१ व िद.२२ ऑग  ट, २००५ रोजीचे शासन िनणयातील तरतदू व मा .उ  च  यायालय 

औरंगाबाद खंडपीठाचे मा  यतेनुसार, जनु २०१५ चे आकडेवारीनसुार सं  था न आ  थापनेवर वग ०४ सवंगाची पदे 
र  त न  हती केवळ गट ०३ सवंगाची काही पद े र  त अस  याने, सबंधीत २८ उमेदवारां पैक  केवळ एका 

उमेदवराची ( ीमती रेणकुा ीिनवास नाईक)  याचंे शै िणक पा तेनसुार िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणकू 
करणते आलेली आह.े   

(क)  यानंतर अनकंुपा कारणा  तव ततू कं ाटी प  दतीने सवेेत असलेले उमेदवार ी.राहल अशोक 
गोडगे यांनी िलपीक-टंकलेखक पदाची शै िणक पा ता पणू केलेनंतर िद.३०/१०/२०१५ रोजीचे अजाने अनकंुपा 
कारणा  तव िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणकू िमळणचेी िवनंती केलेली होती. याबाबतचा सिव  तर  ताव 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणते येऊन  यावर िनणय . ०९ अ  वये, 
मा.उ  च  यायालय मुंबईचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये दाखल केले  या िदवाणी अजावरील िनणयास अनुस न पा  
उमेदवारास अनकंुपा कारणा  तव वग ०३ च ेपदावर नेमणकू दणेकेामी शासन िनणय व मा.उ  च  यायालया  या 
आदशेासह फेर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा . असा िनणय समंत झालेला होता . सदर िनणयास 
अनसु न याबाबतचे सव शासन िनणय व मा .मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे िद.०६/०५/२०१५ 
रोजीची मा  यतेसह फेर  ताव  िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आला .  यावर िनणय .२१९ 
अ  वये, सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाबाबत सं  थान कायदशेीर स  लागाराचे मागदशन घे  यात यावे 
तसचे सव शासन िनणय तपासनू िनणय घेण ेआव  यक अस  याने सदरह िवषय ततू  थिगत ठेव  यात यावा. असा 
िनणय समंत झालेला होता.  

उपरो  त िनणयानसुार सं  था न कायदेशीर स  लागार अॅड. ज  गनाथ कारभारी ग दकर म.ुपो.िशड  यांना 
प  दे  यात आलेले होते.  यानंी िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प ाने खालील माणे कायदशेीर अिभ ाय िदलेला 
आह.े “आपले प ानुसार ी.राहल अशोक गोडगे यास अनकंुपा कारणा  तव वग ०३ (िलपीक-टंकलेखक) या 
पदावर नेमणकू करणेबाबत मा.  यव  थापन सिमतीने िद.१९/११/२०११  या सभेतील िनणय .७६५ (१) अ  वये 
लेबर कॉ   टर माफत कं ाटी प  दतीने आप  या सं  थान सवेेत घेतलेले आह.े  

शासन िनणय .अकंपा-१०००/ . .२०/२०००/८, मं ालय मुबंई िद .२८ माच, २००१ म  ये 
अनकंुपा त  वावरील िनयु  तीचा लाभ सवेेत असतांना िदवंगत िकंवा अकाली िनवृ  त केवळ गट क व ड मधील 
कमचा-यांचे कुटंू िबयांना गट क व ड मधील पदावर िनयु  तीबाबतचे प रप क पािहले असता  या माण े सदर 
कमचारी ी.गोडगे सदरचे पदावर िनयु  तीसाठी अनु ेय अस ेआहे. त ाप  यातील कलम ब सु  दा ल ात घेणे 
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ज रीचे आहे.  यासाठी मतृ  य  ती वयाची ५० वष पणु हो  यापुव च जे कमचारी ककरोग, प घात िकंवा 
अपघातामळेु सवेेसाठी कायमचे असमथ होतील , केवळ  याचंेच कुटंूिबयांना अनकंुपा िनयु  तीसाठी पा  
समजणते यावे, असहेी कारण समािव  ट केलेले आह.े  यामळेु  याचा िवचारसु  दा सदर पदावर ी.गोडगे यानंा 
िनयु  त करणसेाठी िवचारात घेणते यावा. तसचे मा.उ  च  यायालयाचे िदवाणी अज .५०६६ 
िद.०६/०५/२०१५ चे िनणयानसुारही सदर गोडगे यांना सदर िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणकुा दतेा येऊ शकत.े 
तसचे आपले ि सद  यीय सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेपढुील झालेला िनणय .९ नुसार तसचे 
मा.उ  च  यायालय मुंबईचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िनणयास अनसु न सदर ी.गोडगे यांना अनकंुपा 
कारणा  तव वग ०३ चे पदावर नेमणकु दणेकेामी िनणयही समंत झालेला आहे . तसचे मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे 
खंडपीठाचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे िनणयानुसार पु  हा ि सद  य सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६रोजीचे सभेतील 
फेर  ताव सादर क न  यावर िनणय .२१९ सु  दा झालेला आह.े  यामळेु  या  सव गो  टीचे व शासनाचे 
प रप काचे अवलोकन करता सदर ी.राहल अशोक गोडगे यास वग०३ सवंगात िलपीक-टंकलेखक पदावर 
नेमणकू करणकेामी यो  य तो िनणय घेणसे हरकत नाही. मा  मतृ पावणा-या कमचा-या  या कुटंुबातील एका पा  
नातेवाईकास शासनाचे िनणयातील अनकंुपा तरतदुीनसुार  यां चे कुटंुबातील सव सद  याचंी समंती घेणे ज रीचे 
आह.े” 

उपरो  त अिभ ायाम  ये ी.गोडगे अनकंुपा कारणा  तव िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणकू साठी पा  
अस  याचे कळिवणते आलेले आहे. तथापी  याचंे िनयु  ती  बाबत पुढील बाबी िवचार घे  याचे कळिवले आहे. 
िद.२८ माच, २००१ रोजीचे शासन िनणयातील अट – वयाची ५० वष पणू हो  यापवू च जे कमचारी ककरोग, 
प घात िकंवा अपघातामळेु सवेेसाठी कायमचे असमथ होतील केवळ  यां  याच कुटंूिबयांना अनकंुपा 
िनयु  तीसाठी पा  समज  यात यावे.-  तथापी, सदरची अट िद.२२ ऑग  ट, २००५ रोजीचे शासन िनणया  वये र  
करणते येऊन यापढेु केवळ सवेेत असतांना िदवंगत झाले  या गट ‘क’ व ‘ड’  या कमचा-यां  या पा  
कुटंूिबयांनाच अनकंुपा िनयु  ती अनु ेय केलेली आहे. तसचे ी.राहल गोडगे यास अनकंुपा कारणा  तव नोकरी 
दणेबेाबत  यां  या कुटंूबातील इतर सद  यानंी .१०० चे  टॅ  प पेपरवर समंतीप  िलहन िदलेले आहे. 

(ड) आता, उ  त पा  वभमूीचे अवलोकन केले असता, ी.राहल अशोक गोडगे यांनी िलपीक-
टंकलेखक पदाची आव  यक शै िणक पा ता व इतर अटी पणू केलेली  असनू  यां ना िलपीक-टंकलेखक पदावर 
नेमणकू दणेेस हरकत नाही ,  अस े मत आह.े तसचे ी. गोडगे यांचेसह खालील इतर अनकंुपा उमेदवारांनी 
िलपीक-टंकलेखक पदाची शै िणक  (त  ता .०२ म  ये नमदू केलेनुसार ) पा ता पणू केलेली असनू  या  पदावर 
नेमणकू िमळणचेी िवनंती केलेली आह.े संबधीत उमेदवारांचा वैयि क मािहतीचा तपिशल खालील माण.े  

त  ता .०१  

अं. 
 

िदवंगत कमचा-यांचे 
नाव, पदनाम व िवभाग 

अनुकंपा कारणा  तव नोकरी 
िमळणेसाठी अज केले  या 

नातेवाईकाचे नाव, 
ज  मतारीख व 

िद.३०/०९/२०१६ रोजी 
अखरेचे वय. 

िदवंगत 
कमचा-यांशी 

नाते. 
Qualification. 

१ 
कै.अशोक हरीशचं  गोडगे 
(मदतिनस, खरेदी िवभाग) 

ी.राहल अशोक गोडग े
(िद.२९/०१/१९८९) 
वय २७ वष ०८ मिहने.  

मुलगा 

1. B.A (Y.C.M.O.U). 
2. MS-CIT. 
3. Typing English 30, 40 w.p.m 

and Marathi 30 w.p.m. 
4. Tally. 

२ 
कै.इदंरराव एकनाथ दशेमुख 
(मदतिनस, पाणीपुरवठा)  

ी.िवशाल इं भान दशेमुख 
(िद.१४/०७/१९९१) 
वय २५ वष ०२ मिहने. 

मुलगा 

1. B.A (Y.C.M.O.U). 
2. MS-CIT. 
3. Typing English 30,40 w.p.m 

and Marathi 30 w.p.m. 

३ 
कै.कािशनाथ गजानन दाभाडे  
(मदतिनस, साई साद 
िनवास  थान िवभाग)  

ी.िवजय कािशनाथ दाभाडे 
(िद.०५/१०/१९९२) 
वय २३ वष ११ मिहने. 

मुलगा 

1. B.com (Pune University)  
2. MS-CIT. 
3. Typing English 40, 30 w.p.m 

and Marathi 30 w.p.m. 
4. Tally. 

४  
कै.सोमनाथ भगवान मराठे 
(मदतिनस, सादालय 
िवभाग) 

ीमती पाली सोमनाथ मराठे 
(िद.२६/०५/१९८३) 
वय ३३ वष ०४ मिहने. 

प  नी 

1. B.A (Pune University)  
2. MS-CIT. 
3. Typing English 30, 40 w.p.m 

and Marathi 30 w.p.m. 
4. Montessori Teachers Corse.  
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मंजरु आकृतीबंधातील तरतदुीनसुार जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/ आ  था/ ४४६०/ २०१४ 
िद.२७/१२/२०१४ रोजी पवु िस  द केले  या सवेा वेश िनयमात िलपीक-टंकलेखक पदासाठी खालील माणे 
शै िणक पा ता  तािवत कर  यात आलेली आह.े  

त  ता .०२  

अं.  पदनाम वेतन ेणी 
स  याची 

र  त 
पदसं  या 

पा ता 
Qualification 

By Nomination By Promotion 

01 Clerk-Typist 

3050-4590   
Pay Band 
5200-
20200 
Grade pay 
1900 

113 

1. Age not more than 33 
years. 

2. Graduate from any 
Government recognized 
University; 

3. MS-CIT or Government 
prescribed equivalent 
Computer Operating 
Course; 

4. Government Commercial 
Certificate of Typing 
English 40 w.p.m and 
Marathi 30 w.p.m speed. 

1. Graduate from any 
Government recognized 
University; 

2. MS-CIT or Government 
prescribed equivalent 
Computer Operating Course; 

3. Government Commercial 
Certificate of Typing English 
40 w.p.m and Marathi 30 
w.p.m speed. 

4. Experience of 5 years as a 
Coupon Seller or Class -IV 
Employees in sansthan.  

 
(इ) सवेा वेश िनयमातील उपरो  त तरतदुीनसुार उपरो  त  उमेदवारांनी पणु ेिव ापीठ व यशवंतराव मु  त 

िव ापीठ नािशक येथून पदवी िश ण पूण केलेले असनू महारा   शासनाचे िद.१२ िडसबर, २००६ रोजीचे शासन 
िनणया  वये यशवंतराव च  हाण मु  त िव ापीठ, नािशक याचंेकडून दान केले  या पदवी / पदवीकांना रा  यातील 
सवेा व पदांवरील भरतीसाठी मा  यता दे  यात आलेली आहे. तसचे शासन िनणय, मांक – अंकपा.१००४ / 

. .५१ /२००४/ आठ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२, िदनांक २२ ऑग  ट, २००५ अ  वये, वया  या ४० 
वषापयत  या उमेदवारांना अनकंुपा िनयु  ती अनु ेय केलेली आहे.  यास अनुस न उपरो  त सव उमेदवार ४० 
वषापे ा कमी वयाचे आहते.  या  यित र  त शासन िनणय मांक : अकंपा-१०१४/ . .५१/२००४/ आठ, 
िदनांक ०१ माच, २०१४ अ  वये अनकंुपा िनयु  ती साठी गट ‘क’ व ‘ड’ मधील ती वष  र  त होणा-या पदां  या 
१०% पद ेअनकंुपा कारणा  तव भरतीसाठी अनु ेय केलेले आहते. आज रोजी सं  थान आ  थापनेवर िलपीक-
टंकलेखक पदाची ११३ पद े र  त आहते  हणजेच ११-०१ ( यापवु  अनकंुपा कारणा  तव िलपीक-टंकलेखक 
पदावर नेमणकू िदले  या एक उमेदवार ीमती नाईक) = १० पा  उमेदवारांना सं  थान  यव  थापन अनकंुपा 
कारणा  तव िलपीक-टंकलेखक पदावर नेमणकू दऊे शकत.े  

  तरी उपरो  त प र  छेद ब, क, ड व इ म  ये नमदू केले  या व  तिु थतीचे अवलोकन केले असता, 
उपरो  त त  ता .०१  मधील अ. ०१ ते ०४ चे उमेदवाराना अनुकंपा कारणा  तव िलपीक-टंकलेखक पदावर 
 या पदाचे वेतन ेणीम  ये (५२००-२०२०० ेड पे .१९००)  एक वषा  या प रवी ाधीन कालावधीचे अटीवर 

नेमणकू दतेा येईल, अस ेमत आहे. 
    तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती.  
िनणय .९२० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानमधील सव िवभागां चे मनु यबळ यव थापनाचे 

काम पुण झालेले आहे. मनु यबळ यव थापन अहवाला या ती सव सिमती सद यांना पुरिवणेत 
या यात व या अहवालावर िनणय होईपयत सदरह ताव थिगत ठेवणेत यावा.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१७ िडजीटल ँ क ग मिशन IJ-90 चे वािषक सि हस कॉ ँ ट करणेबाबत. 

ताव-  सं  थानचा दनैं िदन प  यवहार ॅ िंकंग क न पो  टा ारे पाठिवणकेामी सामा  य शासन िवभागाकडील जावक 
िवभागासाठी मे.कोरस इिंडया िल.पुणे यांचे माफत िनओ पो  ट कंपनीचे िडजीटल ॅ िकंग मिशन  IJ-90 सन-
२०११ म  ये खरेदी कर  यातं आलेले आह.ेसदर ॅ िंकंग मिशनचा िद.०१ जानेवारी-२०१२ पासनू वापर सु  
कर  यातं आलेला आह.े या ॅ िंकंग मिशनची वारंटी कालावधी िद.३१/१२/२०१२  अखेर सपंु  टात आलेनंतर 
सन २०१३-१४,२०१५ व २०१६ म  ये या मिशनचे सि हस कॉ  ॅ  ट थेट मे.कोरस इिंडया िल.पुणे या कंपनी 
सोबत करणते आलेले आह.े सन २०१६ म  ये (चाल ूवष ) िद.०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर सि हस 
कॉ  ॅ  टपोटी र  कम .८०,१५०/- मा  िद.१० फे वुारी -२०१६ म  ये आदा करणते आलेली आह.े सदर सि हस 
कॉ  ॅ  टचा कालावधी िद.३१/१२/२०१६ रोजी संपु  टात येत आह.े 

  आता िनओ पो  ट इिंडया ा.िल. गडुगांव यांनी िद.३०/११/२०१६ चे ई-मेल प ा  वये िद. 
०१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ अखेर वािषक कॉ  ॅ  ट करणबेाबत कळिवले आह.े सदर ॅ िंकंग 
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मिशनसाठी दखेभाल व दु  तीची सवेा मे. कोरस इिंडया िल.पणुे देणार असनू सि हस कॉ  ॅ  टची र  कम िनओ 
पो  टचे नावाने पाठिवणबेाबत कळिवले आह.े 

  याबाबत मे.कोरस इिंडया िल.पुणे यांचे ितिनधी  यांचेशी दरु  वनी क न मािहती घेतली असता  यानंी 
िनओ पो  ट गुडगांव यांचे नांवे र  कम  पाठवून दे  यास हरकत नाही. आ  ही कोरस इिंडया िल.पुण ेमाफत सवेा 
दे  यास तयार आहोत अस ेसां िगतले आह.े 
(ब) िनओ पो  ट इिंडया ा.िल.गुडगांव यांनी संदभ य प ासोबत अॅ ीमटचा मसदुा पाठिवला असनू सि हस 
कॉ  ॅ  टसाठी येणारा खच खालील माणे कळिवला आह.े 
 

Payment Terms-Days Reference Currency 
Due on receipt  INR 

Part Number Description Quantity Unit Price Value 
Annual 

Maintenance 
Contract (AMC) 

Remote Resetting 
Fee 

 
 
 
 

Annual Maintenance 
Contract 

 
Remote Resetting Fee for 

Twelve month 
Tax  Code Summary 

Service Tax 14% 
Krishi Kalyan CESS 0.5% 
Swachh Bharat CESS 0.5% 

1 
 
 

1 
 

Tax Rate 
14.0% 
0.5% 
0.5% 

60,000.00 
 
 

10,000.00 
 

Total Net 
Rs.70,000.00 
Rs.70,000.00 
Rs.70,000.00 

60,000.00 
 
 

10,000.00 
 

Total Tax 
Rs.9,800.00 
Rs.   350.00 
Rs.   350.00 

Other Comments or Special Instruction  
License ID N100031 
Model IJ90 
Time Period 01/01/2017 To 31/12/2017 

Subtotal 
Tax Total 
Total 

     70,000.00 
     10,500.00 
Rs.80,500.00 

  उपरो  त प र  छेदात िववेचन केलेनसुार िनओ पो  ट ा.िल.गडुगांव या कंपनीशी ॅ िंकंग मिशनचे 
दखेभाल दु  तीसाठी सि हस कॉ  ॅ  ट करण ेआव  यक आहे. याकामी वर नमदु केले माण े .८०,५००/- मा  
इतका खच येणार असनू सदरचा खच मिशनरी देखभाल व दु  ती  या अंदाजप कातनू करता येईल. 

  सदरचे सि हस कॉ  ॅ  ट करण े आव  यक आहे,  याकामी येणारे एकूण र  कम .८०,५००/- मा चे 
खचास मा  यता असावी. 

िनणय .९२१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे िनओ पो  ट ा.िल., गुडगांव यां चेकडून 
िडजीटल ँ क ग मिशन IJ-90 चे वािषक सि हस कॉ ँ ट क न घेणेस व याकामी येणा या एकूण 

.८०,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.           (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१८ ी.महादेव ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यांचे गैरिश त वतनाबाबत. 

ताव-  ी महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग ह ेिद.०६.०३.१९८९ पासनू सं  थान सवेेत वग ४ चे 
कामचारी  हणनू काम करीत आहते. ी. अडांगळे ह ेआरो  य िवभागात सफाई कामगार  हणनू कायरत असतांना 
 याचंेकडून िद.०३.०३.२०१४ ते िद.१८.१०.२०१४ अखेर १२८ िदवस या कालावधीत खालील माण ेगैरिश  त 

वतन घडलेले आहे. 
  ी. महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग ह े िद.०३.०३.२०१४ ते 

िद.१८.१०.२०१४ अखेर १२८ िदवस या कालावधीत पवु परवानगीिशवाय व रजा अजािशवाय कामाव न 
गैरहजर राहीले आह.े  यामळेु कामाची गैरसोय झाली . ी अडांगळे यांना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय 
गैरहजर राह  याची सवयच झालेली आह.े असे .अिध क, आरो  य िवभाग यांचे िनवेदने ा  त झालेली आहे. ी 
अडांगळे यांची सदरचे कृ  य ह ेबेकायदेशीर असनू , गंभीर गैरिश  त वतनात मोडते.  

   हणनू उपरो  त गैरिश  त वतनाबाबत ी अडागंळे यांना अनु मे जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/१३२/ 
२०१४ िद. १०-०४-२०१४, जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ ६९३/२०१४ िद. १०-०५-२०१४, जा.न.ंएसएसएस/ 
वशी-७ए/ १३०९/२०१४ िद. १७-०६-२०१४,  जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ १६४५/२०१४ िद. ०८-०७-२०१४, 
अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढून,  याचंे लेखी खलुासे मागिवणते आले होते. तथािप, ी.अडांगळे यांना सदर 
कारण ेदाखवा नोटीसा अनु मे िद.२४-०४-२०१४, िद.१५-०५-२०१४, िद.१९-०६-२०१४, िद.११-०७-२०१४ 
रोजी ा  त होऊन दखेील  यानंी लेखी खलुास ेसादर केलेले नाहीत. याव न सदर गैरिश  त वतन के  याचे  यानंा 
मा  य अस  याचे िदसनू येते. 

  ी.अडांगळे यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी ७ए/ ३३६३/२०१४ िद. १८-१०-२०१४ अ  वये आरोपप  
दवेनू ,  याचंेवर नेहमी नेहमी रजेिशवाय गैरहजर राहण े िकंवा रजेिशवाय सलग दहा पे ा जा  त िदवस गैरहजर 
राहण.े आ  थापने  या जागेत िश  तीला व स  दतनाला बाधक ठरेल अस े कोणतेही कृ  ये करण े इ.कृ  ये हे 
िद.इडंि यल ए  ्लॉयमट(  टॅड ग ऑडस) अॅ  ट १९४६ चे कलम नंबर २४(एफ), २४(एल) अ   ाये गंभीर 
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गैरिश  त वतनात मोडतात. सदर गैरिश  त वतन ी.अडांगळे यांनी केलेले अस  याचा आरोप  याचंेवर ठेव  यात 
आले होते.  

  ी.महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांचे िव  िद.१८-१०-२०१४ रोजी 
ठेवणते आले  या आरोप प ातील आरोपांची खातेचौकशी अॅड  होकेट ी बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते 
चौकशी अिधकारी, यांनी पूण क न,  याचंा िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खाते चौकशी िन  कष अहवाल 
सं  थानला सादर केला आह.े  यात  यानंी खालील माण ेिन  कष काढलेला आह.े 

आदेश-  
१. ी महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग ह े दोषी आहते २. ी.अडांगळे यांनी 
िद.इडंि यल ए  ्लॉयमट (  टॅड ग ऑडस) अॅ  ट १९४६ मधील मॉडेल  टॅड ग ऑडस कलम नंबर २४(एफ), 
२४(एल) नुसार गैरिश  त वतन केले आह.े  

ी महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो  य िवभाग यांनी यापवु  केले  या गैरिश  त वतनाचा 
तपिशल व  यानंा यापवु  करणते आले  या िश ेचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
१) ी.अडांगळे ह े िद.०५-०९-१९९०, िद.१६-०९-१९९०, िद.२७-०९-१९९०, िद.१५-१०-१९९०, 

िद.१७-१०-१९९०, िद.१९-१०-१९९० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न 
गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद.२९-०१-२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सदर अनािधकृत गैरहजेरी धरणते 
येवनू िश ा  हणनू ताक द देणते आली.  

२) ी. अडांगळे ह े िद २१-०४-१९९४ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर  हणनू 
 यानंा िद.१४.०७.१९९४ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीतची अनिधकृत गैरहजेरी येवनू , िश ा 
 हणनू ताक द दणेते आली. 

३)  ी.अडांगळे हे िद.१५.१.१९९५ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ या डयटुीत रा ी १०.०० वाजता 
िवनापरवानगी िनघनु गेले.  हणनू  यांना िद.०७-०३-१९९५ रोजीचे आदशेा  वये िश ा  हणनू ताक द 
दणेते आली. 

४) ी.अडांगळे ह े िद.०४-०७-१९९५, ०५-०७-१९९५, िद.१४-०७-१९९५,िद.२०-०७-१९९५,िद.०६-
०८-१९९५ ते िद.०७-०८-१९९५, िद.२०-८-१९९५.ते िद. २१-०८-१९९५, िद.०३-०९-१९९५, 
िद.०५-०९-१९९५, िद.२१-०९-१९९५, िद.२२-०९-१९९५ िद. ०२-१०-१९९५, िद.०४-१०-१९९५, 
िद. १७-१०-१९९५, िद.१८-१०-१९९५, िद.१३-११-१९९५, िद.२९-११-१९९५, िद. ०४-१२-
१९९५ िद.०६-१२-१९९५, िद.०८-१२-१९९५, िद. १२-१२-१९९५ अखेर या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद.१०.१०.१९९६ रोजीचे 
आदशेा  वये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू ताक द दणेते आली. 

५) ी.अडांगळे हे िद.०२-०१-१९९६, िद.०४-०१-१९९६,िद.०९-१-१९९६, िद.१२-०१-१९९६, िद.०५-
०२-१९९६, िद.०९-०२-१९९६, िद.१३-०२-१९९६, िद.११-३-१९९६, िद.१५-०३-१९९६, िद.२७-०३-
१९९६, िद.०२-०५-१९९६, िद.०९-०५-१९९६ त े १०-०५-१९९६, िद.०३-०६-१९९६, िद. १७-०६-
१९९६ ते १९-०६-१९९६ िद. ०३-०७-१९९६, िद. ०४-०७-१९९६, िद. ०९-०७-१९९६, िद. १२-०७-
१९९६, िद. २४-०७-१९९६, िद. ०९-०८-१९९६, िद. ०९-०९-१९९६, िद. ०१-१०-१९९६, िद. ०४-
१०-१९९६, िद. ०७-१०-१९९६, िद. १५-१०-१९९६, िद. २७-१०-१९९६, िद.३१-१०-१९९६, िद.२४-
११-१९९६, िद. ०१-१२-१९९६, ते १७-१२-१९९६, िद. १९-१२-१९९६, िद. ०२-०१-१९९७, िद. २१-
०१-१९९७, िद. २४-०१-१९९७, िद. २७-०१-१९९७, िद. २९-०१-१९९७, िद. ०४-०२-१९९७, िद. 
०९-०२-१९९७, िद. ११-०२-१९९७, िद. १७-०२-१९९७, िद. २७-२-१९९७, िद. ०७-०३-१९९७, िद. 
१६-०३-१९९७ ते िद. १८-०३-१९९७, िद. २१-०३-१९९७, िद. २४-०४-१९९७, िद. २७-०४-१९९७, 
िद. १८-०५-१९९७, िद. २६-०५-१९९७, िद. ०८-०६-१९९७, िद. १६-०६-१९९७, िद. २६-०६-१९९७, 
िद. ०३-०७-१९९७, िद. १४-०७-१९९७, िद.२३-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७, 
िद. ०१-८-१९९७ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले 
 हणून  यानंा िद. २०-०३-१९९७ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते 

येवनू , िश ा  हणनू एक िदवस ता  परुते सेवा िनलंबीत करणते आले. 
६)  ी. अडांगळे ह े िद. १७-०६-२००१ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ डयुटीला आलेनंतर हजेरी म  टरला 

 वा री केली परंत ुनेमनु िदले  या कामाचे िठकाणी न जाता र   यात ग  पा मारत बसले.  हणनू  यांना 
िद. १५-१२-२००१ रोजीचे आदशेा  वये िश ा  हणनू तािकद दणेते आली. 

७)  ी. अडांगळे ह ेिद. २५-११-२००७ ते िद. ०१-१२-२००७, िद. ०३-१२-२०१२,िद. ०६-१२-२००७, 
िद. ०९-१२-२००७, िद. ११-१२-२००७, िद. १४-१२-२००७, िद. १८-१२-२००७ ते िद. २२-१२-
२००७ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. 
१६-०५-२००८ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते आली. 

८)  ी. अडांगळे ह े िद. २५-०८-२००८, िद. २८-२-२००८, िद. १४-०३-२००८, िद. १६-०३-२००८, 
िद. १८-०३-२००८, िद. १९-०३-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न 
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गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १६-०५-२००८ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत 
गैरहजेरी धरणते येवून, िश ा  हणनू ताक द देणते आली. 

९)  ी. अडांगळे ह े िद. १०-०६-२००८ ते िद. १६-०६-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १७-०९-२००८ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१०)  ी. अडांगळे ह े िद. १०-१०-२००८ ते िद. १८-१०-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १६-१२-२००८ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

११)  ी. अडांगळे ह े िद. १३-१०-२००९ ते िद. १६-१०-२००९ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१२)  ी. अडांगळे हे िद. २४-०७-२००९ ते िद. ०२-०८-२००९या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १७-०९-२००९ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१३)  ी. अडांगळे ह े िद. ११-०६-२०१० ते िद. २०-०६-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ११-०८-२०१० रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१४)  ी. अडांगळे हे िद. १२-०९-२०१० ते िद. १३-०९-२०१०, िद. १७-०९-२०१० ते िद. २०-०९-
२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. 
२०-१०-२०१० रोजीचे आदेशा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू, िश ा 
 हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१५)  ी. अडांगळे ह े िद. २६-०९-२०१०,िद. २८-०९-२०१०, िद. ३०-०९-२०१०, िद. ०४-१०-२०१० 
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १०-११-
२०१० रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

१६)  ी. अडांगळे हे िद. ११-१०-२०१०,िद. १९-१०-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

१७)  ी. अडांगळे ह े िद. ०६-११-२०१० ते िद. ०७-११-२०१०, िद. १०-११-२०१०, िद. १२-११-२०१०, 
िद. १५-११-२०१० ते िद. १६-११-२०१० व िद. १९-११-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहील.े  हणून  यानंा िद. ०१-०१-२०११ रोजीचे आदेशा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणेत येवनू, िश ा  हणून स  त ताक द देणेत आली. 

१८)  ी. अडांगळे ह ेिद. २१-०२-२०११िद. २४-०२-२०११, िद. २७-०२-२०११ ते िद. २८-०२-२०११, 
िद. ०२-०३-२०११, िद. ०३-०३-२०११, िद. ०६-०३-२०११,िद. ०८-०३-२०११, िद. १०-०३-
२०११, िद. १६-०३-२०११, िद. १७-०३-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय 
कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २३-०४-२०११ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालावधीची 
अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द देणते आली. 

१९)  ी. अडांगळे हे िद. २२-०४-२०११,िद. २७-०४-२०११, िद. ०५-०५-२०११ते िद. ०८-०५-२०११, 
िद. १०-०५-२०११, िद. १५-०५-२०११,िद. १७-०५-२०११ ते िद. १८-०५-२०११ या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. १२-०८-२०११ रोजीचे 
आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते 
आली. 

२०)  ी. अडांगळे ह े िद. २२-०५-२०११,िद. २६-०५-२०११, िद. ३०-०५-२०११, िद. ०२-०६-२०११, 
िद. ०५-०६-२०११ते िद. ०७-०६-२०११,िद. १२-०६२०११ ते २०-०६-२०११ या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २५-०८-२०११ रोजीचे 
आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते 
आली. 

२१)  ी. अडांगळे ह ेिद. २१-०६-२०११ते िद. २९-०६-२०११, िद. ०५-०७-२०११, िद. १२-०७-२०११   
ते िद.१४-०७-२०११,िद. १७-०७-२०११ ते िद. २०-०७-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २५-०९-२०११ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू, िश ा  हणनू तीन िदवस ता  पुरते सवेा िनलंबीत 
करणते आले.  
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२२)  ी. अडांगळे ह ेिद. २१-०७-२०११ते िद. २३-०७-२०११, िद. २६-०७-२०११, िद. ३१-०७-२०११, 
िद.०१-०८-२०११, िद.०२-०८-२०११,  िद.०८-०८-२०११, िद. १०-०८-२०११, िद.१४-०८-
२०११,त े िद.२०-०८-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर 
राहीले.  हणनू  यांना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी 
धरणते येवनू , िश ा  हणनू दोन िदवस ता  परुते सेवा िनलंबीत करणते आले.  

२३)  ी.अडांगळे ह े िद. २१-०८-२०११ते िद. १७-०९-११,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालावधीची 
अनिधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू चार िदवस ता  परूते सेवा िनलंिबत करणते आले. 

२४)  ी.अडांगळे ह ेिद. २१-१०-२०११ ते िद.०५-११-२०११, िद. १०-११-२०११ ते िद. ०८-०३-२०१२ 
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. १०-४-
२०१२ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते यवनू , िश ा  हणनू चार 
िदवस ता  परूते सेवा िनलंबीत करणते आले. 

२५)  ी.अडांगळे ह े िद.१९-०३-२०१२ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. 
 हणनू  यांना िद. १२-०४-२०१२ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते 

यवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द देणते आली. 
२६)  ी.अडांगळे ह े िद.०६-०४-२०१२, िद. १०-०४-२०१२ ते िद.१३-०४-२०१२ या कालावधीत 

िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. १४-०५-२०१२ रोजीचे 
आदेशा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणेत येवनू, िश ा  हणून स  त ताक द देणेत आली. 

२७)  ी.अडांगळे ह ेिद.१४-०५-२०१२,ते  िद. २७-५-२०१२, िद. २८-०५-२०१२   िद.३०-५-२०१२ या 
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. ०५-०७-
२०१२ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते यवून, िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

२८)  ी.अडांगळे ह े िद.०७-०६-२०१२,ते  िद. १०-०६-२०१२, िद.२६-०६-२०१२, िद. या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. िद.०१-०८-२०१२ 
रोजीचे आदशेा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते येवनू, िश ा  हणनू स  त ताक द 
दणेते आली. 

२९)  ी.अडांगळे हे िद.०४-०७-२०१२, िद०५-०७-२०१२, िद.११-०७-२०१२, िद.१२-०७-२०१२, १६-
०७-२०१२ ते िद. १८-०७-२०१२, िद. २५-०७-२०१२ ,िद.२९-०७-२०१२ िद.३१-०७-२०१२ या 
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. िद.१९-०९-
२०१२ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते येवून, िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

३०)  ी.अडांगळे हे िद.०३-०८-२०१२, िद०५-०८-२०१२, िद.०८-०८-२०१२, िद.२०-०८-२०१२, ते 
२२-०८-२०१२,िद. २६-०८-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न 
गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. िद.०२-१०-२०१२ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत 
गैरहजरी धरणते येवून, िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 

३१)  ी.अडांगळे ह े िद.०५-०९-२०१२, िद ०७-०९-२०१२, िद.१२-०९-२०१२ ते िद.१५-०९-२०१२, 
२५-०९-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू 
 यानंा िद. िद.२४-१०-२०१२ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते येवून, 

िश ा  हणनू स  त ताक द दणेते आली. 
३२)  ी.अडांगळे ह े िद.०१-१०-२०१२, िद. १६-१०-२०१२, िद.२१-१०-२०१२, िद.२९-१०-२०१२ या 

कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. िद.२६-११-
२०१२ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालाधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते येवून, िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

३३)  ी.अडांगळे ह े िद.०१-११-२०१२, िद.०६-११-२०१२, िद.०७-११-२०१२, िद.०९-११-२०१२, िद. 
१३-११-२०१२, िद. १५-११-२०१२ िद. २१-११-२०१२ ते िद.२४-११-२०१२, िद. ०४-१२-
२०१२, िद. ०५-१२-२०१२, िद. ०७-१२-२०१२ ते िद. ०९-१२-२०१२, िद. ११-१२-१२, िद. १२-
१२-२०१२, िद.१९-१२-२०१२ ते िद.३०-०१-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.  हणनू  यांना िद. िद.२२-०२-२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू चार िदवस ता  परुते सेवा िनलंबीत 
करणते आले. 

३४)  ी. अडांगळे ह े िद. ह ेिद.२३-६-२०१०,ते िद.१९-१०-२०११ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, 
रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ११-०३-२०१३ रोजीचे आदशेा  वये 
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सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू चार िदवस सेवा ता  परुते 
िनलंबीत करणते आले.   

३५)  ी. अडांगळे ह े िद.०६-०२-२०१३, िद. १२-०२-२०१३, िद. १३-०२-२०१३, िद. १९-०२-२०१३ 
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ३०-०३-
२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

३६)  ी. अडांगळे ह ेिद. ०४-०४-२०१३, िद.०९-०४-२०१३ िद.१४-०४-२०१३, िद. २२-०४-२०१३ या 
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद ०४-०६-
२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सदर कालावधीची अनािधकृत गैरहजर धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त 
ताक द दणेते आली. 

३७)  ी. अडांगळे िद. १०-०३-२०१३, िद. २५-०३-२०१३, िद. २६-०३-२०१३ या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०४-०६-२०१३ रोजीचे 
आदशेा  वये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त तािकद दणेते 
आली. 

 ३८) ी. अडांगळे ह े िद. हे िद.०१-०५-२०१३,ते िद.०५-०५-२१३, िद.१३-०५-२०१३, िद. १९-०५-
२०१३ िद. २५-०५-२०१३, िद. २६-०५-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय 
कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०२-०७-२०१३ रोजीचे आदेशा  वये सदर कालावधीची 
अनािधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू , िश ा  हणनू स  त ताक द देणते आली. 

३९) ी. अडांगळे ह े िद.०३-०६-२०१३,िद.१०-०६-२०१३ िद.१३-०६-२०१३,िद.१४-०६-२०१३,१८-
०६-२०१३, िद.२०-०६-२०१३ते िद. ३०-०६-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणनू  यांना िद २४-०७-२०१३ रोजीचे आदशेा  वये सदर 
कालावधीची अनािधकृत गैरहजर धरणते येवनू , िश ा  हणनू दोन िदवस ता  परूते सेवा िनलंबीत 
करणेत आले. 

 
४०)  ी.अडांगळे ह े िद.०१-०७-२०१३, िद.१०-०७-२०१३ िद.१४-०७-२०१३, िद.१७-०७-२०१३,१८-

०७-२०१३, िद.२१-०७-२०१३ते िद.२२-०७-२०१३, २६-०७-२०१३, िद.२७-०७-२०१३ िद. ३०-
०७-२०१३, ३१-०७-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर 
राहीले.  हणनू  यांना िद २६-०८-२०१३ रोजीचे आदशेा  वेये सदर कालावधीची अनिधकृत धरणते 
येवनू िश ा  हणनू दोन िदवस ता  तरुते सवेा िनलंबीत करणते आले.  

४१)  ी. अडांगळे हे िद.०१-०८-२०१३ते िद.०३-०८-२०१३ िद.०७-०८-२०१३,िद.१३-०८-२०१३, 
िद.१४-०८-२०१३, िद.२०-०८-२०१३ते िद.२३-०८-२०१३,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २८-०९-२०१३रोजीचे आदशेा  वेये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवून िश ा  हणनू स  त तािकद दणेते आली. 

४२)  ी.अडांगळे ह े िद.०२-०९-२०१३ते िद.०५-०९-२०१३ िद.११-०९-२०१३, िद.१५-०९-२०१३, 
िद.१८-०९-२०१३, या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. 
 हणनू  यांना िद. ०४-११-२०१३रोजीचे आदशेा  वेये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते 

येवनू िश ा  हणनू स  त तािकद दणेते आली. 
४३)  ी.अडांगळे हे िद.०३-११-२०१३ते िद.०५-११-२०१३ िद.१०-११-२०१३ते िद.१२-११-२०१३, 

िद.१४-११-२०१३, िद.२४-११-२०१३ ते २८-११-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०८-०२-२०१४ रोजीचे आदशेा  वेये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवून िश ा  हणनू स  त तािकद दणेते आली. 

४४)  ी.अडांगळे ह ेिद.०१-१०-२०१३ते िद.०९-१०-२०१३ िद.१७-१०-२०१३ते िद.२९-१०-ते ३१-१०-
२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. 
२८-१२-२०१४ रोजीचे आदशेा  वेये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवनू िश ा 
 हणनू स  त तािकद देणते आली. 

४५)  ी.अडागंळे हे िद.०८-०३-२०१५ रोजी १२ ते ८ डयुटीला असतांना नेमणू िदलेली कामाची जागा 
सोडुन िनघनु गेले.  हणनू  यांना िद. ०२-०५-२०१५ रोजीचे आदेशा  वये िश ा  हणनू ठपका ठेवणते 
आला.  

४६)  ी.अडांगळे ह े िद.०८-०५-२०१५,िद.०९-०५-२०१५, िद.१२-०५-२०१५ते िद.१६-०५-२०१५, 
िद.१८-०५-२०१५,िद.०८-०६-२०१५,२८ िद.१०-०६-२०१५, िद.२३-०६-२०१५ या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २९-०८-२०१५ रोजीचे 
आदशेा  वये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवनू िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात 
आला. 
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४७)  ी.अडांगळे ह े िद.०७-०७-२०१५,िद.०८-०७-२०१५, िद.२०-०७-२०१५, िद.२१-०७-२०१५, 
िद.२३-०७-२०१५, िद.२८-०७-२०१५,िद.२८-०७-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०८-०९-२०१५ रोजीचे आदशेा  वेये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवून िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात आला. 

४८)  ी.अडांगळे ह े िद.०३-०३-२०१५,िद.०६-०३-२०१५, िद.०९-०३-२०१५, िद.२९-०३-२०१५, 
िद.०३-०४-२०१५, िद.०९-०४-२०१५, िद.१०-०४-२०१५, िद.१३-०४-२०१५ िद.१४-०४-२०१५, 
िद.१६-०४-२०१५ याकालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. 
 हणनू  यांना िद. १०-०९-२०१५ रोजीचे आदेशा  वेये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते 

येवनू िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात आला. 
४९)  ी.अडांगळे हे िद.०३-०८-२०१५, िद.०७-०८-२०१५ ते िद.१२-०८-२०१५, िद.१८-०८-२०१५, 

िद.२७-०८-२०१५, िद.२५-०८-२०१५, िद.२७-०८-२०१५ ते ३१-०८-२०१५ या कालावधीत 
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०३-१०-२०१५ रोजीचे 
आदशेा  वेये सदर कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी धरणते येवनू िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात आला. 

५०)  ी.अडांगळे ह े िद.०१-०९-२०१५ ते िद.३०-०९-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. २९-१०-२०१५ रोजीचे आदशेा  वेये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवून िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात आला. 

५१)  ी.अडागंळे ह े िद.०१-१२-२०१५ ते िद.३१-१२-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा 
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.  हणनू  यांना िद. ०७-११-२०१५ रोजीचे आदशेा  वेये सदर 
कालावधीची अनिधकृत गैरहजेरी  धरणते येवून िश ा  हणनू ठपका ठेव  यात आला. 

  अशा कारे ी. अडांगळे यांना यापवू  गैरवतनाबाबत स  तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८ 
वेळा,सं  थान सवेेतनु चार िदवस ता  पुरते सवेा िनलंबीत-०४ वेळा, सं  थान सेवेतनु तीन िदवस ता  पुरते सवेा 
िनलंबीत-०१ वेळा, सं  थान सवेेतनु दोन िदवस ता  पुरते सवेा िनलंबीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मळु वेतनाइतका 
दडं-०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा, अनािधकृत गैरहजेरी ०१ वेळा अशा ५१ वेळा िश ा झालेली असनू देखील 
 याचंे सेवेत व वतनात सधुारणा होत नस  याचे िदसनू येते. 

  ी. अडांगळे यांचे िव  द गैरिश  त वतनाबाबत ठेवणते आले  या आरोपप ातील आरोप िस  द 
झालेले आहते. आरोपप ातील आरोप शाबीत झाले  या अथवा दोषी आढळून आले  या कमचा-यास गैरिश  त 
वतनाबाबत िद. बॉ  बे इडं  ीयल ए   लॉयमट (  टॅडं ग ऑडस)  स १९५९ चे कलम २५(१) अ  वये 
खालील माण ेिश ा करणचेी तरतदु आहे.  

अ) ताक द ावी िकंवा ठपका ावा. 
ब) पेमट ऑफ वेजेस अॅ  ट, १९३६ हया  या तरतदु  या मयादते राहन आिण  यानसुार दंड करावा. 

(एकुण वेतनाचे ३ % इतका दडं) 
क) चार िदवसां पे ा जा  त नाही इतका काळ  याला  यव  थापका  या सही  या लेखी आदशेाने 

स  पड करावे.  
ड) नोटीशी िशवाय बडतफ (िडसमीस) करावे. 

  ी महादवे ीरंग अडागंळे, सफाई कमचारी, आरो  य िवभाग याचं े िव  ठेव  यात आले  या 
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आलेले अस  याने,  यानंा 
आरोपप ात नमदु केले  या गैरिश  त वतनाबाबत वरील अ,ब,क,ड या चार िश पैक  एक िश ा देता येईल.  

  तसचे ी अडांगळे यांना ‘‘ड’’ माण ेिश ा करावयाची झा  यास  यानंा थम सं  थान सवेेतनु बडतफ 
(िडसमीस) का क  नये? अशी सकंेड शोकॉज नोटीस दवेनु,  यासोबत िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खातेचौकशी 
िन  कष अहवाल ी.अडांगळे यांना पाठवावा लागेल.  याकामी ी अडांगळे यांचेिव  सं  थानचे वतीने 
मा.कागगार व औ ोगीक  यायालय, अहमदनगर व मा.िदवाणी  यायालय िसनीयर िड  हीजन, कोपरगाव व 
 यिुनयर िड  हीजन, राहाता येथे कॅ  हेट अज दाखल करावे लागेल. 

  ी महादवे ीरंग अडागंळे, सफाई कमचारी, आरो  य िवभाग याचं े िव  ठेव  यात आले  या 
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस  याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आलेले अस  याने, तसचे 

ी अडांगळे यांना यापवु  स  तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८ वेळा,  सं  थान सवेेतुन चार िदवस ता  परुते सवेा 
िनलंबीत-०४ वेळा, सं  थान सवेेतनु तीन िदवस ता  पुरते सवेा िनलंबीत-०१ वेळा, सं  थान सवेेतनु दोन िदवस 
ता  परुते सवेा िनलंबीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मळु वेतनाइतका दंड-०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा, अनािधकृत 
गैरहजेरी ०१ वेळा अशा ५१ वेळा िश ा केले  या आहते. तरी देखील  याचंे सेवेत व वतनात सधुारणा होत 
नस  याचे िदसनू येते. सबब, ी अडांगळे यांना आरोप प ात नमदु केले  या गैरिश  त वतनाबाबत  िनणय होणेस 

 ताव मा. ि सद  यीय सिमतीचे िद. २३/०६/२०१६ रोजीचे सभेम  ये सादर कर  यात आला होता.  
  याबाबत मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद. २३/०६/२०१६ रोजी सभेतील िनणय . ३८० नसुार ी. 

महादवे ीरंग अडांगळे, सफाई कमचारी, आरो  य िवभाग यांना चौकशी अहवालाम  ये तु  ही दोषी आढळुन 
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आलेले आहात व तु  हाला चौकशी अहवालाची तही दे  यात आलेली आह.े अस ेकळिवणते यावे व यासह 
 यानंा िश ा देणपेवू  अंतीम  हणण ेमांडणेसाठी सभेसमोर बोलावनू घेणते याव.े असे ठरले  आहे. 

  मा.ि सद  यीय सिमतीचे िनणयाने ी महादवे ीरंग अडंगळे यांना जा. न. एसएसएस/ वशी-७ए/ 
२०४३/ २०१६ िद. २७/०७/२०१६ रोजी याबाबत कळिवणते आले असनु  यासोबत  खातेचौकशी अहवालाची 

त पाठिव  यात आलेली आह.े  याम  ये खातेिनहाय चौकशी आदेश मांक जा न. एसएसएस /वशी-0७ए/ 
३३६४/२०१४ िद. १८/१०/०१४ मिधल चौ कशी अिधकारी यांनी सादर केलेला  िद. २२/२/२०१५ राजीचा 
अहवाल का मान ् य क  नये व इंडि ट्यल ए   लॉयमट (  टॅड ग ऑडस) अॅ  ट १९४६ खालील  थायी आदेशाचे 
कलम २४ (एफ) व २४ (एल) म  ये नमदु बाबीचे उ  लघंन केलेले आह.े  हणनु  यांच े िव  द िद. बॉ  बे 
इ्डं  टीर्यल ए   लॉयमट (  टॅड ग ऑडस)  स १९५९ वे कलम २५ (१) (ड) माण े कारवाई का क  नये 
याबाबत  यानां  हणणे सादर करणेबाबत कळिव  यात आलेले होते. परंत ु  यानंी िद.०१/०८/२०१६ रोजी नोटीस 

ा  त होऊनही कोणतेही  हणण ेसादर केलेले नाही. 
  सबब, ी. महादवे ीरंग अडांगळे यांना अं ितम कारणे दाखवा नोटीस तसचे  यासोबत खातेचौकशी 

अहवालाची त दऊेनही  यानंी याबाबत खुलासा सादर केलेला नही. तरी  यानंी केले  या गैरिश  त वतनाबाबत 
 यानंा दयावयाचे िश ेबाबत िनणय होणेस िवनंती आह.े  

  तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९२२ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.महादेव ीरंग अडांगळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग 

यांना ५१ वेळा िश ा क नही यां या वतनुक म ये बदल होत नाही, याव न ी.महादेव अडांगळे यांना 
सं थान सेवेत वार य िदसून येत नाही. सबब ी.महादेव ीरंग अडागंळे, सफाई कामगार, आरो य 
िवभाग यांचेबाबत सं थान िनयमानुसार शासक य तराव न कारवाई करणेत यावी.    

              (कायवाही- कामगार अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१९ मंिदर प रसर, दशन रांग व साईबाबा भ िनवास थान येथील साफसफाईसाठी मिशनरी खरेदी 

करणेबाबत. 
ताव- आरो  य िवभागामाफत सं  थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई केली जाते. साफसफाईचे कामासाठी 

 व  छता सािह  याची नेहमीच गरज असते स  या मं िदर प रसरातील साफसफाईचे काम कमचा-यांमाफत  केले 
जात आह.े  पवु पे ा स  या भ  तां  या गद चे माण जा त आह.े दररोज समुारे ४० ते ५० हजार साईभ  त चे 
दशनासाठी िशड  येथे येत आहते सटुीचे िदवशी या सं  येत आणखी वाढ होत.े मिंदर प रसरात फुलां  या 
पाकळया,  झाडांची पाने पडत असतात तसचे मा. ि सद  य सिमतीने साईभ  तासंाठी दशनानंतर मोफत बुंदी 

साद वाटप सु  केलेले आहे.  यामळेु मं िदर प रसारत फरशीवर बुं दी सां डून फरशी िचकट होत आहे. ती  व  छ 
ठेवण ेगरजेचे आह.े दशन रांगेत साईभ  तानंा मोफत चहा-िबि कटे वाटप कर  यात येत आहते  गद  अस  याने 
दशन रांगेत चहा सांडण,े कधी कधी कप रांगेत टाकले जातात सदर िठकाणची फरशी सगंमरवरी अस  याने ती 
िचकट होत आह े  यामु ळे  व  छता करताना वेळ लागतो तसेच  व  छता  यवि थत करता येत नाही. याबाबत 
मा. अ  य  महोदय यांनी राऊंड घेतेवेळी सचुना िदले  या आहते. साईभ  तानंा उ  च दजाची सवेा दणेे आव  यक 
आह.े तसेच मा. धानमं ी भारत सरकार यांनी सव दशेवािशयांना   व  छ भारत अिभयानात स य स हभागी 
होणबेाबत िनवेदन केले आह.े  साईभ  तानंा उ  च दजाची सवेा दणेके रता मं िदर प रसर आतील व बाहरेील बाज,ु 
दशनरांग तसचे ५०० म  साफसफाईकामी मिशनरी खरेदी करण ेगरजेचे आह.े  मिशनरीमळेु वेळ व मनु  यबळ  
यामध ेबचत होईल व  व  छताही चांगली राहील .  

               मं िदर प रसरातील साफसफाईचे  कामासाठी  १) ऑटो  बर ायर  १ नग  २) ऑटो  बर ायर ४ 
नग ३)  मॉल ऑटो  बर २ नग ४) िसगंल िड  क  बर २ नग ५) वेट  हॅ  यमु ि लनर ३ नग ६) वेट अॅ  ड 

ाय  हॅ  यमु ि लनर २ नग ७) ऑटोमॅटीक  वीप ०१ नग  वरील  मिशनबाबत  B.V.G. लेबर कॉ  ॅ  टर 
यांचेकडे चौकशी केली असनु स  या ते या मिशनचा वापर करीत आहते. उपरो  त मिशनरीबाबत वेबसाईटवर 
मािहती घेतली असनु ी िदलीप ढमाले यांचेकडे मिशनरीची सं  थान दरु  वनीव न मािहती घेतली.  तरी 
वरील माण ेमिशनरी खरेदी  करण ेगरजेचे वाटते.  

               िद. १८/११/२०१६ रोजी िशड  येथे ी.िदलीप ढमाले ह े आले होते  यानंी सं  थान प रसराचा सव 
केला असनू कोण  या िठकाणी कोणती मिशन वापरता येईल याबाबत मिहती िदली. तसचे मा. .अ. सो. यांचे 
क ात ेझटेशनही दाखिवले आहे. ी ढमाले यांनी िद. १९/११/२०१६ रोजीचे मेल  दारे खालील माण े दर 
िदलेले आहते.  

अ) मंिदर प रसर (आतील व बाहेरील बाजु) 
अ.न.ं तपशील सं  या  कंपनीचे नाव िकंमत ित नग एकुण  

१ Swingo-2100  ऑटोमॅिटक   बर ायर  
(मं िदर प रसर आतील बाज ूसाफसफाईसाठी ) 

१ नग Taski १११५९६७/- १११५९६७/- 

२ Rider 1201 with Honda engine 6.5hp 
petrol (मं िदर प रसर,  िपंपळवाडी रोड, १६ गुं ठे, 

१ नग Taski १५५९०७६/- १५५९०७६/- 
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ब) दशन रांग  

 
क) ५०० म ( ी साईबाबा भ  त िनवास  थान) 

 
एकुण अंदाजे खच अ) २९,१२,६५८/- + ब) ९,४७,०२७/- + क) १२,५७,९६९/- = . 

५१,१७,६५४/-. 
       उपरो  त मिशनरीसाठी खालील कारचे केिमकल मागणी करावी लागेल.  यामळेु मं िदर प रसरातील 

िचकट डाग तसेच लडीबागेतील तेलकट भाग  व  छ कर  यास उपयोगी होईल. तसेच जनरल टॉयलेट येथे 
दगुधीनाशक  हणनु वापरता येईल. सदरचे केिमकल सहा मिहने ायोिगक त  वावर वापरता येईल. 

केिमकलसाठी येणारा खच -   
अ.न.ं तपशील िलटर िकंमत ित िलटर एकुण 

१ suma malti ५० िलटर ७५/- ३७५०/- 
२ Suma Extra ५० िलटर ७५/- ३७५०/- 
३ Toilet cleaner –R6 ५० िलटर १२०/- ६०००/- 
४ Good Sense odor Eliminator २० िलटर ४२५/- ८५००/- 
   एकुण २२,०००/- 

  सदरचे मिशनरी खरेदी के  यानंतर मिशनरीचा वापर कर  यासाठी या िवभागाकडील िकमान ४० कमचा-
यांना परुवठाधारकाकडून िश ण ावे लागेल.  

            मं िदर प रसरातील साफसफाईचे  कामासाठी उपरो  त माणे  मिशनरीची खरेदी करण े गरजेचे आह.े  
 यामळेु वेळ व मनु  यबळ वाचेल तसचे मं िदर प रसरात नेहमी  व  छता ठेवता येईल. तसचे उपरो  त मागणीतील 

केिमकल वापरामळेु  व  छता कर  यास उपयु  त होईल.  
              सदर मिशनरीची खरेदी ही तां ि क  व पाची अस  याने मॅकेिनकल िवभागाचे मागदशनाने खरेदी 

िवभागामाफत ई-िनिवदा प  दतीने खरेदीची कायवाही करावी लागेल. तसचे दखेभाल व दु  तीची कामे 

 दारकामाई रोड  ते ४ नं. गेट  बाहरेील बाज ू  साफ 
सफाईसाठी)  

३ Ergodisc -165 िसगंल िड  क  बर   
(मं िदर सभाम ंडप व प रसरातील माबल साफ 
करणसेाठी)  

१  नग Taski १७९०३०/- १७९०३०/- 

४ Vacumat-22   (वेट   हॅ  यमु ि लनर)    
(मं िदर प रसर, शांती िनवास, भ  त िनवास हॉ  सचे   
टॉयलेट  लॉ  स  व कुलर येथील सफाई करणेसाठी ) 

१ नग Taski ५८५८५/- ५८५८५/- 

    एकुण- २९१२६५८/- 

अ.न.ं तपशील सं  या  कंपनीचे नाव िकंमत ित नग एकुण  
१ Swingo-350   मॉल ऑटो  बर   

(शांती िनवास व भ  त िनवास दशन हॉलमधील 
ि टलचे रल ग खालील साफ सफाईसाठी ) 

१ नग  ३५० Taski २६९७५५/- २६९७५५/- 

२ Swingo-455 E  ऑटो  बर ायर  
(शांती व भ  त िनवास दशन हॉल व  लाईनमधील 
पॅसजे साफसफाईसाठी ) 

२ नग  ४५५ Taski  ३३८६३६/- ६७७२७२/- 
 

    एकुण- ९४७०२७/- 

अ.न.ं तपशील सं  या  कंपनीचे नाव िकंमत ित नग एकुण  
१ Swingo-350   मॉल ऑटो  बर   

( सा.भ.िन. इमारतीचे माळयावर पॅसेज साफ करणेसाठी) 
१ नग  ३५० Taski २६९७५५/- २६९७५५/- 

२ Ergodisc -165 िसगंल िड  क  बर  
(सा.भ.िन. येथील वेट ग हॉलमधील माबल साफ करणेसाठी) 

१ नग  Taski १७९०३०/- १७९०३०/- 

३ Vacumat-22  (वेट अॅ  ड ाय  ि लनर )    
(सा.भ.िन. येथील   टॉयलेट  लॉ  स व कुलरचा प रसर  
साफ क न कोरडा करणेसाठी ) 

२ नग  Taski ६५९५६/- १३१९१२/- 

४ Swingo-455 E  ऑटो  बर ायर  
( सा.भ.िन.  आतील प रसरासाठी) 

२ नग  ४५५ Taski ३३८६३६/- ६७७२७२/- 
 

    एकुण- १२५७९६९/- 
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मॅकेिनकल िवभागामाफत क न सदरचे मिशनरी  याचंे डेड  टॉकला न दी घेऊन पतुता करता येईल.  तसचे AMC  
अथवा CMC सबंं िधताकडून क न घेता येईल. 

         उपरो  त मिशनरी व केिमक  स खरेदीकामी अंदाज े ५१,३९,६५४/- (अ री पये एकाव  न लाख 
एकोणचाळीस हजार सहाशे चोप  न मा ) इतका खच अपेि त आहे. सदर मिशनरी खरेदीकामी सन २०१७ चे 
सधुारीत अंदाजप कात बजेट तरतदू करावी लागेल. तसचे सदरची मिशनरी ई-िनवीदा प  दतीने खरेदी 
िवभागामाफत खरेदी करावी लागेल.  

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .९२३ यावर सिव तर चचा होऊन, चे मं िदर, मंिदर प रसर, दशन रागं व साईबाबा भ िनवास थान येथील 

साफसफाईसाठी तावात नमुद केले माणे अ यावत मिशनरी खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच मंिदर प रसराम ये जागोजागी साईभ / थािनक/ कमचारी पान-मसाले खाऊन 
थंुकलेले िदसून येतात, हे बंद होणेसाठी शासक य तराव न ता काळ यो य ती कायवाही करणेत 
यावी, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग/ कामगार अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२० उ हाळयाम ये साईभ ांना मंिदर प रसरात अनवाणी िफरताना पायास ास होऊ नये याकरीता 

का याचे मॅिटन खरेदी करणेबाबत. 
ताव-  साईभ  तानंा मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना ऊ  हाचा ास होऊ नये यासाठी ऊ  हाचे वेळी आरो  य 

िवभागामाफत का  याचे मॅटीन टाकले जात आह.े  स  या टाक  यात येणारे का  याचे  मॅट साईभ  त ी. निवन 
िमरपरुी, मुंबई यांचेकडून देणगी पा. नं. ८०१६ िद. ०८/०६/२०१५ ने (७४१५   वे. फुट) देणगी िमळालेले  आहे. 
 याची िकंमत . २,०६,३२३ इतक  आहे. तसचे साईभ  त ी. मकेुश गु  ता  िद  ली यांचेकडून द.ेपा.नं. १०९४ 

िद. ०९/०४/२०१६ ने ८३४५  के.फुट का  याचे मॅटीन दणेगी िमळालेले आहे.  याची िकंमत २,४२,००८.४५ 
इतक  आह.े सदरचे मॅट वाप न खराब झालेले आहते.  यामळेु  साईभ  तांना  ये-जा करताना पायात अडकून ास 
होऊ शकतो.   यासाठी  न  याने का  याचे  मॅटीन खरेदी करण ेगरजेचे आह.े   

             साईभ  तानंा मं िदर प रसरात िफरताना ऊ  हाचा ास होऊ नये यासाठी सोबत खालील दशिवले  या 
तपिशला माणे का  याचे  मॅट खरेदी करावे लागतील. 

अ) ३ फुट ं दीचे मॅट  

अ.न.ं तपिशल लांबी / युनीट 
०१ मु  य मं िदर पि म आऊट गेट  ते  यान मं िदर  १७५ रिनंग फुट  
०२  वारीडोअर (बकु  टॉल) ते शांती िनवास गेट (पंच ग गेट ) ११० रिनंग फुट  
०३ गु  थान मं िदराचे मागे (पवूस) ४० रिनंग फुट  
०४ ० नंबर सभागहृ ते महा  दार उ  तर बाज ूजु ने PRO पयत  १३५ रिनंग फुट  
०५ ० नंबर सभागहृ ते महा  दार पयत (दि णबाजु  )  १७० रिनंग फुट  
०६ गेट न.ं ०१ ते महा  दार  १०४ रिनंग फुट  
०६ पारायण हॉल ते बकु  टॉल न.ं०१ द  त मं िदराचे पवूस  ५६ रिनंग फुट  
 एकुण-    ७९० रिनग फुट  

 
  ब)  ४ फुट ं दीचे मॅट  

अ.न.ं तपिशल लांबी / युनीट 
०१ सोळा गुं ठे प रसर  (गेट न.ं ०२ ते गेट नं.०३ पयत)  २३६ रिनंग फुट  
०२ मा ती मं िदर (गेट न.ं ०३ ते मा ती मं िदर पयत )  ९७ रिनंग फुट  
०३ चावडी ते  दारकामाई गेट पयत  ९७ रिनंग फुट  
०४  दारकामाई गेट ते गेट न.ं ४ पयत  ४४२ रिनंग फुट  
०५ िपंपळवाडी रोड (गेट नं. १ ते गेट न.ं २)  ६६५ रिनंग फुट  
 एकुण-   १५३७  रिनग फुट  

 
  क) ५ फुट ं दीचे  मॅट   

अ.न.ं तपिशल लांबी / युनीट 

०१ गेट न.ं ०३ ते गेट न.ं०४ ३४० रिनंग फुट  
०२ गेट न.ं ०४ ते अ  दलु बाबा स मािध ( दि णाह ंडी जवळ )  ८२ रिनंग फुट  
०३ गेट न.ं ०४ ते भाऊ महाराज कंुभार समािध   ६७ रिनंग फुट  
०४ गु  थान,  यान मं िदर ते  वारीडोअर (  यिुझयम हॉल समोर ) ११५ रिनंग फुट  
०५ अ  दलु बाबा समािध ते  यिुझयम हॉल समोर  ७४ रिनंग फुट  
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०६ गेट न.ं ०३ ते हनमुान मं िदर  १२८ रिनग फुट  
०७ दोन  वारीडोअर म  ये फोटो िव काऊंटर समोर  २५ रिनंग फुट  
०८ शांती िनवास गेट ते शिन गेट चौक   १३४ रिनंग फुट  
०९ शिन गेट चौक  ते दणेगी कायालय (नंदीगेट समोर) १५७ रिनंग फुट  
 एकुण-   ११२२ रिनग फुट  

            उपरो  त दशिवलेले एकुण अंतर ३४४९ रिनंग फूट आह.े  यापैक  अ माण े ७९० x ३ फुट ं द = 
२३७०   के. फुट  तसेच ब माण े१५३७ x ४ फुट ं द = ६१४८   के. फुट होईल.   क माणे ११२२ x ५ फुट 
ं द = ५६१०   के. फुट होईल.  हणजेच ( अ + ब +क)  एकूण १४१२८  के. फुट खरेदी करावे लागेल. सदरील 

मॅटीन माह ेजानेवारी २०१७ पासनू पढुील कालावधीसाठी वापरले जाणार आहे .  
             साईभ  तानंा मं िदर  प रसरात  िफरताना ऊ  हाचा ास होऊ नये यासाठी उपरो  त  दशिवले  या 

तपिशला माण ेएकूण १४१२८  के. फुट का  याचे मॅट खरेदीकामी चार परुवठा धारकांना ई-मेल व दरु  वनीव न 
दरप ाबाबत ई-मेल मागिव  यात आले होते.  यापैक   िद. ०४/११/२०१६ अखेर राजकुमार, िद  ली यांचा एक ई-
मेल  ा  त झाला आहे. ा  त मेल  दारे  यांनी . २४.२५/- ती  के.फुट दर िदला असनू  हॅट ५% व इतर चाज 
वेगळा  िदलेला आहे.  यापवु  ३-४ परुवठाधारकांकडून मेल मागिव  यात आले होते.   यानुसार एकुण दोन 
परुवठा धारकांकडून मेल ा  त झाले असनू  यांचेकडील ा  त मेलनसुार अनु मे . ७०/- ती  के.फुट (सव 
करांसहीत) व . २७/- ती स ्के.फुट (  हटॅ ६%+ सि  हस चाज १५ %+ इतर) असा दर िदला आह.े एकुण 
िवचार करता अंदाजे दरानसुार सव करांसिहत . ७०/- ती  के. फुट खच अपेि त आह.े  १४१२८  के. फुट 
का  याचे मॅट खरेदी करणसे सव करांसहीत समुारे  . ७०/- ती  के फुट दराने १४१२८ x ७० = ९,८८,९६०/- 
(अ री पये नऊ लाख अ याऐशंी हजार नऊशे साठ मा ) इतका खच येईल.   

सन २०१६-२०१७ क रता  व  छता सािह  य खरेदीकामी बजेट तरतदू कर  यात आलेली आह.े  तसचे 
सदरचे मॅटीन ई-िनवीदा प  दतीने  खरेदी करावे लागेल  यासाठी                
     अ)  साईभ  तानंा ऊ  हाचे वेळी मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना पायास ास होऊ नये याक रता सोबत 

जोडले  या प रिश  टा माण े १४१२८  के. फूट का  याचे मॅट खरेदी करणसे व  यासाठी येणा-या 
अपेि त खचास मा  यता िमळणेस.  

      ब)   वतमान प ात जािहरात दणेसे. 
      क)  खरेदी िवभागामाफत िविहत प  दतीने ई-िनवीदा या राबिवणसे मा  यता असावी.     

तरी उपरो  त अ, ब, क माण ेसदरचा  िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .९२४ यावर सिव तर चचा होऊन, उ हाळयाम ये मंिदर प रसरात अनवाणी िफरताना साईभ ां या पायास 

ास होऊ नये याकरीता तावात नमुद केले माणे िवहीत प दतीने का याचे मॅिटन व कापट हॅ युम 
खरेदी करणेस मा यता दे यात आली.  

  तसेच येक गु वारी ची पालखी बघ यासाठी चावडी व ारकामाईसमोर मोठया 
माणावर साईभ  जमीनीवर बसलेले िदसून येतात, यांची पालखी पहा यासाठी बस याची यव था 

करणेसाठी चटई िकंवा त सम व तु खरेदी करणेचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.   
        (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२१ सं थान कमचारी आगमन-िनगमनासाठी Face Recognisation, िफंगर ि ंट िसि टम (बायोमे ीक) चा 

साईटेकम ये अंतभाव करणेबाबत. 
ताव-  सं थान या कायम कमचा-यांचे कामावर आगमन-िनगमनाचे वेळेची न द करणकेामी मे. अेला टी टे नॉलॉजीस 

ा.िल, मुंबई यांचे कडुन िफंगर ि ंट िस टीम (बायोमे ीक) मशी स ्काया वीत कर यात आले या आहे. एकुण 
१२ मिशन दारे सं थान कायम कमचा-यां या आगमन–िनगमन वेळेची न द सदर मिश स दारे केली जात आहे. 

सदर या मिशन सन २००९ म ये खरेदी कर यात आले या आहते. हया मिशन कालबाहय झाले या 
असनु सं थानचे वाढ या कमचारी सं ये ला अप-ुया पडत आहे. स या वापरात असलेले सॉफटवेअर हे निवन 
ऑपरेट ग िस टीमला चालत नाहीत. याच माण े मा. यव थापन सिमतीने िदले या िनदशानुसार कं ाटी 
कमचारी यांनाही (बायोमे ीक ) िफंगर ि ंट िस टीम िनयमीत वापरणेबाबत िनदश िदलेले आह.े  

सं थानम ये कायम- 2109 व कं ाटी- 2584 सव िमळुण एकुण 4,693 इतके कमचारी आह.े खालील 
िठकाणी बायोमे ीक अटेडंट िस टीम बसिव यात आलेले आह.े  

अ.न.ं स या काया वीत असले या मिशन   नग 
01 Administration office, Saiprasad Niwassthan, Saibaba Hospital, 

Sainath Hospital, Saibaba Bhaktaniwassthan, ITI, Mumbai 
Office,  

7 नग 

02 Security Office, Prasadalay Dept.  2 नग 
03 Cash Counting Hall  1 नग 
04 Saiashram Bhaktaniwassthan, Saidharmashala. 2 नग 
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निवन िनयोजीत मिशन 
01 Dwarawati & Jr. College 2 नग 

एकुण नग  14 नग 
उपरो  नमदु केले माणे १४ नग मिशनची आव यकता असनु यांचे टे नीकल पेिसिफकेशन व 

िविवध ितन कंप यांकडुन मागिव यात आलेले कोटेशन नसुार अंदाजे दर खालील माण.े 
Commercial Offer: 
कंपनीचे नाव :- मे. अेला टी टे नॉलॉजीस ा.िल, मुंबई 

(A) Biometric Reader with Fingerprint & FACE Technology 
 
Sr. No. Description Qty. Unit Price 

in INR 
Discounted 
Price in INR 

AMOUNT in 
INR 

1. Model: NAC 5000 FACE (With RF Option) 
Make: NITGEN, South Korea  
Max. 25000 Users with Two fingers per person 
& Max 3000 face detections, Authentication  

14 85,000.00 
(less 20% 
discount 
for SSST) 

68,000.00 9,52,000.00 

2. Installation & Commissioning Charges for 
Readers:  

LS FREE FREE FREE 

 Add 6% VAT   57120.00 
Total 10,09,120.00 

3. Buy back offer for existing biometric readers 12 Less 6,000.00 per unit 72,000.00 
Total 9,37,120.00 

 

 

कंपनीचे नाव :- AVI Infotech 
Sr. No. Description Qty. Unit Price in 

INR 
AMOUNT in 
INR 

1. Model: uFace 602 Face Capacity 3000  14 24,500.00 3,43,000.00 
Vat 13.5%    46,305.00 

(A) Total 3,89,305.00 
2.  Software  1 75,000.00 75,000.00 

Vat 6%   4,500.00 
Service Tax 15%   11,250.00 

(B) Total 90,750.00 
(A)+ (B) Total 4,80,055.00 

 
कंपनीचे नाव :- Security Shells 

Sr. No. Description Qty. Unit Price in 
INR 

AMOUNT in 
INR 

1. Model: Fortuna F 910 Face Capacity 2000  14 36,500.00 5,11,000.00 
Vat 13.5%    68,985.00 

(A) Total 5,79,985.00 
2.  Software  1 62,300.00 62,300.00 

Vat 6%   3,738.00 
Service Tax 15%   9,345.00 
Licence Price 14 3,400.00 47,600.00 

(B) Time & Attendance Software – “TimeTrack” 
 

Sr. No. Description Qty. Unit Price 
in INR 

Discounted 
Price in 
INR 

Amount 
 in INR 

1. 
Complete Time & Attendance software:- 
 “TimeTrack” (ADMIN MODULE-5000 Employee 
License):  

1 3,00,000.00 2,00,000.00 
 
2,00,000.00 

2. Implementation Charges for TT Software  LS 45,000.00 30,000.00 30,000.00 
  Total 2,30,000.00 
Add 6% Vat on Software   12000.00 
Add 15% Service Tax on Implementation Charges 4,500.00 

Total 2,46,500.00 
(A) + (B) Total 11,83,620.00 
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(B) Total 1,22,983.00 
(A)+ (B) Total 7,02,968.00 

 

सारांश : 
अ. 
न.ं 

कंपनीचे नाव देऊ केलेले दर शेरा 

01 मे. अेला टी 
टे नॉलॉजीस ा.िल, मुंबई 

11,83,620/- + 
टॅ स ्

कंपनीने दऊे केलेले सािह य ् Nac 5000 या कंपनीचे 
आहते. सदरची कंपनी Korean Base  आहे. तसचे NAC 
या कंपनीचे बायोमे ी स ् व Face Reader नामांक त व 
दजदार समजले जातात. सदर या कंपनीने सॉफटवेअरचे दर 
2,00,000/- िद यामळेु इतरां पे ा दर जा त ्आहे.  

02 AVI Infotech 4,80,055/- कंपनीने दऊे केलेले सािह य uFace  या कंपनीचे आहते.  
03 Security Shells 7,02,968 /- कंपनीने दऊे केलेले सािह य Fortuna  कंपनीचे आहते. 

 

वरील ितनही कंपनीने स हर या िकंमतीचा अंतभाव केलेला नाही. स हरची अंदाजे िकंमत 50,000/- 
मा  राहील. 

स या वापरात असलेली Model: NAC 3000 ह े सात वषापासनु  वापरात आह.े सदरचे Reader 
वापरतांनी कोण याही अडचणी आले या नाहीत याच माणे यांचे नाद ु त ्हो याचे माणे अ यंत अ प ्आहे. 
यामळेु यापढुील वापरासाठी उपरो ्  नमदु अ .न.ं ं . 01 त यातील Model: NAC 5000  ह ेसधुारीत मॅडेल 
यावे अस ेमत आहे.   

तरी, स या वापरात असलेली िफंगर ि ंट िसि टम (बायोमे ीक) मिशन (१२ नग) चे बायबॅक क न 
निवन १४ नग मिशन व यासाठी आव यक ते स हर व सॉफटवेअर खरेदी करण े आव यक आहे. यासाठी 
अंदाजे र म पये 11,83,620/- + टॅ स ्इतका खच अपे ीत आहे. सदरची खरेदी ही सं थान या चिलत 
प दतीने ई-िनिवदे दारे करावी लागणार आहे. िफंगर ि ंट िसि टमसाठी स या कायरत असलेली म.े अेला टी 
टे नॉलॉजीस ा.िल, मुंबई यांचे वािषक दु ती-दखेभाल करार स टबर 2016 अखेर सपंु ात येत आहे . यांनी 
यापढुील कालावधीसाठी दरमहा दोन िदवसाची ि हजीट दऊेन अडी-अडचणीचे िनरसण क न देण े यासाठी 
यांनी दरमहा 15,000/- + टॅ स ्इतक  र क्म कळिवलेली आहे.  

साईटेक क पाची नतुिनकरण निवन िनिवदा तयार कर याची कायवही  KPMG या कंपनीमाफत चालु  
आहे. याम ये बायोमे ीक काय णाली अतभाव करणेस मा यता तसेच साईटेक क पात अंतभात होईपयत म.े 
अेला टी टे नॉलॉजीस ा.िल, मुंबई दरमहा 15,000/- + टॅ स ्दु ती दखेभालीसाठी अदा करणेस मा यता 
िमळणसे िवनंती.  

उपरो ्  नमदु केले माण ेमा यता िमळणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ  
सिवनय सादर.   

िनणय .९२५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२२ सं थानचे िविवध िवभागां चे मागणीनुसार दैनं िदन कामकाजासाठी ३० नग संगणक संच व १० लॅपटॉप 

खरेदी करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) नसुार.  

      यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेतील 
िनणय ं . 235.  

       ा तािवक: मािहती तं ान िवभागासाठी अ याव यक सवेेकरीता व सव िवभागांचे सगंणकाची 
मागणीचा िवचार करता खालील त यातील तपिशलानुसार 30 नग सगंणक सचं व 10 नग लॅपटॉप खरेदी 
करणसे अंदाजे र कम . 16,91,165/- + टॅ सचे खचास ताव िद. 31/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेपढेु सादर केला असता थम ी िवजय नायडु यांचा Hardware बाबत अिभ ाय घे यात यावा 
त ंतर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात यावा अस ेिनदश िदलेले आह.े  

       यानसुार सं थानचे तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यांचा अिभ ाय घेणकेामी यानं◌ा जा.न.ं 
एसएसएसटी/ आयटी/ 3385/2016 िद. 30/09/2016 रोजीचे प ाने कळिव यात आले होते. यांनी सदंभ ं . 
02 अ वये यांचा अिभ ाय कळिवलेला आह.े सव सं थानचे सगंणक ि ंटरचे Audit बाबत- स या 
सं थानम ये साईटेक क पासाठी  व कायालयीन कामासाठी अस े 2 कारात सगंणक सचं वापर यात येतात , 
याम ये साईटेक क पासाठी 168 व 18 Dual Display आिण 78 कायालयीन कामासाठी वापरात आहे. याचे 
िवभागवार अवलोकन कर यात आलेले आह.े याची यादी सदरील प ासोबत जोडलेली आह.े  

       तरी, कायालयीन कामासाठी वरील तपिशला माण े i3 Processor Model तािवत करता येईल. 
काऊंटरसाठी Quad Core Processor Model घेता येईल. 
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       तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यांचे अिभ ायानुसार Donation, Room Booking व Book 
Stall इ यादी िठकाणी All-in-one Desktop Model व कायालयीन कामासाठी खालील तपिशला माणे i3 
Processor Model याचा तपिशल खलील माण.े 

       आव यक असले या सगंणकाचे दर महारा  शासनाचे व क  शासनाचे रेट कॉ ा ट नुसार व िविवध 
कंप यां या वेबसाईटव न घेतलेले आहते. तसचे परुवठाधारकांकडुन कोटेशन मागवनु घेतलेले आहते.  

    िविवध कंप यांनी िदले या दराव न सरासरी दर काढणते आलेले आह े याचा तुलना मक त ा व 
कोटेशन सोबत जोडलेले आह.े  

       संगणक संच व लॅपटॉप यां चे दराचा तपिशल खालील माणे. 
अ.नं. कांऊटरसाठी संगणक संच तपिशल नग दर र कम 
01 All In  One Desktop, Intel Quad core Processor , onboard 

Integrated Graphics,10/1000 LAN, onboard USB, 4 GB 
DDR3  RAM, 500GB Hard Drive, No Optical Drive ,18.5" 
Screen or above, USB Optical Mouse and Keyboard,  
Windows 10 professional 64 bit,  3 Yr Next business day 
onsite service. (Make Dell/HP/Lenovo/Asus) With Built in 
battary backup, Wi-fi (Commercial Desktop) 

15 33,742/- 5,06,130=00 

अ.नं. कायालयीन कामकाजासाठी संगणक संच तपिशल नग दर र कम 
01 All In  One  Intel Core i3- Processor , 3rd generation or 

above, onboard Integrated Graphics,10/1000 LAN, onboard 
USB, 4 GB DDR3  RAM, 500GB Hard Drive, No Optical 
Drive ,18.5" Screen or above, USB Optical Mouse and 
Keyboard, Windows 10 professional 64 bit 3 Yr Next 
business day onsite service. (Make Dell/HP/ Lenovo/Asus)  
Built in Wi-fi, (Commercial Desktop) 

15 44,807/- 6,72,105=00 

अ.नं. लॅपटॉप संच तपिशल नग दर र कम 
01 Ultra Book Core i5 With 14” Display, 500 GB HDD, 4 GB 

RAM DVD, Windows 10 Pro, Carry case,  3 Yr Next 
business day onsite service. (Make Dell/HP/ Lenovo/Asus) 
(Commercial Laptop) 

10 51,293/- 5,12,930=00 

एकुण र कम 16,91,165=00 

सबब, सं थानचे िविवध िवभागातील दनिदन तसचे काय णालीचे वापरासाठी सगंणकाची तावीत 
तपिशलानुसार व तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यांचे अिभ ायानसुार Donation, Room Booking व 
Bookstall, Laadu sales इ यादी िठकाणी  15 नग व कायालयीन कामासाठी 15 अस ेएकुण 30 नग सगंणक 
सचं तसेच 10 नग लॅपटॉप सचं खरेदी करता येईल.   

       मागणी: ा तािवकेत नमदु केले माणे ताव मा . यव थापन सिमतीचे सभेपढेु मा यते तव सादर 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

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

       िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: उपरो  ा तािवकेत नमदु के या माण े िवभागांचे सगंणकाची 
मागणीचा िवचार करता व रल तपिशलानुसार 30 नग सगंणक सचं व 10 नग लॅपटॉप खरेदीकामी िविवध परुवठा 
धारकांकडुन ई-िनिवदा मागवनु व सदरकामी येणा या अंदाजे र कम पये . 16,91,165/- + टॅ स मा चे 
खचास मा यता िमळणकेामी  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर. 

िनणय .९२६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये लॅपटॉप/ संगणक कोण या िवभागास व कशासाठी 
आव यक आहेत याचे िववरण िदसून येत नाही. यामुळे स या िविवध िवभागांना िदले या लॅपटॉप या 
वापराचे ऑडीट करणेत यावे व लॅपटॉप वगळता संगणक खरेदीबाबतचे िववरण कायकारी अिधकारी 
यांनी तपासून पहावे. आव यकता असेल तरच तावात नमुद केले माणे अ यावत ३० नग संगणके 
खरेदी करणेत यावे, असे ठरले.  

तसेच सदरह संगणके खरेदी करणेकामी अंदाजे खचा या ३०% र कम कमी करणेत येऊन, 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात 
आली.                  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं२३ ी साई सादालयातील रका या तेला-तुपा या व काजू या ड यांचा माहे एि ल, २०१५ ते माच, 
२०१६ अखेरचा अहवाल. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नुसार िन पयोगी व  तूचंी िव  हवेाट 
लावण.े 

   मा.  यव  थापन सिमती सभा ठराव:- मा.  य. सिमती सभा िदनांक १७/०७/२०१४ मधील िनणय 
.५९२. 

 तािवक:- मा.  य.सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ िनणय . ५९२ नसुार अस ेठरले आह ेक , तेला- 
तपुाचे एकुण डबे, रकामे डबे कुठे वापर  यात आले या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल 
मा.कायकारी अिधकारी यांचेसमोर व वािषक अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करणते यावा.  

  ी साई सादालयात सकाळी १०.०० ते राञी १०.०० या वेळेत साईभ  तानंा सादभोजन परुिवले 
जाते. या सव भ  तानंा जेवणाम  ये चपाती, परुी, भाजी, बफ , इ. पदाथ िदले जात असनू साईभ  तांना साद 
बनिव  यासाठी खा तेल, गावरान तपु, वन  पती तपु व काज ू वापरले जात असनू सदर ड  यां चा म  यवत  
भांडारकडून प या  या ड  यात परुवठा होत असतो . सदरील रका  या ड  याचंी िव  ही अिभलेख क ामाफत 
केली जाते. सादालयात साधारणत: मिह  याकाठी १५-२० डबे िगर  यानंा जाते टाक  यानंतर पॅक ग  हणनू व 

सादालयातील साफसफाईकामी वापरले जातात व ते सादालय खाती खच  टाक  यात येतात.  
  मागणी:- मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणयानुसार तेला-तपुाचे एकूण डबे, रकामे झालेले डबे व 

रकामे डबे कुठे वापरणते आले या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल मा. कायकारी अिधकारी 
यांचेसमोर व वािषक अहवाल मा. िञसद  य सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा अस ेठरले होते.  यानसुार माहे 
एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ चा ड  यां  या कायवाहीचा अहवाल आपले मािहती  तव पढुील माणे सादर. 

    अ) मािगल िशल ् लक व आवक होऊन रकामे झालेले डबे- माह ेएि ल-२०१५ ते माहे माच-२०१६ अखेर.   
 

मिहना गावरान तपु डबे  खा तेल डबे  वन  पती तपु डबे  काज ुडबे  

मािगल िश  लक डबे  ०० ६२९ १३८ ०५ 
माह ेएि ल-२०१५ ०० १२०० १५० ०० 
माह ेमे-२०१५ ०० २३७३ २०० ०० 
माह ेजनू-२०१५ ०० २१०९ २५० ०० 
माह ेजलैु-२०१५ ०० १९३५ ६६२ ०० 
माह ेऑग  ट-२०१५ ०० १९३४ ३८८ १२ 
माह ेस  टबर-२०१५ १५ १९८० २९४ ०० 
माह ेऑ  ट बर-२०१५ ०१ १२९६ ८०६ ०६ 
माह ेनो  हबर-२०१५ ०० २१६२ ०० ०३ 
माह ेिडसबर-२०१५ ०१ १६५४ ३५० ०२ 
माह ेजानेवारी-२०१६ ०१ २७२० ४०० ०१ 
माह ेफे वुारी-२०१६  ०० १६७१ ३०४ ०१ 
माह ेमाच-२०१६ ०० १२४० ३५० ०२ 
रकामे झालेले एकुण डबे  १८ २२९०३ ४२९२ ३२ 

    
  ब.) अिभलेख क ामाफत िव  कर  यात आलेले रकामे डबे-  

मिहना गावरान तुप डबे  खा तेल डबे  वन  पती तुप डबे  काजु डबे  
माह ेएि ल-२०१५ ०० ०० ०० ०० 
माह ेमे-२०१५ ०० ०० ०० ०० 
माह ेजुन-२०१५ ०० ३३२६ ३१२ ०० 
माह ेजुल-ै२०१५ ०० १०४४ ०० ०० 

माह ेऑग  ट-२०१५ ०० २३८६ १११६ ०० 

माह ेस  टबर-२०१५ ०० ३०२४ ०० ०० 
माह ेऑ  ट बर-२०१५ ०० १४४३ ३१० ०० 
माह ेनो  हबर-२०१५ ०० १७६४ ०० ०० 
माह ेिडसबर-२०१५ ०० १३९२ ०० ०० 
माह ेजानेवारी-२०१६ ०० ३०१० ५५५ ०० 
माह ेफे ुवारी-२०१६  ०० २२१४ ०० ०० 
माह ेमाच-२०१६ ०० २३८८ ०० ०० 
एकुण िव  केलले े डबे ०० २१९९१ २२९३ ०० 
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  क.) ी साई सादालय िवभागाम  ये िगरणी पॅक ग, साफसफाईकामी व मं िदर िवभागात वापरलेले 
रकामे डबे-  

मिहना िवभाग गावरान तपु 
डबे 

खा - तेल 
डबे 

वन  पती तपु 
डबे 

काज ुडबे  

माह ेएि ल-२०१५ १.) सादालयखच-   
२.) मं िदर िवभाग-  

०० 
०० 

२० 
०० 

०० 
०० 

०० 
०० 

माह ेमे-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

१८ 
०१ 

०० 
०० 

०० 
०० 

माह ेजनू-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

०० 
०१ 

२० 
०० 

०० 
०० 

माह ेजलैु-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

१० 
०० 

०८ 
०० 

०० 
०० 

माह ेऑग  ट-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग-  
३.) आरो  य िवभाग- 

०० 
०० 

िड.पी. न.ं 

०० 
०१ 

(६५२६) 

१० 
०० 

१०० 

०० 
०० 
०० 

माह ेस  टबर-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग-  
३.) लाडु िवभाग- 

िड.पी. न.ं    
(३३४०) 

१५ 

१४ 
०१ 

०४ 
०० 

िड.पी. न.ं    
(३३४०)  

०९ 
माह ेऑ  ट बर-२०१५ १.) सादालय खच- 

२.) मं िदर िवभाग- 
०० 
०० 

०८ 
०१ 

०७ 
०० 

०० 
०० 

माह ेनो  हबर-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

१४ 
०१ 

०५ 
०० 

०० 
०० 

माह ेिडसबर-२०१५ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

०८ 
०१ 

०९ 
०० 

०० 
०० 

माह ेजानेवारी-२०१६ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

०५ 
०१ 

१४ 
०० 

०० 
०० 

माह ेफे वुारी-२०१६  १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

०२ 
०१ 

१८ 
०० 

०० 
०० 

माह ेमाच-२०१६ १.) सादालय खच- 
२.) मं िदर िवभाग- 

०० 
०० 

०२ 
०० 

१७ 
०० 

०० 
०० 

एकुण िव  केलेले  डबे एकुण  १५ ११० २१२ ०९ 
        
 ड) एकुण खच डबे-  

मिहना गावरान तपु डबे  खा  तेल डबे  वन  पती तपु डबे  काज ुडबे  
'ब' नुसार खच डबे  ०० २१९९१ २२९३ ०० 
'क' नुसार खच डबे  १५ ११० २१२ ०९ 
एकुण खच डबे- १५ २२१०१ २५०५ ०९ 

 
      ई.) समरी त  ता- माह ेएि ल -२०१६ अखेर.  

 गावरान तपु डबे  खा तेल डबे  वन पती तपु डबे  काज ुडबे  
अ नसुार आवक डबे  १८ २२९०३ ४२९२ ३२ 
'ब' व 'क' नसुार खच डबे  १५ २२१०१ २५०५ ०९ 
एकुण िश  लक डबे  ०३ ८०२ १७८७ २३ 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमान:- आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त माणे माह ेएि ल-२०१५ ते माच-२०१६ अखेर एकुण 

रकामे झालेले डबे व  याचंी िव हवेाट याबाबतचा िश  लक ड  यां  या अहवालास शासक य मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.  

िनणय .९२७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील रका या तेला-तुपा या व काजू या ड यांचा माहे 
एि ल, २०१५ ते माच, २०१६ अखेर या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात 
आली.        (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं२४ लंब ग मे टेनं सकरीता आव यक सािह य खरेदी करणेबाबत. 
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- 

अ.न.ं 
कलम/ 

तरतुद . 
कलम/ 

तरतुदीच ेशीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम . 
तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची कत  य े

व अिधकार 
१ 

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

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

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचे े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत  य े

व अिधकार 
२ (झ) 

सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच ेकामकाज 
यांच े यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत  य े

व अिधकार 
६ 

या अिधिनयमा  या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

 तावना:- ी साइ  या दशनासाठी िशड  येथे येणा-या भ  तानंा िनवासाची सिुवधा उपल  ध  हावी 
 हणनू सं  था नमाफत िनवास  थान इमारत ची उभारणी कर  यात आलेली आह.े सदर इमारतीमधील खो  या/हॉल 

साईभ  तानंा िनवासासाठी उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते. सदर इमारतीम  ये साईभ  ताचंे वापरासाठी 
पाणी उपल  ध  हावे यासाठी पाईपलाईन  दारे पा  याचे नळ कने  शन दे  यात आलेले आहते. सतत  या वापराने 
ब-याच िठकाण  या पाईपलाईन, नळ िलकेज होत असतात. पा  याचा अप  यय होव ू नये यासाठी सदर 
पाईपलाईनचे िलकेज झा  यानंतर ते  वरीत बंद क न पाणी परुवठा सरुळीत ठेवणे गरजेचे असते. यासाठी 
आव  यक सािह  य कायम  व पी िवभागाकडे उपल  ध ठेवावे लागते. 

 ताव:- स ि थतीत  लंब ग मे  टेनंसकरीता आव  यक खालील सािह  य पाणी परुवठा िवभागाकडील 
 टोअसम  ये तसचे सं  थानचे मु  य भांडार िवभागाकडे उपल  ध नाहीत. ऐनवेळी पाईपलाईन िलकेज झा  यास 

पाणी परुवठा खंडीत होव ू नये, पाणी वाया जाव ू नये यासाठी सदरचे सािह  य खरेदी करण े आव  यक आहते. 
सदरचे सािह  य खरेदी करणसेाठी दरांबाबत  थािनक दकुानदारांकडे चौकशी केली असता,  यानंी खालील माणे 
दर िदलेले आहते. खरेदी करावया  या मटे रयलचा (सािह  याचा) तपिशल खालील माणे.  

अ.ंन.ं सािह  य तपिशल कंपनी मागणी 
अंदाजे दर 
. ती नग/ 

फुट 
र  कम 

०१ आऊटलेट पाईप- १.१/४" (आय.एस.आय. माक)  --- ३०० नग. ४५.०० १३,५००.०० 
०२ इनलेट पाईप को  ड वॉटर- १/२" x २' याग,वॉटर टेक २०० नग. ७२.०० १४,४००.०० 
०३ इनलेट पाईप हॉट वॉटर- १/२" x २' --- १०० नग. १००.०० १०,०००.०० 
०४ जी.आय पाईप- १/२", सी-  लास.  वाि तक, काश सयुा ५०० फुट. ३४.०० १७,०००.०० 
०५ जी.आय पाईप- १", सी-  लास.  वाि तक, काश सयुा ५०० फुट ६५.०० ३२,५००.०० 
०६ जी.आय यिुनयन- १" (हवेी,आय.एस.आय. माक) --- ५० नग. ५४.०० २,७००.०० 
०७ जी.आय युिनयन- १.१/२" (हवेी,आय.एस.आय. माक) --- ५० नग. ९२.०० ४,६००.०० 
०८ जी.आय यिुनयन- २" (हवेी,आय.एस.आय. माक) --- ५० नग. १२८.०० ६,४००.०० 
०९ फायबर ेस कॉक-  १/२" याग,वॉटर टेक ४०० नग. ११२.०० ४४,८००.०० 
१० फायबर यु रनल ेस कॉक-  १/२" याग,वॉटर टेक १०० नग. ९८.०० ९,८००.०० 
११ कमोड िशट क  हर, सफेद (आय.एस.आय. माक) --- १०० नग. ३५०.०० ३५,०००.०० 
१२ िवमान टाईप जेट  े. --- १०० नग. १७५.०० १७,५००.०० 
१३ टेपलॉन टेप ३/४" (२० िमटरचे)  --- ५०० नग. २०.०० १०,०००.०० 
१४  हाणी ॅप जाळी ५" -  टील,  --- २०० नग. २५.०० ५,०००.०० 
१५ लश टाक . कमांडर/चॅि पयन ३० नग. १५००.०० ४५,०००.०० 
१६ हे  सा  लेड- १", डबल --- २०० नग. १०.०० २,०००.०० 
१७ एम-सील- १०० ॅम पॅिकंग एम-सील ५० नग. २७.०० १,३५०.०० 
१८ लश टॅ  क अॅिससरीज- बॉल कॉक सह, पणु सटे  कमांडर ४० नग. ६००.०० २४,०००.०० 
 अंदाजे एकुण र  कम पये- २,९५,५५०.०० 
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िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- ऐनवेळी पाईपलाईन िलकेज झा  यास पाणी परुवठा खंडीत होवू  
नये, पाणी वाया जाव ू नये यासाठी सदरचे सािह  य िवभागाकडील  टोअसम  ये कायम उपल  ध ठेवावे लागते 
याकरीता सदरचे सािह  य खरेदी करणे गरजेचे आहे. ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम 
२००४ नुसार वरील नमदु तरतदुीस अनुस न मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेत  यानंतर वरील तपिशलानसुार 
नमदु मटे रयल (सािह  य) कोटेशन मागवनू खरेदी करता येतील असे मत आहे.  

वरील माण े नमदु सािह  य (मटे रयल) खरेदी करणेसाठी अंदाजे .२,९५,५५०.००/- मा  खच 
अपेि त आह.े तरी सदरचे सािह  य कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व  यासाठी येणारे अंदाजे .२,९५,५५०/- 
मा चे खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यते  तव सादर. 

िनणय .९२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ऐनवेळी पाईपलाईन िलकेज झा  यास पाणी पुरवठा खंडीत होवू  नये व 
पाणी वाया जावू  नये यासाठी तावात नमुद केलेले लंब ग सािह  य करणेस व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. परं तु  सदरह खरेदीकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२५ सं थानमधील पाणी नमु यांची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणूक करणेबाबत. 

ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद:- 

अ.न.ं 
कलम/त

रतुद 
मांक 

कलम/ तरतुदीच े
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम 

मांक 
तरतूद 

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  तेची व 
कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  य े ढी व 

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

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचे े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत  ये व 
अिधकार  

२ (झ) 

सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच े कामकाज 
यांच े 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 तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

०४ २१ 
िव  व  त  यव  था 
िनधीचा िविनयोग  

१ (क)  
मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन. 

 तावना:- पाणी परुवठा िवभागाकडील कनकुरी साठवण तलाव येथनू शु  द  केलेले पाणी िप  यासाठी 
व इतर वापरासाठी सं  थान प रसराम  ये िविवध िठकाणी िवतरीत केले जाते. सदरचे शु  द केलेले पाणी 
िप  यायो  य आह े िकंवा नाही याबाबत पा  याची नमु  यांची तपासणी होण ेआव  यक अस  याने पाणी नमु  यांची 
दरमहा सं  थानचे कनकुरी साठवण तलाव येथील योगशाळेत, िज  हा आरो  य योगशाळा, अहमदनगर तसेच 
या  यित र  त खाजगी एज  सीची नेमणकू क न  यांचेकडून पाणी नमु  याचंी तपासणी करणते येते.   

सन २०१६ करीता सं  थानमधील पाणी नमु  यांची तपासणी करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते आलेला होता. यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २८ िडसबर, २०१५ 
रोजीचे सभेत िनणय ं .६३४ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली होती.  

मा.व ् यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेत यावर सिव  तर चचा होवनू सन २०१६ 
करीता सं  थानमधील पाणी नमु  यांची तपासणी करणसेाठी एज  सीची नेमणकू करणकेरीता अ  वमेध इिंजिनअस 
अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांचे ती नमनुा एकि त .९१६/- मा  िन  नतम दर ि वाकारणते येऊन,  यानंा 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी/ पाणी परुवठा/१५३७/२०१६, िद.०१/०७/२०१६ अ  वये िद.०१/०७/२०१६ ते 
िद.३१/१२/२०१६ या कालावधीसाठी चार नमनेु सरुवातीचे पंधरा िदवसात उवरीत चार नमु ने नंतरचे पंधरा 
िदवसात या माण ेदरमहा एकुण ०८ नमु  यांची तपासणी करणेसाठी कायादशे दे  यात आलेला होता.  

 ताव:- अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांचेकडुन पाणी नमनेु तपासणी करणचेी 
मदुत माह े िडसबर , २०१६ अखेर सपंत आहे. मागील सात ते आठ वषाचे कालावधीत सं  थानमधील पाणी 
नमु  यांची तपासणी करणसेाठी माह ेजानेवारी ते माह ेिडसबर या कालावधीसाठी खाजगी एज  सी नेमणकू करणते 
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येत होती. मागील वष  सन-२०१६ वष चे कालावधीत कोटेशन बोलवनू कायादेश दणेे या ि येस वेळ गे  याने 
अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांना माह ेजु लै, २०१६ ते माह े िडसबर, २०१६ या ०६ (सहा) 
मिह  याचंे कालावधीसाठी कायादशे दे  यात आलेला होता.  

परं तू, सन २०१६ करीता पाणी शु  दीकरणांसाठी अॅलम,  लीिचंग पावडर व  लोरीन गॅस िसलडर 
खरेदी करणेसाठी माह े िडसबर अखेर कायादशे दे  यात आ  याने सबंंधीतांची बीले आदा करतेवेळी 
लेखाशाखेकडून वािषक ऑडर दतेेवेळी माह ेएि ल ते माह ेमाच या माण ेआ रि्थक वषाचा कालावधी िवचारात 
घेवनू कायादेश दे  यात यावे अशी सचुना कर  यात आलेली होती.  

याकरीता पढुील कालावधीसाठी सं  था नमधील पाणी नमु  यांची तपासणी करणसेाठी सबंंधीत 
एज  सीजकडून माह ेएि ल ते माह ेमाच या माण ेआ रि्थक वषाचा कालावधी िवचारात घेवनू कोटेशनची मागणी 
करावी लागेल. सन २०१६ करीता अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांचेकडुन पाणी नमनेु तपासणी 
करणचेी मदुत माह े िडसबर , २०१६ अखेर सपंत आहे. पढुील माहे जानेवारी २०१७ ते माहे माच २०१७ या 
कलावधीसाठी अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांचेकडे मागील दर ती नमनुा एकि त .९१६/- 
या माण े तपासणी करणबेाबत चौकशी केली असता  यानंी पढुील तीन मिह  यासाठी मागील दरा माण े पाणी 
नमनेु तपासणी क न दे  याची तयारी दशिवलेली आह.े .  

िवभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- माह े जानेवारी, २०१७ ते माह े माच, २०१७ या कालावधीत 
मागील पाणी तपासणी एज  सी अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांना मागील दर ती नमनुा 
एकि त .९१६/- या माणे मदुतवाढ दतेा येईल.  यापुढील माह े एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या 
कालावधीसाठी पाणी नमनेु तपासणी करणेसाठी न  याचे कोटेशनची मागणी क न या कालावधीसाठी पाणी नमनेु 
तपासणी करणेसाठी एज  सीची नेमणकू करता येईल असे मत आहे.                

माह ेएि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी चार नमनेु सरुवातीचे पंधरा िदवसात उवरीत 
चार नमनेु नंतरचे पंधरा िदवसात या माणे दरमहा एकुण ०८ नमु  याचंी तपासणी करणसेाठी ती नमुना अंदाजे 
.१,४००/- सव करसमावेशक व  हीिजट चाजसह वािषक अंदाजे एकुण .१,३४,४००/- मा  खच अपेि त 

आह.े  
तरी अ  वमेध इिंजिनअस अॅ  ड क  सलटंट, नािशक यांना मागील दर ती नमनुा एकि त .९१६/- 

या माण े माहे जानेवारी, २०१७ ते माह े माच, २०१७ या कालावधीसाठी पाणी नमनेु  तपासणी करणेसाठी 
मदुतवाढ देणसे व पढुील माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी चार नमनेु सरुवातीचे पंधरा 
िदवसात उवरीत चार नमनेु नंतरचे पंधरा िदवसात या माण ेदरमहा एकुण ०८ नमु  यांची तपासणी करणेसाठी ती 
नमनुा अंदाजे .१,४००/- सव करसमावेशक व  हीिजट चाजसह वािषक अंदाजे एकुण .१,३४,४००/- मा चे 
खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९२९ यावर सिव तर चचा    होऊन, सं थानमधील पाणी नमु यांची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणूक 
करणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.               (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२६ सं थानकडून १” पा याचे नळ कने शन िवना िमटर उपल ध क न देणेबाबत शासक य ही.आय.पी. 

िव ामगृह, िशड  यांनी केले या मागणीबाबत. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०-२१/०४/२००२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२०, िनणय ं .२२२ अ  वये 

िशड  येथील शासिकय िव ामगहृास १/२" कने  शन  दारे दररोज तीन तास पाणी परुवठा करणते यावा असा 
िनणय झालेला होता. शासिकय िव ामगहृाकडुन अंतर जा  त अस  याने १" पाईपलाईन टाक  यात आलेली होती. 
 यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनाकं २५/०२/२००३ रोजीचे सभेतील िवषय नं.१८, िनणय ं .६२ अ  वये 

दररोज दोन तास या माणे पाणी परुिव  यात येवनू  यापोटी वािषक .८,६४०/- पाणीप ी र  कम आकार  यात 
यावी असा िनणय झालेला होता. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  िपंपळवाडी व कनकुरी सयंु  त पाणी परुवठा योजनेतनू 
मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयास अनसु न , शासिकय िव ामगहृ, िशड  यांना जानेवारी, २००३ ते 
माच, २००८ या कालावधीत पाणी परुवठा जोडुन दे  यात आलेला होता.  यानुसार शासिकय िव ामगहृ, िशड  
यांचेकडे एकुण .३४,५५८/- मा ची पाणीप ी र  कम थिकत होती.  यापैंक   याचंेकडुन .२२,८८०/- मा चे 
रकमेचा भरणा कर  यात आलेला होता. उवरीत थिकत र  कम .११,६७८/- मा  शासिकय िव ामगहृ िशड  
यांचेकडुन सन २००८ पासनू येण े बाक  होती. शासिकय िव ामगहृ, िशड  यांना थिकत र  कम भरणबेाबत 
वेळोवेळी प  दे  यात आलेले होते परंत ू  याचंेकडुन थिकत रकमेचा भरणा कर  यात आलेला न  हता. माह ेएि ल 
२००८ पासनू शासिकय िव ामगहृ , िशड  यांचा पाणी परुवठा बंद असलेने  यानंा  यापुढील कालावधीची 
पाणीप ी र  कम कळिवणते आलेली न  हती. 

त ंतर मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड , भाग िशड  यांचे कायालयाकडील िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे 
प  सं  थान कायालयास ा  त झालेले होते. सदरचे प ात  यानंी िव ामगहृात येणा-या अित मह  वाचे अितथी/ 
मा.मं ी/ मा.खासदार/ मा.आमदार/ लोक ितनीधी/शासिकय व कमचारी यांची पाणी नस  यामळेु गैरसोय होत 
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असलेने सं  थानकडुन १" पा  याचे नळ कने  शन जोडून देणेबाबतची कायवाही करणते यावी अस ेकळिवलेले 
होते. सदरचे प ावर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यांनी िव ामगहृा  या पिह  या मज  या  या बांधकामाबाबतीत 
Agreement झालेले आह े काय? यापुव  सं  थानने पाणी परुवठा केलेला आह े काय? यासह सिव  तर िटपणी 
मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावी असे िनदश दे  यात आलेले होत.े सदरह  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय:-  सदरह करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ 
रोजीचे सभेत खाली माण ेिनणय ं .५२६ समंत झालेला आहे.  

"यावर सिव  तर चचा होऊन, शासिकय  ही.आय.पी.िव ामगहृ, िशड  यांचेकडे पवु ची .११,६७८/- 
मा  पाणीप ी बाक  अस  याचे उपरो  त  तावाव न िनदशनास येत आह.े बाक  असले  या पणु रकमेचा भरणा 
करणबेाबत  यानंा कळिव  यात यावे व सदरह सकमेचा भरणा के  यानंतर शासिकय  ही.आय.पी. िव ामगहृ, 
िशड  यांना अधा इंच पा  याचे नळ कने  शन उपल  ध क न दयावे, अस ेठरले. " 

 ताव:- शासिकय  ही.आय.पी. िव ामगहृ, िशड  यांचेकडुन .११,६७८/- मा  रकमेचा भरणा 
भारतीय  टेट बॅकं शाखा िशड , िडमांड ा ट ं .८५७४९३, िद.१४/१०/२०१६ अ  वये कर  यात आलेला आह.े  

याबाबत उपिवभागीय अिभयंता, सावजिनक बांधकाम उपिवभाग, राहाता यांचे िद.११/११/२०१६ 
रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झालेले असनू,  याम  ये  यांनी शासिकय  ही.आय.पी.िव ामगहृ, िशड  
येथे १६ क  असनू तेथे सतत अित मह   वाचे अितथी/मा.मं ी/मा.खासदार/मा.आमदार/लोक ितिनधी/शासिकय 
अिधकारी व कमचारी यांची वदळ असत.े तसचे सदरचे १६ क ापैक  ०४ क  सं  थान मालक चे आहते. 
या  यित र  त शासिकय िव ामगहृ िशड चे आवारात शासिकय िनवास  थाने अस  याने शासिकय िव ामगहृ, 
िशड  करीता १/२" नळ कने  शन ऐवजी १" नळ कने  शन िवना िमटर मंजरू करणबेाबत िवनंती केलेली आह.े 

शासिकय  ही.आय.पी. िव ामगहृ, िशड  यांना यापवु  १/२" कने  शन  दारे दररोज दोन तास या माणे 
पाणी परुिव  यात येवनू  यापोटी वािषक .८,६४०/- पाणीप ी र  कम आकारणी करणते येत होती. शासिकय 
 ही.आय.पी.िव ामगहृ, िशड  यांनी िद.११/११/२०१६ रोजीचे प ा  वये १/२" नळ कने  शन ऐवजी १" नळ 

कने  शन िवना िमटर मजंरु करणेबाबत िवनंती केलेली असनू याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे 
आव  यक आह.े  

तरी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 
िनणय .९३० यावर सिव तर चचा होऊन, शासक य ही.आय.पी. िव ामगृह, िशड  यांचे मागणी माणे यांना १” 

पा याचे नळ कने शन उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. परं तु सदरह कने शन िवनामीटर न 
देता मीटर बसवून दे यात यावे, असे ठरले.               (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२७ आटा व बेसन िगरणीचे जाते आऊटसोस प दतीने टाकणेकामी टडर बोलिवणेबाबत तसेच याकामी 

येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म  ये १४ (२-घ) नुसार भ  तानंा सोयीसाठी आव  यक ते 

द ु  तीचे काम. 
ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० हजार साईभ  त साद भोजन घेतात. तसचे दररोज सरासरी 

१० हजार ना ा पािकटे तयार केली जातात. तसचे लाडू िनिमत  िवभागामाफत दररोज १ लाख लाडू नग व बुं दीचे 
६० हजार पाक टे तयार करणते येत आहे.  साद भोजन व ना  टा पाक टाम  ये भ  तानंा चपाती दणेकेामी दररोज 
सरासरी ५० ि वंटल आटा व लाडू  िनमीती िवभागा माफत ३५ ि वंटल बेसन तयार करणते येत.े याकरीता १८ 
इचं साईज  या तीन व १६ इचं साईज  या तीन अशा एकुण सहा िगरणी कायाि वत आह.े  

उपरो  त सहा िगरणी सकाळी ७.०० ते रा ी १०.०० वाजेपयत अिवरत चाल ुअसतात . तसचे उ  सव 
काळात आटा व बेसन कमी पडू नये याकरीता रा पाळीत सु ा िगरणी कायाि वत ठेवा  या लागतात. िपठाची 
गणुव  ता व आऊटपटु िमळणकेरीता िगरणी  या जातेला दर ५-६ िदवसानी  टाके मारावे लागतात.  तसचे निवन 
जाते टाकावे लागतात. याकरीता दगडाला होल मारणे,  यात िशसे ओतने, शॉ ट िफट करण े यासारखी काम 
करावी लागतात. सदरचे कामी सन २०१२ पासनू आउट सो स ग प तीने काम दणेते  येत आह.े याकामी  थािनक 
िगरणीचे जातेला टाके मारणा-या टेि  न िशयन यांचेकडून कोटेशन मागावनू मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने 
कायादशे देणते येतो. फेबवुारी २०१५ ते जानेवारी २०१७  या दोन वषा  या कालावधी करीता १८ इचं साईजचे 
जातेला टाके मारणकेरीता ी आ  णासाहबे बावके यांना ती नग २४०/- व १६ इचं साईज  या  जातेकरीता िदनेश 
आसाराम गजुर यांना ती नग . १७९/- या माणे कायादश दे  यात आलेला आह.े फे वुारी २०१५ ते स  टबर 
२०१६ या १९ मिह  या  या कालावधीकरीता र  कम  १,०१,१७१/- एवढा खच आलेला असनू ित महा 
सरासरी र  कम  ५३२४/- खच झालेला आह.े  

ी.बावके व ी.गजुर यांना दे  यात आले  या कायादशेाची मुदत िदनांक ३१.१.२०१७ रोजी सपंत 
आह.े जातेला टाके मारण े व निवन जातेला टाकेमा न िफट ग करण े यासारखी कामे पिुढल दोन वष 
कालावधीकरीता आऊटसोस ग प तीने करणकेामी सदरचे कामे करणा-या  थािनक जाते टाकणा-या टेि निशयन 
यांचेकडून कोटेशन मागावनू करावे लागणार आह.े याकामी अंदाजे र  कम . १,५०,०००/- खच अपेि त आह.े  
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तरी १ फे वुारी २०१७ ते ३१ जानेवारी २०१९ याकालावधी करीता ी साई सादालय  व लाडू 
िनिमती िवभागाकडे वापरात असले  या िगरणीचे जातेचे टाके टाकण ेतसचे निवन जाते िफट ग करणकेामी िवहीत 
प तीने दरप क बोलिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा  यतेसाठी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .९३१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१ फे ुवारी २०१७ ते िद.३१ जानेवारी २०१९ या कालावधी करीता ी 
साई सादालय व लाडू िनिमती िवभागाकडे वापरात असले  या िगरणी या जा याचे टाके टाकणे तसेच 
निवन जाते िफट ग करणेकामी िवहीत प तीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२८ साईआ म भ िनवास येथे बसिव यात आले या १३ िल टचे AMC कायादेश देणेकामी 

कालावधीतील बदलास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- साईभ  तानंा अिधकािधक सवेा सिुवधा उपल  ध क न देणकेरीता साई आ म भ  तिनवास येथील इमारतीम  ये 

साईभ  तानंा वरील मज  यावर ये-जा करणकेरीता मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पणु ेयांचेमाफत  टेनलेस  टील 
अॅटोमॅटीक डोअस  या 13 (तेरा) िल टस बसिव  यात आले  या आहते. िल ट सतत कायाि वत राहणकेरीता 

 येक वष  िल टची उ  पादक कंपनी यांचेमाफत AMC कर  यात येते. 
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 140 नसुार साईआ म 

भ  तिनवास  थान येथे बसिव  यात आले  या 13 िल टची उ  पादक कंपनी म.े जॉनसन िल टस ा. िल., पणु ेयांना 
िदनांक 01/02/2016 ते 31/01/2017 या एक वषाचे कालावधीकरीता वािषक स  ह स कॉ   ट देणेस व 
याकामी  यानंी िस  वर  लॅननसुार कळिवलेली एकि त र  कम पये 5,80,515/- मा ची र  कम अदा 
करावया  या खचास तसवे द ु  तीकामी  पेअरपाटची आव  यकता भास  यास  याची र  कम अदा करणेस 
मा  यता दे  यात आली. 

मागील AMC कालावधीत (िद. 01/10/2014 ते 30/09/2015) शेवटचे मिह  यात िल टचे काही 
पाट खराब झा  याने ते बदलणे बाक  अस  याकारणां ने म.े जॉनसन िल टस ा. िल., पणुे यांना सदरचे 
कालावधीतील बील अदा केलेले न  हते. मागील बील अदा झालेिशवाय पढुील  AMC कायादशे िमळाला तरी 
द ु  तीकरीता काही  पेअर लागले कंपनी कडुन ते ा  त होणार नाहीत. अस ेमे. जॉ  सन िल ट ा. िल., पणुे यांचे 
स  ह स इजंीिनअर यांनी सांगीतले होत.े  यामळेु मागील AMC कालावधीतील राहीलेले  पेअर पाट बसवुन 
घेऊन सदर कालावधीचे बील मे. जॉ  सन िल ट ा. िल., पणुे यांना अदा केले व  यानंतर िदनांक 01/07/2016 ते 
30/06/2017 या एक वषातील कालावधीकरीता जा.न.ं एसएसएसटी/मेकॅिनकल/918/2016 िदनांक 28 मे, 
2016 अ  वये कायादेश दे  यात आलेला आह.े  

िदनांक 01/07/2016 ते 30/06/2017 हा एकच वषाचा कालावधी अस  याने कायादशे दतेांना 
सं  थानचे कुठ  याही कारचे आिथक नकुसान झालेले नसनू , उलट AMC नसले  या िदनांक 01/10/2015 ते 
01/06/2016 या कालावधीत मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पुण ेयांचेमाफत िल ट कायाि वत ठेवले  या हो  या, 
 याबद  यात कुठलीही र  कम अदा कर  यात आलेली नाही. मा  लेखाप र णा  या  टीने कायादशे कालावधी 

बदलास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 
तरी साईआ म भ  तिनवास  थान येथे बसिव  यात आले  या 13 िल टची उ  पादक कंपनी म.े जॉनसन 

िल टस ा. िल., पणु े यांना AMC कायादशे दतेेवेळी कालावधीतील केले  या बदलास मा  यता िमळणकेामी 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .९३२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथे बसिव यात आले या १३ िल ट या AMC 
साठी िल टची उ पादक कंपनी मे.जॉनसन िल टस ा.िल., पुणे यांना कालावधीम ये बदल क न 
दे यात आले या कायादेशास काय र मा यता दे यात आली. तसेच यांचा कालावधी संप यानंतर 
सदरह िल टचे पेअरपाटस ्सह वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेबाबतची कायवाही करणेत यावी, असे 
ठरले.          (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२९ ी साई सादालय टीम बॉयलर व थिमक युड िहटरचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेबाबत. 

ताव-  सन १९९९ पासनू सादालयात अ  न िशजिवणेसाठी थरमॅ  स कंपनीचा RXG-4  टीम बॉयलर वापरणते येत 
आह.े माहे जानेवारी २००९ पासनू निवन सादालय सु  करतांना थरमॅ  स कंपनीचा RXD-850  टीम बॉयलर 
बसिवणते आलेला आहे.  यािशवाय मोतीचरू लाडू साद बनिवणकेामी थिमक यडु िहट ग यं णेसाठी थरमॅ  स 
कंपनीचा थिमक  यडु िहटर ऑग  ट, २००९ पासनू कायाि वत करणेत आलेला आहे. 

  सन १९९९ पासनू RXG-4  टीम बॉयलरकरीता वािषक स  ह स कॉ   ट थरमॅ  स कंपनीने झोन माणे 
ठरवनू िदलेला अिधकृत ॅ चंीसला दयावे लागत अस  याने सन २०१० पासनू दोन  टीम बॉयलर व थिमक  यडु 
िहटरचे वािषक स  ह स कॉ   ट मे. मॅ  सीथम व  स, औरंगाबाद यांना दे  यात आलेला आहे. सन २०१६ या 
वषाचे RXG-4, RXD-850 या  टीम बॉयलर व थिमक  यडु िहटरचे वािषक स  ह स कॉ   ट हे 
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३१.१२.२०१६ रोजी सपंणार आहे. मॅ  सीथम व  स, औरंगाबाद यांनी वािषक स  हीिसगंचे काम समाधानकारक 
व वेळेत पूण क न िदलेले आह.े 

  सन २०१७  करीता दोन  टीम बॉयलर व थिमक  यडु िहटर सिु थतीत ठेवनू कायाि वत राहणसेाठी 
वािषक स  ह िसगं कॉ   ट दणेे गरजेचे अस  यामळेु मॅ  सीथम व  स, औरंगाबाद यांनी िदनांक ५.११.२०१६ चे 
कोटेशन  दारे सन  २०१७  (िद. १.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७) या वषासाठी RXG-4, RXD-850 व थिमक 

 यडु िहटरसाठी खालील माणे वािषक स  ह िसगंचे दर कळिवलेले आहे.  सदर वािषक स  ह स कॉ   टम  ये 
दोन मिह  यानंी एक या माणे  येक यिुनटसाठी सहा स  ह िसगं क न दणेार आहे. 

अ.न.ं बॉलयरचे नांव बॉलयर 
खरेदी वष 

खरेदी िकमंत सन २०१६ चे 
AMC दर पये 

सन २०१७ साठी AMC 
करीता िदलेले दर पये 

1. RXG-4 १९९९ ४,८७,४७४/- २९,५००/- + टॅ  सेस ३०,९७५/- + टॅ  सेस 
2. RXD-850 २००८ १९,००,०००/- २९,५००/ + टॅ  सेस ३०,९७५/- + टॅ  सेस 
3. थिमक  यडु िहटर २००९ २६,००,०००/- २९,५००/+ टॅ  सेस ३०,९७५/- + टॅ  सेस 

एकूण पये :   ८८,५००/- + टॅ  सेस ९२,९७५/- + टॅ  सेस 
दोन  टीम बॉयलर व थिमक  यडु िहटर सिु थतीत ठेवनू कायाि वत राहणसेाठी वािषक स  ह िसगं 

कॉ   ट देण ेगरजेचे अस  यामळेु थरमॅ  स कंपनीचे अिधकृत िडलर म.े मॅ  सीथम व  स, औरंगाबाद यांना वािषक 
स  ह स कॉ   ट देण ेआव  यक आह.े  

  तरी थरमॅ  स कंपनीचे अिधकृत ॅ चीस म.े मॅ  सीथम व  स, औरंगाबाद यांना सन २०१७ या वषाकरीता 
दोन  टीम बॉयलर व थिमक  युड िहटरचे स  ह स कॉ   ट दणेेस व  याकामी स  ह स फ  पये ९२,९२५/- + 
स  ह स टॅ  स (लाग ू असले तो) चे खचास मा  यता घेणसेाठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु 
िनणयाथ सादर.  

िनणय .९३३ ी साई सादालयाकडील टीम बॉयलर व थिमक युड िहटरचे कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स 
कॉ ॅ ट करणेत यावे, असे सिमतीचे मत झाले. परं तु  थरमॅ  स कंपनीने कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स 
कॉ ॅ ट करणेस यापुव च नकार िदलेला आहे, अशी मािहती सभेस िमळाली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, थरमॅ  स कंपनीचे अिधकृत ॅ चीस मे.मॅ  सीथम व  स, 
औरंगाबाद यांना सन २०१७ या वषाकरीता ी साई सादालयातील दोन  टीम बॉयलर व थिमक 

 यडु िहटरचे स  ह स कॉ   ट देणेस व  याकामी स  ह स फ  पये ९२,९२५/- + स  ह स टॅ  स (लागू  
असेल तो) मा  येणा या खचास मा  यता दे यात आली.     (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३० साई समाधी शता दीकरीता येणा या साईभ ां या क युिनकेशनसाठी बीएसएनएलचे नवीन टॉवर 

सं थानचे जागेत बसिवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

१७(१) म  ये भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेवगैरे बाबत नमदू आहे.  
 ताव – ी साई समाधी शता  दीकरीता येणा-या साईभ  तां  या क  यिुनकेशनसाठी बीएसएनएलचे 

नवीन टॉवर सं  थानचे जागेत बसिवणेबाबत.  
 तावना– ी साई समाधी शता  दीकरीता येणा-या साईभ  तां  या क  यिुनकेशनसाठी बीएसएनएलचे 

नवीन टॉवर सं  थानचे जागेत बसिवणकेामी मा.नगरा  य ा,िशड  नगरपंचायत,िशड  तथा िव  व  त, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी  याचंेकडील िद.२२/०८/२०१६ रोजी  या प ा  वये सदरचा िवषय 
साईबाबा सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये सादर करणकेामी िवनंती केलेली आह.े तथािप उपरो  त 
कामी सं  थान  या जागेत नवीन टॉवर बसिवणकेामी भारतीय दरूसचंार िनगम िल . (बीएसएनएल) यांनी 
सं  थानकडे अ ापपावेतो तशी मागणी केलेली नाही. तरीदखेील याकामी भारतीय दरूसचंार िनगम िल . 
(बीएसएनएल) यांचेकडेस प  यवहार करता येईल.  यात  याचंेकडून खालील मु यांवर माहीती मागिवता येईल.  
१)  बीएसएनएलचे स ि थतीत असलेले टॉवरवर साई समाधी शता  दीकरीता येणा-या साईभ  तां  या 

क  यिुनकेशनसाठी नेटवक वाढिवता येईल िकंवा कसे ? 
२)  नस  यास नवीन टॉवर बसिवता येईल िकंवा कस े? 
३)  नवीन टॉवर बसिवणचेे झा  यास सं  थानची सवाथाने सयुो  य अशी जागा कोणती िनवडावी लागेल ? 
४)  नवीन टॉवर बसिवणकेामी आव  यक असणा-या कायदशेीर बाबी काय आहते ? 
५)  नवीन टॉवर बसिवणसे मा  यता िमळा  यास  यासाठीचे सं  थानला बीएसएनएल कडून जा  तीत जा  त 

मािसक भाडे िकती िमळू शकेल ?   
      उपरो  त माहीती भारतीय दरूसचंार िनगम िल . (बीएसएनएल) यांचेकडून मागवनू घेणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेू िनणयाथ सादर.  
िनणय .९३४ यावर सिव तर चचा होऊन, साई समाधी शता दीकरीता येणा या साईभ ां या क युिनकेशनसाठी 

बीएसएनएलचे नवीन टॉवर बसिवणेसाठी तवात नमुद केले या मु यांची मािहती यांचेकडून 
मागिवणेत येऊन, यांना मोकळी जागा न देता इमारतीवर टॉवर बसिवणेस परवागनी दे यात यावी.  
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तसेच बीएसएनएल माणेच इतर कंप यांनी टॉवर बसिवणेसाठी सं थानकडे जागेची मागणी 
के यास यांनाही इमारत वरील जागा उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३१ नवी िद ली व गुडगाव (हरीयाना) या दो ही िठकाणी सं थानचे मािहती क  सु  करणेसाठी साईसेवक 

नर  िम ा, ॲडिमिन ेटर, ह र चाँद काश वाटी चॅ रटेबल मेमोरीयल ट, नवी िद ली यांनी प ा ारे 
कळिवलेली जागा िवनामोबदला ि वकारणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदूीनसुार िवकास 
कर या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  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.  
 ताव- नवी िद  ली व गडुगाव (हरीयाना) या िठकाणी असले  या चॅ रटेबल धमशाळेतील  जागेत ी 

साईबाबा सं  थान कायकारी सद  य व इतर सद  य यांना वापरास देणेबाबत व दो  ही िठकाणी सं  थानचे माहीती 
क  सु  करणबेाबत साईसवेक नर  िम ा, अॅडिमिन  ेटर, ह र चॉदं काश वांटी चॅ रटेबल मेमोरीयल  ट, नवी 
िद  ली यांचे प  जा.न.ं१०१/साई िद.०६/१०/२०१६ चे प ाचे अनषुंगाने  यानंी सं  थानला दो  ही िठकाणी 
माहीती क ासाठी िवनामोबदला वापरास दवे ूकेले  या जागेची काशने िवभागामाफत सम  पाहाणी करणेबाबत.  

 तावना- नवी िद  ली येथे साई टपल  लॉट न.ं२ िसरी फोट,हाउज खास व गडुगाव ,हरीयाना येथे 
 लॉट नं.१,आर-  लॉक,उ  पल साऊथ एंड कॉलनी,सोहना-गडुगाव रोड  या िठकाणी हरी चॉदं काश वांटी 

चॅ रटेबल मेमोरीयल  ट, नवी िद  ली यां  या मालक  या िमळकती असनू यापैक  एक हाउज खास, नवी िद  ली 
या िठकाणी चॅ रटेबल धमशाळेसह ४९ वातानकूुलीत खो  या व दोन हॉल असनू दसुरी सोहना -गडुगाव रोड, 
आमे  स मॉल  या समोर, गडुगाव, हरीयाना या िठकाणी ५ म आहते.  

नवी िद  ली हाउज खास धमशाळा येथील हॉल िविवध बैठकांसाठी योगा,मेडीटेशन इ.साठी समुारे 
२००  य  ती  बस ू शकतील अशा प दतीचा आहे. सदर दो  हीही िठकाणी ी साईबाबा सं  थानचे कायकारी 
सद  य व इतर सद  य यांना राह  यासाठी,वापर  यासाठी,बैठक साठी िवनामोबदला दे  याची सं  थेची इ  छा आह.े 
सं  थानने यासाठी िकमान १५ िदवस अगोदर  याचंा काय म कळिव  यास  या माण े िनवास  यव  था, 
बैठक  यव  था करता येईल वगैरेबाबत नमूद क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे िद  ली व 
गडुगाव या दो  ही िठकाणी माहीती क  सु  करावे,  यासाठी आव  यक असणारी काही जागा उपल  ध क न 
दणेेसाठी आमची सोसायटी सं  थानला मदत करेल, असबेाबत िवषयां िकत प ात नमदू केलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- नवी िद  ली व गडुगाव (हरीयाना) येथे सं  थानचे कायकारी सद  य व इतर 
सद  य यां  या  बैठका आयोिजत के  या  जात नाहीत,अशी इकडील धारणा आहे. तथािप सदर दो  ही िठकाणी 
उ  त   ट (सोसायटी) ही सं  थानला सं  थानचे माहीती क  सु  करणकेामी आव  यक ती जागा उपरो  त  दो  ही 
िठकाणी िवनामोबदला उपल  ध क न दते अस  यास सदर िठकाणी सं  थानचे माहीती क  सु  करता येतील व 
 याबाबतची पुढील कायवाही सं  थानचे काशने िवभागामाफत करता येईल. (उदा. जागेची सम  पाहाणी करणे, 

आव  यक ती जागा व यो  य ती जागा उपल  ध आह ेिकंवा कस ेयाची खा ी करण ेइ.) 
 तरी सदरचा  ताव उपरो  त  टने सं  थान  या माहीती क ासाठी िवनामोबदला वापरासाठी दवेू  

केले  या  जागेची सं  थानचे काशने िवभागामाफत सम  पाहाणी करणे  या िनणयाथ सादर.   
िनणय .९३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक नर  िम ा, ॲडिमिन ेटर, ह र चाँद काश वाटी चॅ रटेबल 

मेमोरीयल ट, नवी िद ली यां या तावात नमुद केले या नवी िद ली व गुडगाव (हरीयाना) या 
दो ही िठकाण या जागा सं थानचे मािहती क  सु  करणेसाठी िवनामोबदला ि वकारणेत या या. 
तसेच या मािहती क ावर सं थान काशने िव साठी उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ .अिध क, काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३२ (अ) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 

ताव-   यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ  वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची .१०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
१०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 
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मागणी–  

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे 
नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

शेरा 

 अ. सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेतलेले  
१ वप सिवता चांगदवे 

िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल     
ह ा- प रचारीका 

आई Diabetes & 
arthritis 

डॉ.इगंळे साईबाबा 
हॉि पटल 

६२२७.०० ६२२७.०० 

सं  थान  या 
औषध 

भांडारात 
औषधे 

उपल  ध 
नसलेमळेु 
बाहे न 
िवकत 
घेतली 
आह.े 

२ ी.सितश ग िवद कासार 
िवभाग-लखेाशाखा 
ह ा-व र  ठ लखेापाल 

प  नी व 
 वतंः 

Left Lobe 
Liver 
effusion & 
Diabetes  

डॉ.वाघ साईबाबा 
हॉि पटल 

५९०६.०० ५९०६.०० 

३ ी.द  ता य आ  पासाहबे 
डांगे  
िवभाग- ी साई सादालय, 
ह ा-मदतनीस 

प  नी Poisoning डॉ.जाधवर साईबाबा 
हॉि पटल 

५९२८.०० ५९२८.०० 

४ ी.द  ता य चं कांत हजारे  
िवभाग-िवदयुत 
ह ा-तारतं ी 

विडल Ca डॉ.राम 
नाईक 

साईनाथ  णालय १६००.०० १६००.०० 

     एकूण  १९६६१.००    १९६६१.००  
 ब – सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते  
५ ी.द  ता य चं कांत हजारे  

िवभाग-िवदयुत 
ह ा-तारतं ी 

विडल Ca डॉ.राम 
नाईक 

वरा मेिडकल 
 ट, लोणी 

५५९७.०० ५५९७.०० अ.न.ं५ ते 
१० करीता  

सदरचे 
उपचार ह े

सं  थान  या 
 णालयात 
होत 

नसलेमळेु 
सं  थान  या 

मा  य 
यादीतील 
हॉि पटल 
म  ये 

पाठिवणेत 
आले आह.े 

६ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 
थटेे 
िवभाग- ारावती 
भ  तिनवास , 
ह ा – मदतनीस  

 वतंः  Ca डॉ.दवेरे बी हॉल 
ि लनीक, पुण े

१६१४००.०० १६१४००.०० 

७ सुरेखा राजु गायकवाड 
िवभाग- ी साईनाथ 

 णालय, 
ह ा – प रचारीका 

पती Ca डॉ.राम 
नाईक 

टाटा मेमो रयल 
सटर,नािशक 

१४०१७.०० ११२८४.०० 

८ ी.सिचन शिशकांत 
कुलकण  
िवभाग-चौकशी 
िनवास  थान   
ह ा-मदतनीस 

मुलां  
करीता 

Black spot 
on tongue  

डॉ.रचना 
साबळे 

वरा मेिडकल 
 ट, लोणी 

३३१४२.०० ३३१४२.०० 

९ ी.कािशनाथ बबन हारद े   
िवभाग-सा.भ.िन.      
ह ा-मदतनीस 

मुलगा Leg IPT 
Acute 
Hepatitis 

डॉ.जाधवर सहया ी 
हॉि पटल , 
नािशक 

१७७०९.०० १४५८९.०० 

१० सौ.शकंुतला शकंर मोिहते 
िवभाग-साईनाथ  णालय 
ह ा-प रचारीका 

आई Ca डॉ.िनतीन 
ताठे 

िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल, मुंबई 

११५१९.०० ११५१९.०० 

     एकुण  २४३३८४/- २३७५३१/-  
 क – सं  थान  या यादीत रेफर केले होते परंतु िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार केले होते.  
११ ी.योगेश यंबक साळवी 

िवभाग-लखेाशाखा 
ह ा-मदतनीस 

 वतंः Ca डॉ.खांद े टाटा मेमेा रयल, 
मुंबई व  यरुी 
मानवता कॅ  सर 
सटर,नािशक 

१७२४०.०० १२५१४.००  

     एकुण १७२४०.०० १२५१४.००  
 अ + ब+ क  एकूण २८०२८५/- २६९७०६/-  

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये 
छाननी केली असनू दये होणारी एकूण र  कम .२६९७०६/- इतक  आह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु काही औषधे औषध 
भांडार िवभागात उपल  ध न  हती तसचे  णालयात उपचार होत नस  यामळेु  णांना सं  थान मा  य यादीतील 
हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार 
घेतले.तसचे सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न 
घेतले. सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम 
अदा करणेस हरकत नाही. 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय न.ं३२(B) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मंजूरी िमळणेबाबत. 
ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.    

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ  वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक – खालील सं  थान कमचा-यांची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
१०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदर िबलांची सं  थान  वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये 
छाननी केली असनू दये होणारी एकूण र  कम .७४१६३/- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु काही औषधे औषध 
भांडार िवभागात उपल  ध न  हती तसचे  णालयात उपचार होत नस  यामळेु  णांना सं  थान मा  य यादीतील 
हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-
याशी 
नाते 

आजाराचे 
नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालया
चे नाव 

एकूण 
मागणी 
र  कम 

एकूण देय 
र  कम 

शेरा 

 अ. सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेतलेले  
१ ी.नवनाथ नरहरी मते 

िवभाग- ी साई सादालय    
ह ा- िलपीक टंकलखेक 

आई Heart 
Attack 

डॉ.मोरे डॉ. 
कांदळकर 

साईबाबा 
हॉि पटल 

२११०६.०० १९७७९.०० सं  थान  या 
औषध 
भांडारात 
औषधे 
उपल  ध 
नसलेमळेु 
बाहे न िवकत 
घेतली आह.े 

     एकूण २११०६.०० १९७७९.००  
 

 ब – सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते  
२ ी.सुभाष म  हारी बंदावण े

िवभाग-  विन पेण  
ह ा-िव ुत पयवे क 

मुला Kidney 
Transpal
nts 

डॉ.दसेाई बी हॉल 
ि लनीक, 
पुण े

२८७६८.०० २८७६८.००  

     एकुण  २८७६८.०० २८७६८.००  

 क-सं  थानचे मा  य यादीत रेफर केले होते परंतु उपचार न झा  यामुळे खाजगी  णालयात जाऊन उपचार घेतले.  
३ ी.योगेश ि बंक साळवी  

िवभाग-लखेाशाखा 
ह ा –मदतनीस 

 वतंः Ca डॉ.खांद े  यरुी 
मानवता 
कॅ  सर 
हॉि पटल, 
नािशक 

२४०७७.०० १९२६२.००  

     एकुण २४०७७.०० १९२६२.००  

 ड-सं  थानचे मा  य यादीत नसलेले व रेफर न केलेले परंतु गणाचे वा  त  य बाहेरगांवी असलेले .  
४ ी.िधरज िदलीप जवजंाळ  

िवभाग- ी साईबाबा 
हॉि पटल,             
ह ा –फामािस  ट 

आई Diabetes 
& Uretric 
calculus 

डॉ.राण े राणे 
हॉि पटल, 
अकलजु 

८७८३.०० ६३५४.००  

     एकुण ८७८३.०० ६३५४.००  
 अ + ब+ क+ड एकूण ८२७३४/- ७४१६३/-  
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घेतले. तसचे सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न 
घेतले. सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम 
अदा करणेस हरकत नाही. 

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .९३६ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील अ व ब या दो ही तावाम ये नमुद कमचा यांनी सादर केले या 

बीलांची वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून यांची स यता 
पडताळून पाहीलेली अस यामुळे उपरो  त यामधील कमचा यांना देय असलेली र कम यांना अदा 
करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३३ सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजूर दराने औषधे, सिजकल 

व लॅबोरॅटरी सािह य अित र  खरेदीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक 
२६ Clause No.9 अ  वये मागणी केले  या औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या 
औषधांची अितरी  त मागणी करावयाची झा यास दनैं िदन कामाची गैरसोय होऊ नये, हणनू ती मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे मंजरुीने खरेदी क न केवळ न द घे यासाठी/ मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढेु न द 
घे  यासाठी सादर कर  यात यावे, असे ठरले आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दनैं िदन वापरासाठी लागणा-या औषधे, 
सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१५-१६ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील मंजरु दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकुण र  कम .१६,७५,७२,९४७.४४ इत  या र  कमेचे 
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी .१६,३६,५५,५०८.२७ इत  या र  कमेचे परुवठा आदशे दे  यात आलेले आह.े 

  यानसुार परुवठा आदेशा माणे परुवठाधारकांकडून मालाचा परुवठा चालु  आहे, तर  यातील काही मालाचा 
परुवठा पणु झालेला आहे .  यापैक  स  या सोबत  या यादीतील औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
मागणी पणु झालेली आहे. तथािप सदरह औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य हे दनैं िदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  यात येत आहते, तसचे काही औषध ेखरेदी कर  यात आलेली आहते, तर काही औषध ेखरेदीचा 

 ताव आह.े सदर औषधे/ सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजरु दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त 
खच येऊन  यात सं  थानचे नकुसान होणार आहे.  यामु ळे सदर मटेरीयल हे मंजरु दरानेच खरेदीचे  तािवत 
कर  यात येत आह.े तसचे ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसचे पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता 
वािषक मंजरु नग सं  या  यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े 

  स  या ड  य,ु िचकनगु  या , गोिचड ताप, र  त पेशीचे कमी-जा  त माण, थंडी-तापाचे ससंगज  य 
आजारामळेु िशड  व प रसरात जा  त माणात थैमान घात  यामळेु योगशाळा िवभागातील लॅब केमीक  स व 
िकट तसचे अॅ  टीबायोटीक इजंे  शन तथा वेदनाशामक गोळयांची मागणी पाहता ती वािषक मागणीपे ा फारच 
जा  त माणात असनू  यामळेु दनैं िदन वापरातील औषधांवर  याचा प रणाम होऊन  याचंा तटुवडा भासत आहे. 
त  हा वािषक खरेदीमधील मंजरु दराने  ताव ठेव  यात येऊन मंजरुी िमळ  यापवु च दनैं िदन वाढ  या पेशंटची 
गैरसोय होऊ नये  हणनू आधीच काही औषध े / लॅब केमीक  स/ िकट मागवनू घे  यात येत आह.े अपघात 
िवभागातील दनैं िदन ३०-३५ पेश  टची ओ.पी.डी. आज २०० ते २५० पेश  ट दररोज येत आहते.  यामळेु पाच ते 
सहा पटीने दैनं िदन  णाचंे सं  येत वाढ होत आहे. 

  तसचे आपले सं  थानचे  णालयांमाफत येवला, मनमाड व ी गंगािगरी महाराज यां  या  
स  ताहािनिम  ताने तांदळुनेर येथे कॅ  प  दारे थमोपचार क न मोफत औषध वाटप कर  यात आलेले आह ेआिण 
यापढेु सु  दा  अशा कारचे कॅ  प आयोिजत कर  यात येणार आहे.  सदर  कॅ  पसाठी  मोफत  औषध   

वाटप करताना  यासाठी लागणारे औषध े ही आपले म  यवत  औषध भांडारातील साठयामधनू िदले 
जातात.  यामळेु वािषक खरेदीतील मंजरु औषधांची सं  या कमी पडते,  यामळेु  यासाठी सु  दा मंजरु दराने 
जा  ती  या खरेदीचे  तािवत कर  यात आलेले आह.े  

  सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी अंदाजे र  कम .४८,४१,००,१८३/- इत  या र  कमेचा  ताव 
िद.१०/०५/२०१६ रोजी मा  यतेसाठी सादर कर  यात आलेला असनू सदर  तावास मा.  यव  थापन सिमती 
सभेची मा  यता िमळून  याकामीची खरेदीबाबत पढुील कायवाही पुण होऊन औषध े ा  त हो  यास कमीत कमी 
३-४ मिह  याचंा कालावधी लागणार आहे,  यामळेु  णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गैरसोय होऊ नये 
 हणनू सोबत  या यादीतील औषध ेसन २०१५-१६ या वषातील मंजु र दराने खरेदी क न दतेा येतील व याकामी 

मंजरु दराने र  कम .१,१८,९८,८३७/- (अ री .एक कोटी अठरा लाख अठठया  नव हजार आठशे सदोतीस 
मा ) इतका खच येणार आह.े 
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  िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमतीचे सभेत िनणय .२६ अ  वये वािषक औषधे 
खरेदीमधील औषधे व सिजकल सािह  य खरेदीकामी अंदाजे र  कम .५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा  यता 
िमळालेली असनू  यास मा.उ  च   यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची िस  हील अ  लीकेशन नंबर ३४९५ 
िद.१३/०३/२०१५ अ  वये ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस मा  यता िमळालेली आहे.  यानसुार िद.२८/०७/२०१५ व 
िद.१३/११/२०१५ अ  वये एकुण र  कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत  या र  कमेचे परुवठा आदेश दे  यात 
आलेले असनू  या  वये आजपयत .१९,०९,८९,०३९/- इत  या र  कमेचे औषधे / सिजकल सािह  य खरेदी 
कर  यात आलेले आहते,  हणजेच मंजरु र  कम .५५,७३,३६,३९२/- पैक  .३६,६३,४७,३५३/- इतक  र  कम 
िश  लक आहे,  यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमेतनु करता येणार आहे. 

वािषक खरेदीमधील काही औषध े ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषध े ही मळु 
मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजरु दराने (Annual Rate Contract) खरेदी कर  याचा स ्ताव 
आह.े सन २०१५-१६ या वािषक खरेदीम  ये र  कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत  या मंजरु र  कमेचे परुवठा 
आदशे दे  यात आलेले असनू  यानसुार वािषक मंजरु दराने आतापयत .७१,८५,३०२/- इत  या र  कमेचे 
अितरी  त  औषध ेखरेदी कर  यात येत आहते. 

मागणी – सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

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

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम  ये महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनेअंतगत होणा-या श  ि या व उपचार चालु  
असताना  ण पुण बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषध े मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. राजीव गाधंी जीवनदायी योजनेअतंगत  णानंा िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो.  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािषक मंजरु दराने खरेदी कर  यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही,  यामळेु सं  था नचे मोठे अिथक नकुसान हो  याची श  यता असते.  

तसचे सन २०१६-१७ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी बराच कालावधी लागणार आहे,  यामु ळे  णानंा 
उपचारासाठी लागणा-या औषधांची गरैसोय होऊ नये तसेच ड  य ु सारखे संसगज  य आजार व सं  थान 

 णालयामाफत आयोिजत कॅ  प  दारे लागणा-या औषधे खरेदीकामी सोबत  या यादीतील औषध ेसन २०१५-१६ 
या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा येतील. तसचे  णालयात काही औषधांची तातडीने आव  यकता 
अस  यामळेु मंजरु दराने आव  यकतेनसुार खरेदी कर  यात येत आहते.  

सन २०१६-१७ या वषाकरीता वािषक अंदाजप क य तरतदु ही औषध/े सिजकल सािह  य व On 
Cosignment Basis Item क रता एकुण र  कम .६०,००,००,०००/- (अ री . साठ कोटी मा ) असनू 
 यापैक  र  कम .३५,००,००,०००/- (अ री .प  तीस कोटी मा ) औषध े / सिजकल सािह  याकं रता असनू 

िद.३१/१०/२०१६ अखेर र  कम .३०,४१,०६,६५४/- (अ री . तीस कोटी एकेचाळीस लाख सहा हजार 
सहाशे चौप  न मा ) इतक  औषधांची अंदाजप क य तरतदु िश  लक आह.े तसेच उपरो  त खरेदीतील 
औषधां  या िकंमती हया बाजारभावापे ा कमी आह े याची खा ी क नच खरेदी कर  यात येत आह.े तसचे 
सोबत  या त   यात नमदु केले  या औषधांची स  या तातडीने आव  यकता आहे, कारण स  या संसगज  य 
आजारांमळेु  णाचंी सं  या खपुच वाढलेली आहे, तसचे राजीव गाधंी  णानंा मोफत औषध ेदणेकेामी स  या 
औषध ेअपरेु पडत आहे.  

तरी सोबत  या त   यातील औषध/े सिजकल/ लॅबोरॅटरी सािह  य मंजु र दराने खरेदी करणसे व याकामी 
येणा-या पुणािकत र  कम .१,१८,९८,८३७/- (अ री .एक कोटी अठरा लाख अठठया  नव हजार आठशे 
सदोतीस मा ) चे खचास मा  यता िमळणसे तसचे सदरचा  ताव न द घेणकेामी सिवनय सादर. 

िनणय .९३७ यावर सिव तर चचा होऊन, तातडीची आव यकता हणून तावात नमुद केले माणे औषधे/ 
सिजकल/ लॅबोरॅटरी साह य मागील मंजुर दराने खरेदी करणेस व याकामी येणा या .१,१८,९८,८३७/- 
मा चे खचास मा  यता दे यात आली.  

  याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , पुढील वषासाठी वािषक औषधे, उ पादक 
कंप यांकडूनच खरेदी करणेत यावी. यासाठी कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, वै िकय 
संचालक यांनी १० नामां िकत कंप यांची िनवड क न यां चेम येच ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, 
असे ठरले.                 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं३४ ी साईबाबा णालयातील युरो ऑपरेशन िथएटरकरीता Kerrison Punch खरेदीबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा  णालयातील  यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागाने िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे मागणीप ा  वये 

Kerrison Punch Size No.2,3,5  येक  २ नगांची मागणी केलेली आह.े स  या वापरत असलेले Kerrison 
Punch ह े सन २००७ म  ये खरेदी कर  यात आले होते. सदरह Kerrison Punch ह ेजनेु झा  यामळेु वाप न 
खराब झालेले असनू  याचा Sharpness पणुपणे नाहीसा झालेला आहे. सदरचे Kerrison Punch हे मदु  या  व 
मण  या  या श  ि या करणेसाठी आवश ्यक असतात.  यामळेु  यांनी निवन Kerrison Punch तातडीने 
िमळणकेामी मागणी केलेली आह.े 

उपरो  त  येक  दोन नग Kerrison Punch खरेदीकामी द ु  वनीव न ३ परुवठाधारकांकडून दरप क 
मागिव  यात आलेले आह.े  यानुसार ा  त दरप कांचा तपिशल खालील माण-े 

S. 
N. 

Name of 
Item 

Qt
y. 

Kalelker Surgical Industries, 
Mumbai 

Dolphin Surgicals, 
Thane 

Purnima Surgical 
Enterprises, Nashik 

Make/ 
Code 

Rate in 
Rs. 

Total in 
Rs. 

Rate in 
Rs. 

Total in 
Rs. 

Rate Per 
in Rs. 

Total in 
Rs. 

1 Kerrison 
Punch No.2 

2 22.J523.18 6918.00 13836.00 5277.75 11555.50 14375.00 28750.00 

2 Kerrison 
Punch No.3 

2 22.J533.20 7179.00 14358.00 5277.75 11555.50 14375.00 28750.00 

3 Kerrison 
Punch No.5 

2 22.J553.20 7179.00 14358.00 5277.75 11555.50 14375.00 28750.00 

        Total - 42552.00 Total - 34666.50 Total - 86250.00 
            Warranty 1 Year     

 
उपरो  त ा  त दरांचे त  यात Kerrison Punch Size No.2,3,5 करीता M/s. Dolphin 

Surgicals, Thane यांचे दर िन  न  तम येत आहते.  याचंे दरानुसार सदरचे खरेदीकामी पणुािकंत र  कम 
.३४,६६७/- (अ री .चौतीस हजार सहाशे सदसु  ट मा ) इतका अंदाजे खच अपेि त आह.े 

तरी ी साईबाबा  णालयातील  यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Kerrison Punch Size 
No.2,3,5  येक  दोन नग खरेदीकामी िविहत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे पुणािकत 
र  कम .३४,६६७/- (अ री .चौतीस हजार सहाशे सदसु  ट  मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .९३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील  यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता 
Kerrison Punch Size No.2,3,5  येक  ०२ नग खरेदी करणेकामी िविहत प  दतीने कोटेशन 
मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .३४,६६७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.            

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३५ सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास यांवर इ स टी ह दर वाढीस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  ये रेडीओलॅाजी िवभागात िनयोिजत कमचारी आकृतीबंधा माण े दोन िसिनयर 
रेडीरओलॉिज  ट व दोन  य.ुरेडीओलॉिज  ट अशी िनयोिजत पद े आह.े पैक  १ िसनीयर रेडीरओलॉिज  ट पद 
भरले आह ेव उवरीत ३ पद े र  त आहते.  य.ु रेडीरओलॉिज  ट सोनो ािफ व कलर डॉपलर या तपास  या करतात 
व  यांना एकुण िबल र  कम २०% र  कम मािसक वेतना  यितरी  त इ  से  टी  ह  हणनु दे  यात येते. ही र  कम 
तलुना  मक  टया कमी अस  याने  य.ु रेडीरओलॉिज  ट सोडुन जातात, ह े माण  यामानाने मोठे आह.े 

   य.ु रेडीरओलॉिज  ट नस  याने ी साईबाबा हॉि पटलम  ये असलेले सोनो ािफ तपास  या बंद आहते.  
हॉि पटलम  ये राजीवगांधी योजना कायरत आह.े या योजनेअंतगत  णां  या सव तपास  या करण े बंधनकारक 
आह.े  ी साईनाथ  णालयामधील सोनो ािफ मिशन सु  दा रेडीरओलॉिज  ट अभावी बंद आहे व त ्यामळेु 

 णालयात सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास  या होत नाहीत व  णाचंी सोय हो  या  या  टीने तातडीची बाब 
डॉ.तृ  ती बाळासाहेब िभस े यांची ि हजीट ग प  दतीने ता  पु  या  व पात  य.ु रेडीरओलॉिज  ट  हणनु 
िद.२७.०७.२०१६ रोजी मा.कायकारी अिधकारी यांचेमा  यतेने िनयु  ती कर  यात आली असनु मािसक वेतन 
नस  याने सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास  यावंर .२५०/- व .५५०/- इतका इ  से  टी  ह दे  यास मा  यता 
िमळाली आह.े  

  हॉि पटलम  ये सोनो ािफ दर .३५०/- व कलर डॉपलर दर १,१००/- अस ेदर आकारले जातात.  य.ु 
रेडीरओलॉिज  ट यांना मािसक वेतना  यितरी  त  येक  .७०/- व .२२०/- अशी दे  यात येत आह.े सदर  य.ु 
रेडीरओलॉिज  ट यांची तातडीने ता  पु  या  व पात िनयु  ती कर  यात येऊन  यानंा मािसक वेतन नस  याने 
ि हजीट ग प  दतीने  यानंा .२५०/- व .५५०/- इ  स  टी  ह दे  याचे मा  य केले आह.े साधारणतः दर महा एक 
लाखापयत र  कम  यानंा िमळेल. माह े ऑग  ट २०१६ म  ये केले  या तपास  यावंर  यांना या सधुारीत दराने 
.९३,४००/- इतक  र  कम इ  से  टी  ह  हणनु देय होत आहे.  

             य.ु रेडीओलॉिज  ट यांची िनयु  ती झा  याने हॉि पटलमिधल सोनो ािफ तपासणी चाल ुझाली आहे. 
मािसक वेतन नस  याने वाढीव इ  से  टी  ह दराने होणारी र  कम ही साधारणतः पवु इतक  होत आह ेतरी िविहत 
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प  दतीने  य.ुरेडीओलॉिज  ट िनयु  ती होईपयत ि हजीिटंग प  दतीने नेमले  या  य.ुरेडीओलॉिज  ट यांना मािसक 
वेतन नस  याने सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास  यावंर .२५०/- व ५५०/- या दराने इ  से  टी  ह अदा कर  यास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे न द घेणेसाठी सादर. 

िनणय .९३९ यावर सिव तर चचा होऊन, िविहत प  दतीने  य.ुरेडीओलॉिज  टची िनयु  ती होईपयत णांची गैरसोय 
होऊ नये, याकरीता ि हजीिटंग प  दतीने नेमले  या  य.ुरेडीओलॉिज  ट यांना मािसक वेतन नस  याने 
सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास  यावंर अनु मे .२५०/- व ५५०/- या दराने इ  से  टी  ह अदा करणेत 
यावा, असे ठरले.                 (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ डॉ.बाळकृ ण ई रलाल मांगु िकया, आरएमओ यांची सं थान सेवा संपु ात (टिमनेशन) आणणेबाबत. 

ताव-  िद. २०/०८/२०१५ रोजी मा.ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार डॉ. बाळकृ  ण ई  वरलाल मांगिुकया यांची 
आरएमओ या पदावर १ वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी जा.न.ं एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/ १४५९/ 
२०१५ िद. २६/०८/२०१५ अ  वये नेमणकू करणते आली होती  यानसुार ते िद. १९/०९/२०१५ रोजी कामावर 
हजर झाले होते.  

तदनंतर डॉ.मांगिुकया हे िद. ०१/०१/२०१६ ते िद. ०३/०१/२०१६ अखेर ०३ िदवस िवनापरवानगी 
गैरहजर तसचे िद. २५/०१/२०१६ पासनू कामाव न िवनापरवानगी गैरहजर अस  याने  यानंा जा.न.ंएसएसएस/ 
वशी-७ए/ ३७५/ २०१६ िद.२७/०४/२०१६ अ  वये गैरहजेरीबाबतचा लेखी खुलासा सादर करावा अ  यथा 
िश  तभंगाची कायवाही करणते येईल, अस ेकळिवणते आले होते.  सदरचे प  डॉ. मांगिुकया यांना ा  त होऊनही 
ते कामावर हजर झाले नाहीत अथवा  यानंी कुठ  याही कारचा प  यवहार इकडील कायालयाशी केलेला नाही. 

तदनंतर, पु  हा  यानंा जा.न.ंएसएसएस/ वशी-७ए/ २०४२/ २०१६ िद.२७/०७/२०१६ अ  वये 
गैरहजेरीबाबतचा लेखी खुलासा सादर करावा अ  यथा िश  तभंगाची कायवाही करणते येईल अस े कळिवणते 
आले होते. सदरचे प  डॉ. मांगिुकया यांना ा  त होऊनही  यानंी  यानंतर कुठ  याही कारचा प  यवहार केलेला 
नाही. 

डॉ.मांगिुकया यांची नेमणकू १ वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी कर  यात आलेली आह.े  याचंा 
प रिव ािधन कालावधी िद. १८/०९/२०१६ अखेर सपंु  टा त आलेला आह.े  डॉ. मांगिुकया यांना उपरो  त माणे 
दोन वेळेस कळवनुही ते अ ापपयत कामावर हजर झालेले नाहीत . याव न  यांना सं  थान सवेेत  वार  य 
नस  याचे िदसनू येते.  

मा. िव  व  त - ी. वाकचौरे साहबे, ी. भोसले साहेब, ी. तां बे साहबे यांनी िद. ०७/११/२०१६ रोजी 
ी साईबाबा  णालयात भेट दऊेन तेथील वै क य अिधका-यांचे हजेरी रिज  टर तपासले व  यानंी  यावर "डॉ. 

बाळकृ  ण ई  वरलाल मांगिुकया एक वषापासनू गैरहजर आहते िनयं ण अिधकारी यांनी काय कायवाही केली? 
खर तर सबंं िधत डॉ  टर यांना सवेेतनु ता काळ कमी करावयास पािहजे होते व  याचंे जागी नवीन डॉ  टर नेमणकु 
करावयास पािहजे होते. याबाबत भिव  यात अस ेघडणार नाही ासाठी कायवाही कर  यात यावी" अस े िनदश 
िदलेले आहते.  

डॉ.बाळकृ  ण ई  वरलाल मांगिुकया, आरएमओ ह े  यां  या एक वषा  या प रिव ाधीन कालावधीम  ये 
िवनापरवानगी गैरहजर अस  याने  याचंेशी याबाबत दोन वेळा प  यवहार क नही  यानंी कुठलाही ितसाद न 
िद  याने  यांना सं  थान सवेेत  वार  य नस  याचे िदसते. सबब, डॉ.मांगिुकया यांची सं  थान सवेा सपंु  टा त 
(टिमनेशन) आणणेस व  यानंा तसे कळिवणकेामी िनणय होणसे िवनंती.  

िनणया  तव सादर.  
िनणय .९४० यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.बाळकृ  ण ई  वरलाल मांगु िकया, आरएमओ हे प रिव ाधीन 

कालावधीम  ये िवनापरवानगी गैरहजर आहेत व यां चेबरोबर प यवहार क नही ते ितसाद देत नाही, 
यामुळे  यानंा सं  थान सेवेत  वार  य नस  याचे िदसून येते. सबब, डॉ.बाळकृ  ण ई  वरलाल मांगु िकया, 
आरएमओ यांची सं  थान सेवा संपु  टात (टिमनेशन) आणणेत यावी. तसेच याबाबत यांना लेखी 
व पात कळिवणेत यावे, असे ठरले.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३७ ऑ झीलरी नस हे पदनाम आकृतीबंधाम ये समािव  करणेबाबत. 

ताव-  ी  साईबाबा सं  थानचे ी साईनाथ  णालयातील नस पदासाठी िद. ०८/११/१९८३ रोजी मलुाखती घेणते 
आ  या हो  या सदर मलुाखतीतनु  क णा बबन गवई , एसएससी अनु  तीण, एएनएम-८२ (ज  मतारीख - 
०२/०४/१९५९) यांची िनवड करणते आ  याने  याचंी जा.न.ंएसएसएस/वशी०१/१२०६८/८३ िद. 
२५/१२/१९८३ अ  वये ी साईनाथ  णालयात प रचा रका  हणनू ६ मिहने कालावधीसाठी ता परुती नेमणकू 
करणते आली होती  यानुसार िद. ०२/०२/१९८४ रोजी कामावर हजर झाले  या आहते.  तदनंतर  याचंे िनयत 
वेतनात वेळोवेळी वाढ क न जा.न.ंएसएसएस/वशी०१/३३९०/८६ िद. १०/०३/१९८६ अ  वये  यानंा वेतन ेणी 
दे  यात आलेली आह.े   यानंतर  यानंा सं  थान िनयमानुसार वािषक वेतनवाढी तसचे सवेेत १२ व २४  वष पूण 
झा  यामळेु व र  ठ वेतन ेणी लाग ुकरणते आलेली आहे.   
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महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग िनणय . सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा मं ालय, 
मुंबई िद. ०७/०८/२००९ नुसार ी साईबाबा सं  थानचा आकृतीबंध मंजरू झालेला आह.े सदर आकृतीबंधात 
ऑ  झीलरी हे पदनाम सामािव  ट नाही तथािप सदर पदावर आर ण कायदा लाग ूहो  यापवू च एका कमचा-याची 
नेमणकू  कर  यात आलेली आह.े  

सं  थानसाठी आर ण कायदा लाग ू झा  याने सं  थानचे अिधकारी / कमचा-यांची सवंगिनहाय 
िबंदनूामावलीचे ा प तयार कर  याचे काम मागासवग क ामाफत चाल ूअसनु सदरची िबंदनुामावली मा . सहा. 
आयु  त , मागासवग क , िवभागीय आयु  त कायालय, नािशक यांचेकडून क न  यावयाची आहे. 

मंजरू आकृतीबंधात ऑ  झीलरी नस ह ेपदनाम मंजरू नस  याने परंत ुसदरचे पद  य ात  णालयाचे 
आ  थापनेवर भरलेले अस  याने मा. सहा. आयु  त, मागासवग क , िवभागीय आयु  त  कायालय, नािशक 
यांचेकडून िबंदनूामावली तपासणी करताना आकृतीबंधात सदर पदा  या मंजरूीची आव  यकता आह.े  

सदर पद मंजरूीबाबत महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाकडे  ताव सादर करणबेाबत ी. 
यं.अ.खैरे, सं  थान आ  थापनािवषयक स  लागार यांनी िद. २३/०९/२०१६ रोजी सचुना केले  या आहते.  

तथािप, ीमती क णा बबन गवई ा सं  थानसाठी आर ण कायदा लाग ु हो  या  या अगोदरच जू   
झाले  या आहते.  

सबब, आता ी. यं.अ.खैरे, सं  थान आ  थापनािवषयक स  लागार यांचे सचुनेनुसार िबंदनूामावलीचे 
काम पणू करणसेाठी ऑकझीलरी नस ह ेपदनाम ी साईबाबा सं  था नचे आकृतीबंधात समािव  ट करणचेा  ताव 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मंजरुीसाठी पाठिवता येईल,  यास मा  यता असावी.  

मा  यते  तव सादर.   
िनणय .९४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. य.ंअ.खैरे, सं  थान आ  थापनािवषयक स  लागार यां चे सुचनेनुसार 

िबं दू नामावलीचे काम पूण करणेसाठी ऑकझीलरी नस हे पदनाम ी साईबाबा सं  थानचे 
आकृतीबंधात समािव  ट करणेचा  ताव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन याचें मंजुरीसाठी 
पाठिवणेस मा यता दे यात आली.                (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३८ ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृतीबंधाम ये पर युजिन टचे आणखी एका पदाचा समावेश 

करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा  णालयाचे मंजरू आकृतीबंधात पर यजुिन  टचे एक पद वाढिवणबेाबतचा  ताव िद. 

१५/०९/२०१२ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय . ७५० 
खालील माण ेझाला आहे.  

“ ी साईबाबा  णालयाचे आकृतीबंधाम  ये पर यजुिन  ट या पदाचा समावेश करणकेामी शासनास 
 ताव सादर करणते यावा.”  

उपरो  त िनणयास अनुस न, सं  थानकडून जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२५१/२०१३ िद. 
१६/०४/२०१३ अ  वये शासनास  ताव सादर करणते आला होता.   यानुसार िवधी व   याय िवभाग यांनी 
सासिंव-२०१४/ ८०/ . .२५/का१६ िद. ०४/०८/२०१४ प ा  वये “सदर पद िनम तीमळेु ी साईबाबा 
सं  थानास िकती आिथक  भार पडणार आहे व मा. उ  च  यायालयाने िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं १२०५६/२०१२ 
मधील िद. १६/१०/२०१२ रोजी िदले  या िनदशानसुार सदर   तावास मा  यता देण ेयो  य होईल िकंवा कस?े” या 
बाबत शासनाने  प  टीकरण मािगतले होते. सदर प  टीकरण इकडील जा.नं. एसएसएस/ एसएसबीएच/ 
एचआर१८३०/ २०१४ िद. ०५/०८/२०१४ अ  वये सादर कर  यात आले होते. तदनंतर िवधी व  याय िवभाग 
यांचेकडील सासिंव-२०१४/८०/ . .२५/का.१६ िद.२५/०९/२०१४ चे प ा  वये खालील माणे कळिव  यात 
आले आह.े  

“ ी साईबाबा हॉि पटल  या आ  थापनेवरील आकृतीबंधात पर यजुिन  टचे एक पद न  याने समािव  ट 
कर  यास मा. उ  च  यायालयाने िस  हील अॅ  लीकेशन नं. १२०५६/२०१२ म  ये िद. १६/१०/२०१२ रोजी 
िदले  या आदशेा  या अनषुंगाने मा. उ  च  यायालयाची रतसर पूवमा  यता घे  या  या अटीवर शासनाची मा यता 
दे  यात येत आहे”. 

उपरो  त मा  यतेनसुार सदरचा िवषय िद. ०८/०९/२०१५ रोजीचे मा. ि सद  यीय सिमती सभेसमोर 
सादर करणते आला होता.   यावर िनणय . ३०६ खालील माणे झाला आहे.  

“ ी साईबाबा हॉि पटल या आकृतीबंधाम  ये पर यजुिन  टचे आणखी एका पदाचा समावेश 
करणकेामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची 
मा  यता घे  यात यावी अस ेठरले.”  

तदनंतर िवधी िवभागाने मा. उ  च  यायालयातील सं  थानचे काम करणारे वक ल ी. सजंय चौक दार 
यांचेमाफत िस  हील अॅि लकेशन नं  १२४५९/२०१६ दाखल करणते आले. 

त ् यानंतर शासनाकडून िद. २८/०७/२०१६ रोजी  या आदशेाने सं  थानचा कारभार पाहणसेाठी न  याने 
 यव  थापन सिमती  या सद  याचंी िनयु  ती के  याने यापवु  मा उ  च  यायालयाची मा  यता घेणकेामी दाखल 

केलेले ३३ िस  हील अज मागे घेणबेाबत िवधी िवभागाकडून खालील माण े  ताव सादर करणते आला. 
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मा.उ  च  यायालयाने, जनिहत या चीका  १८/२०११ म  ये िद. १३/०३/२०१२ रोजीचे आदशेाने 
सं  थानचा कारभार पहाणकेामी मा ि सद  य सिमतीची िनयु  ती केली होती जनिहत याचीका  १८/२०११ 
मधील िद. १३/३/२०१२ व िस  हील अज  १२०५६/२०१२ मधील िद. १६/१०/२०१२ आदेशाने shall not 
take any major financial decision of whatsoever nature असे िनदश िदलेले आहते.  ततुचे 
िनदशास अनसु न व मा. ि सद  य सिमतीने वेळोवेळी घेतले  या िनणयानसुार खचास/ कामास मा उ  च 
 यायालयाची मा  यता घेणकेामी 33 िस  हील अज सं  थान वक लामाफत मा उ  च  यायालयात दाखल कर  यात 

आले आहते. सदरचे 33 िस  हील अज मा उ  च  यायालयात पड ग आहते. 
शासनाने िद. २८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं  थानचा कारभार पहाणसेाठी न  याने मा  यव  थापन 

सिमतीचे सद  याचंी िनयु  ती केली आहे आता मा उ  च  यायालयाने िद. १३/०३/२०१२ रोजी  या आदशेाने 
गठीत केलेली मा ि सद  य सिमती सपंु  टात आलेले अस  याने, मा उ  च  यायालयात खचास/ कामास परवानगी 
िमळणकेामी दाखल केलेले, परंत ु मा कोटात पड ग  असलेले 33 िस  हील अज मा उ  च  यायालयातनू मागे 
घेऊन सदरचे िवषयसबंंधीत िवभागामाफत पु  हा मा  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु फेरसादर क न मा  यव  थापन 
सिमतीचा  यावर िनणय घेऊन िनणया माण े पढुील कायवाही करता येईल . तरी ३३ िस  हील अज  मा. उ  च 
 यायालयातनू मागे घेणबेाबतचे िनणयाथ सादर. 

उपरो  त  तावावर िनणय  ५६६ खालील माणे झाला आह.े 
“त  कालीन ीसद  य सिमतीम  ये वेळोवेळी झाले  या िनणयानसुार मा उ  च  यायालयाचे 

परवानगीसाठी दाखल केलेले 33 िस  हील अज मागे (Withdrawn) घे  यासा मा  यता दे  यात आली.” 
उपरो  त िनणयानुसार नमदु ३३ िस  हील अजाम  ये ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृतीबंधाम  ये 

पर यजुिन  ट  या आणखी एका पदाचा समावेश करणेबाबतचा िवषय अस  याने शासक य अिधकारी,  णालये 
यांनी जा. न.ं एसएसएस/वशी- अ/२१७०/२०१६ िद. ०९/०९/२०१६ चे प ा  वये व . िवधी अिधकारी यांनी 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-िवधी/१७४२/२०१६ िद. १६/०९/२०१६ चे प ा  वये मा. उ  च  यायालयाची मा  यता 
घेणकेामी दाखल केलेले िस  हील अज मागे घे  यात आलेले अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु तातडीने सादर करणचेी कायवाही करणबेाबत कळिवले आह.े  

तरी, िवधी व  याय िवभाग यांनी सासिंव-२०१४/८०/ . .२५/का.१६ िद. २५/०९/२०१४ चे प ा  वये 
ी साईबाबा हॉि पटल  या आ  थापनेवरील आकृतीबंधात पर यजुिन  टचे एक पद न  याने समािव  ट कर  यास 

मा. उ  च  यायालयाची रतसर पवूमा  यता घे  या  या अटीवर शासनाची मा  यता दे  यात येत आहे, असे 
कळिवले  या आदेशावर उपरो  त िनणय  ५६६ ला अनसु न आता पु  हा  मंजरुीसाठी मा. उ  च  यायालयात 
जा  याची आव  यकता नाही, अस ेन  मत आहे.  

सबब, ी साईबाबा हॉि पटल  या आ  थापनेवरील आकृतीबंधात पर यजुिन  टचे आणखी एक पद 
न  याने समािव  ट कर  यास शासनाने मा  यता िदलेली अस  याने  याची न द घेणसे मा  यता असावी. 

मा  यते  तव सादर.  
िनणय .९४२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.   

              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३९ Leica Microsystems, Germany यांचेकडून Semi Automatic Rotary Microtome 

खरेदीकामी Custome Duty म ये सुट िमळणेसाठी क टम कायालयास अज करणेस व सं थान 
धमादाय असून पुरिव यात येणा या सेवा मोफत/ ना नफा ना तोटा त वावर चालिवणेबाबत. 

ताव- िद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेतील िनणय . २०४ (८) अ  वये ी साईबाबा णालयातील 
योगशाळा िवभागाक रता १ नग Semi Automatic Rotary Microtome ह ेM/s. Leica Microsystems, 

Germany यांचेकडून ७९०० इत  या Euro म  ये खरेदीस मा  यता िमळालेली आहे, तसचे िद.०५/०५/२०१५ 
रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेतील िनणय . १४४ (१९) अ  वये ी साईनाथ  णालयातील िह  टोपॅथ 
िवभागाकरीता ०१ नग  Semi Automatic Rotary Microtome ी साईबाबा णालयातील योगशाळा 
िवभागाक रता खरेदी कर  यात येत असले  या मिशनचे मंजरू दराने खरेदी करणसे मा  यता िमळालेली आह.े 

 यानसुार M/s. Leica Microsystems, Germany यांना इकडील प  .२११६ 
िद.०४/११/२०१५ अ  वये ०२ नग Semi Automatic Rotary Microtome करीता १५८०० इत  या Euro 
चा परुवठा आदशे दे  यात आलेला आह.े 

M/s. Leica Microsystems, Germany यांचे नावाने L/C No.1781031 उघड  यात आलेली 
असनू  यांचे Custome Duty म  ये सटू िमळणकेामी Custom Office सोबत प  यवहार चाल ुआहे. तथािप 
नािशक येथील Custom Office यांनी िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय 
िवभाग यांचेकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था अस  याचे माणप  घे  यात 
येऊन सदर माणप  Custom Office ला दे  यात यावे जेणके न सं  थानची Custom Duty माफ कर  याचे 

माणप  दे  यात येईल अस े कळिवलेले आह.े तथािप यापवु  िद.१८/०१/२००७ रोजी जानक  अ णकुमार, 
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किमशनर स ल ए  साईज अॅ  ड क  टम, िसमाशु  क कायालय, औरंगाबाद यांचेकडून ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था अस  याचे माणप  घे  यात आलेले आह.े 

 यानसुार इकडील प  जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/ वशी-  टोअर (पी/एस)/ १६५०/ २०१६ 
िद.२२/१०/२०१६ अ  वये महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांचेकडे माणप  िमळणकेामी प  
पाठिव  यात आलेले आह.े  यानंतर िवधी व  याय िवभागातील खेडकर मॅडम यांनी िद.०७/११/२०१६ रोजी 
दरु  वनीव न सं  थान माफत कर  यात आलेली मागील ३ वषा  या चॅरीटीची मािहती मागिवलेली होती ती दखेील 
 यानंा िद.०७/११/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे पाठिवलेली आहे.  

तथािप महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांनी जा. .सासिंव-१०१६/ . .१९३/का.१६ 
िद.११/११/२०१६ रोजीचे प ा  वये – 

(०१) क  टम डयटुीम  ये सटु िमळिव  याकरीता क  टम कायालयास अज कर  याबाबतचा  यव  थापन 
सिमती  या ठरावाची मागणी केलेली आहे. 

(०२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ही धमादाय सं  था असनू सं  थेकडून परुिव  यात 
येणा-या सवेा मोफत / ना नफा ना तोटा या त  वावर परुिव  यात येत अस  याबाबत  यव  थापन सिमती  या 
ठरावाची मागणी केलेली आहे.  यानुसार साईबाबा सं  थान  या वािषक अहवाल व लेखाप र ण अहवाला  या 
मािहतीव न- 

णालयामाफत िशड  येथील वृ दा मातील णांना िवनामु य वै िकय सवेा उपल ध क न िदली 
जाते तसचे मिह यातनू दोन वेळेस वृ दा मात िफरते वै िकय पथक पाठिवले जाते .  

वै िकय िशबीरांचे आयोजन-   
अहवाल सालात, खाली नमदु केले माणे िविवध वै िकय िशिबरांचे यश वी र या आयोजन करणते आले :  

अ.न.ं िशिबराचे नांव िशिबर कालावधी लाभाथ  ण सं या 
01 मोफत मोतीिबंद ुश ि या िशबीर िद. 05 स टबर, 2015 025 
02 मोफत मोतीिबंद ुश ि या िशबीर  माह ेऑ  टोबर ते नो हबर, 2015 559 

03 िकडनी टोन िशबीर  िद. 09 ते 12, ऑ  टोबर, 2015 057 

04 
आयवुिदक प दतीने हाडांची 
िठसळुतेची यं ा दारे तपासणी िशबीर  

िद. 19 नो हबर, 2015 200 

05 िकडनी टोन िशबीर िद. 22 ते 24 जानेवारी, 2016 059 
 

वरील सव िशबीरांम ये सं थानचे वै क य अिधकारी, तां ि क कमचारी तसचे बाहरेील त  मानद 
डॉ टसकडून आव यकतेनुसार सव सहा य िदले जात.े िशबीरांम ये उपचार कर यात येणा या णांकडून 
कोण याही कारचे शु क न आकारता यांना सपंूण वै क य सवेा, रहा याची यव था व जेवणाची यव था 
िवनामू य परुिवली जाते . 

वै क य आिथक मदत व धमादाय सेवा  
गरीब आिण गरज ू णांना भारतातील धमादाय सं  थांनी, िनमशासक य िकंवा शासक य सं  थांनी, 

सावजिनक सं  थांनी, सहकारी सं  थांनी चालिवले  या णालयात श ि या के यास / उपचार घेत यास एकूण 
खचा या 15 ट के िकंवा जा तीत जा त पये 25,000/- मा  मदत णालयाचे नावे िडमांड ा ट दारे 
पाठिवली जाते. खाली नमदू केले या श ि यांसाठी / आजारावरील उपचारांसाठी सं थान यव थापनामाफत 
वै िकय आिथक मदत (वै िकय अनदुान) िदले जाते :  
01. दयश ि या व नंतरचे उपचार   02. िकडनी श ि या व नंतरच ेउपचार 
03. मदचुी श ि या व नंतरचे उपचार  04. र ासबंंधीचे उपचार (उदा.िहमोिफिलया) 
05. ककरोग श ि या व नंतरचे उपचार   06. मणका श ि या व नंतरचे उपचार 
07. Guillain Barre Syndrome   08. कॉ लीअर इ लांट 

       उपरो  आजारां पैक  ने रोगासबंंधीत या श ि या सं थान या णालयांम ये होऊ शकतात, 
या यित र  इतर ने श ि यांसाठी वै िकय अनुदान उपल ध क न िदले जात.े 

सं थानचे वै िकय आिथक अनुदान िनयमावलीनसुार णास गंभीर आजारासाठी फ  एकदाच 
अनदुान दे याची तरतूद आहे, परंत ु मा. यव थापन सिमतीने गंभीर आजारासाठी णाने पाच वषाने मागणी 
के यास यास 05 वषानंतर पु हा वै िकय अनदुान दणेेबाबत िनणय घेतलेला आहे.  

गे या 03 अहवाल सालात गरज ू णांना उपल ध क न देणते आले या वै िकय अनदुान र कमेचा व 
लाभाथ  णांचा गोषवारा खालील माणे :  

अ.न.ं आिथक वष अनुदान लाभाथ  ण सं या अनुदान वाटपाची र कम पये 
01 सन 2013-2014 2572 5,45,57,487/-  
02 सन 2014-2015 1568 3,70,49,331/- 
03 सन 2014-2015 0871 2,03,05,177/- 
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  तसचे णालयामाफत आिथक  टया दबुल , गरीब व गरज ू  णानंा वै िकय उपचार िबलामं  ये 
सवलती देणते आले  या आहते. गे  या 04 अहवाल सालात वै क य आिथक सवलतीचा व लाभाथ   णांचा 
गोषवारा खालील माणे–  

 
अ.न.ं आिथक वष अ यंत गरीब 

(Indigent) 
कमकुवत (Weaker) एकुण 

 
ण 

सं  या 
िदलेली 

सवलत पये 
ण 

सं  या 
िदलेली सवलत 

पये 
ण 

सं  या 
िदलेली सवलत 

पये 
1 2 3 4 5 6 (3+5) (4+6) 

01 सन 2013-14 434 7,04,222 4631 21,76,640 5065 28,80,862 
02 सन 2014-15 429 3,19,932 4692 30,90,457 5121 34,10,389 
03 सन 2015-16 385 3,19,271 4931 35,45,676 5316 38,64,947 

 
णालयासाठी औषधे व इतर आव यक सािह य:  
ी साईनाथ व ी साईबाबा या दो ही णालयांसाठी णां या रोगिनदान व उपचारांसाठी आव यक 

असलेली औषधे, उपकरण ेआिद सािह य खरेदीसाठी म यवत  औषध भांडार थापन कर यात आलेले आह.े 
अहवाल सालात, अंदाजे .17.95 कोटी मा ची औषधे, सिजकल इ मटस व इतर आव यक सािह य आिद 
उपल ध क न दे यात आलेले आह.े 

तसचे दो ही णालयाकडील णांचे कपडे व इतर िलनन व छ करण,े धणु ेव इ ी करण े यासाठी 
वतं  लॉ ीची यव था कर यात आली आह.े 

णांना वै िकय उपचार िबलातील सवलती या िविवध योजना:  
(अ) आिथक  ट्या दु बल घटकातील णांना सवलत:  

बी. पी. टी. अॅ  ट, 1950 व मा. उ  च  यायालयाची योजना, िविवध शासक य योजना, मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनयमानसुार , दा र य रेषेखालील गरीब, गरज ु व दबुल घटकातील  णां ना वै िकय उपचार िबलात 
िनयमानसुार सवलत दे यात येत आहे. याचा गे या 03 वषाचा तपशील : 

अ.न.ं अहवाल वष लाभाथ   णाचंी सं  या आिथक सवलत पये (कोटी) 
01 सन 2013-2014 25,250 7.83 कोटी 
02 सन 2014-2015 47,655 7.31 कोटी  
03 सन 2015-2016 50,282 7.00 कोटी  

 
परतावा- त  कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 28 जुलै, 2007 रोजीचे िनणयानुसार,  णानंा 

वै िकय अनुदानाचे र कमेचा परतावा करणते येतो. याबाबतची कायवाही  णालय िवभागातंगत असले  या 
जनसपंक कायालयामाफत केली जाते.  या परता याचा तपशील खालील माणे –  

अ.न.ं सन 
जीवनदायी योजनेचे  ण इतर  ण 

 ण सं  या  परतावा .  ण सं  या  परतावा . 
1 2013-14 41 23.62 ल  03 0.76 ल  
2 2014-15 27 13.69 ल  03 0.50 ल  
3 2015-16 05 03.73 ल  -- -- 

 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात ना नफा ना तोटा त  वावर वै िकय सवेा परुिव  यात येत असनू 

 याकरीता आलेला वािषक खचाचा तपिशल खालील माणे- 
Year 2013-14 

Sr. No. Particulars  Amount  Amount 

1 Opening   Stock  of  Medicine 50,690,005.42 
 2 Add :  Purchase  of  Medicine 338,363,850.17 
 

 
Add :  Expenses  of  Hospital 519,539,271.02 

 
 

Total  
 

908,593,126.61 
3 Less : Hospital  Receipt 756,316,395.80 

 
 

Less:  Closing  Stock  of  Medicine 30,495,920.98 786,812,316.78 

 
  Deficit 

 
121,780,809.83 

 
 



58 
 

{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc) 

Year 2014-15 
Sr. No. Particulars  Amount  Amount 

1 Opening   Stock  of  Medicine 30,495,920.98 
 2 Add :  Purchase  of  Medicine 280,528,860.00 
 

 
Add :  Expenses  of  Hospital 515,258,241.05 

 
 

Total  
 

826,283,022.03 
3 Less: Hospital  Receipt 603,097,172.97 

 
 

Less:  Closing  Stock  of  Medicine 45,503,295.46 648,600,468.43 

 
  Deficit 

 
177,682,553.60 

 
Year 2015-16 

Sr. No.  Particulars  Amount  Amount 

1 Opening   Stock  of  Medicine       45,503,295.46    

2 Add :  Purchase  of  Medicine     180,221,108.66    

  Add :  Expenses  of  Hospital     567,209,074.53    

  Total    792,933,478.65 

3 Less  : Hospital  Receipt     505,290,848.98    

  Less  :  Closing  Stock  of  Medicine 48,737,292.96 554,028,141.94 

 
Deficit 

 
238,905,336.71 

इतर उप म –  
(अ) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण क , िशड . (आय. टी. आय.) 

       िशड  व प रसरातील ामीण भागातील िव ाथ - िव ाथ नं ना यवसायािभमखु िश ण िमळावे व 
यांना वयंरोजगार उपल ध हावा या ीने सं थान यव थापनामाफत िशड  येथे औ ोिगक िश ण क  सु  

करणते आलेले आह.े अहवाल सालात, औ ोगीक िश ण सं थेत गत व चिलत तं ानावर आधारीत बारा 
यवसाय असनू या यवसायां या एकूण तेवीस तकुड्या आहते. तसचे िश ण क ामाफत महारा  ान 

महामंडळाचा शासनमा य सगंणक अ यास माचा (MS-CIT) उप म व यशवंतराव च हाण मु  िव ापीठाचे 
सगंणक िश ण वग चालिवले जातात . या िश ण क ात िशि त 33 िनदेशकाकडून िश ण दे यात येत 
आह.े  

गे या 03 अहवाल वषाम ये या िश ण क ात िश ण घेणा या िश णा याची सं या व  य ात 
झाले  या खचाचा तपिशल खालील माण े:  

अ.न.ं तपशील िश णाथ  सं या 
 अहवाल वष - सन 2013-14  सन 2014-15  सन 2015-16  
01 यवसाय िश णाथ  231 268  
02 सगंणक अ यास म 

िश णाथ   
034 029  

  य ात झालेला खच २,९२,७३,४२६.४५ ३,०१,४६,१४५.७९ ३,१३,१७,१३७.२९ 
  य ात होणारे अिथक 

नुकसान 
२,५२,९९,४७३.४५ २,६०,९८,१८२.७९ २,७२,५४,६४८.२९ 

ब) ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कूल, िशड . 
िशड  व िशड  प रसरातील ामीण भागातील मुला-मलु ना इं जी मा यमाचे िश ण िवनासायास ा  

हावे हणनू सं थान यव थापनामाफत इिं लश िमिडयम कूल सु  करणते आलेले आहे . या शाळेसाठी 
शासनाकडून कोणतीही आिथक मदत वा अनदुान घेतले जात नाही. िव ा याकडूनही शै िणक शु क 
आकारतांना ते आिथक  ट्या  सवसामा यांना परवडेल, असेच ठेव यात आलेले आह.े  

या इिं लश िमिडयम कूल म ये, यिुनअर केजी ते इय ा दहावी पयत वग चालिवले जातात. गे या 03 
अहवाल वषात या शाळेत िश ण घेणा या िव ा याची सं या व  य ात झाले  या खचाचा तपिशल खालील 

माण े:  

अ.न.ं अहवाल वष 
िव ाथ  
सं या 

िव ािथनी 
सं या 

एकूण 
सं या 

एस.एस.सी. 
िनकाल 

 य ात झालेला 
खच 

त्  य ात होणारे 
अिथक नुकसान 

01 सन 2013-2014 1214 872 2086 100 % २२६२१९५४.०० १४२१९७१७.०० 
02 सन 2014-2015 1296 945 2245 100 % २५३९९९१६.७५ १५१०८७०३.७५ 
03 सन 2015-2016 1382 991 2373 100 % २८०११४४३.६६ १५८४८५५८.६६ 
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क) ी साईबाबा क या िव ा मंदीर, िशड  - 
ी साईबाबा क या िव ा मंदीर, िशड  या शै िणक सकुंलात रा य शासना या िनणयानुसार 

िव ाथ नं ना इय ा दहावीपय त मोफत िश ण देणते येत असनू , यांचेकडून कोण याही कारचे शै िणक शु क 
आकारले जात नाही. तसचे या िव ालयासाठी शासनाकडून आिथक मदत वा अनदुान घेतले जात नाही.   

ी साईबाबा क या िव ा मं िदरम ये गे या 03 अहवाल वषाम ये िश ण घेत असले या िव ाथ नंीची 
सं या व  य ात झाले  या खचाचा तपिशल खालील माण े:  
अ.न.ं अहवाल वष िव ािथनी 

सं या 
एस.एस.सी. 

िनकाल 
 य ात झालेला 

खच 
 य ात होणारे 

अिथक नुकसान 
01 सन 2013-2014 736 99.06 % ११९३६६१३.०० ११९३२४५८.०० 
02 सन 2014-2015 710 100 % १२७२५७२५.३१ १२७२३३७५.३१ 
03 सन 2015-2016 690 97.30 % १२८३३१७८.५० १२८२३३३८.५० 

 
(ड) ी साईबाबा किन  महािव ालय, िशड .   

ी साईबाबा किन  महािव ालय, िशड  या शै िणक सकुंलात िव ाथ  / िव ाथ नं ना िव ान , कला 
व वािण य या तीनही शाखेतील िश ण देणते येत असनू , शासन िनणयानुसार मलु ना मोफत िश ण देणते येत 
आह.े तसेच या िव ालयासाठी शासनाकडून आिथक मदत वा अनदुान घेतले जात नाही. ततू सदर किन  
महािव ालय हे जागे या कमतरतेमळेु सं थानने िज हा प रषद , अहमदनगर यांना बांधनू िदले या ाथिमक 
शाळे या इमारतीम ये भरिव यात येत आह.े ी साईबाबा किन  महािव ालयात, गे या 03 अहवाल वषाम ये 
िश ण घेत असले या िव ा याची सं या खालील माण े : 

अ.न.ं अहवाल वष िव ाथ  / 
िव ािथनी सं या 

एच.एस.सी. 
िनकाल 

 य ात 
झालेला खच 

 य ात होणारे 
अिथक नुकसान 

01 सन 2013-2014 1222 98.00 % १५९१८२२५.०० १५०७२२०६.०० 
02 सन 2014-2015 1392 97.00 % १७५६२४८४.०० १७०२२८८३.०० 
03 सन 2015-2016 1354 91.93 % १९३१५२५२.०० १८७७४६९९.०० 

   
अ पोपहार सु िवधा - 
सं थान प रसरातील तसचे दशन रांगेतील भ ांना उपहारगहृा दारे (कॅ टीन) 24 तास चहा, कॉफ , दधू , 

िबि कटे व िमनरल वॉटर सिुवधा परुिवली जाते . तसचे सकाळी 06 ते 10 यावेळेत ना ा पािकटे मिहला बचत 
गटामाफत तयार क न घेऊन साईभ ांना उपल ध केली जातात. उपहारगहृामाफत उपल ध क न देणते येणारे सव 
पदाथ सवलती या व वाजवी दराम ये भ ांसाठी उपल ध आहते. ना ा पािकटा या एका पािकटात पु या , सकु  
भाजी, िम ा न अस ेपदाथ उपल ध क न िदले जातात. उपहारगहृात पाल, ि टािनया, सनिफ ट आिद कंप यांची 
िबि कटे कंपनी दरात उपल ध क न िदली जातात.  

साद लाडू सु िवधा - 
ी साईबाबांचा साद हणनू साईभ ांना येक   समुारे 50 ॅमचे 03 मोतीचरू लाडूचे पािकट पये 

20/- या सवलती या दराम ये उपल ध क न दे यात येते. मोतीचरू लाडू शु द गावरान तपूात काजू , बेदाणे, 
वेलची आिद सकुामे यांसह बनिवले जात अस याने, ते अ यंत चिव  असतात. भ ांना लाडू साद सोबत घेऊन 
जाण े सोयीचे हावे यासाठी ह े लाडू चांगले सकुवनू पेपर िपशवीत पॅक केले जातात. यामळेु साद लाडंूना 
साईभ ांकडून मोठया माणावर मागणी असत.े ितिदनी सरासरी 30 ते 35 हजार लाडू पािकटांची  मागणी होत 
अस याने, साईभ ांना ते सलुभपणे उपल ध हावेत हणनू दोन वतं  कं ाटदारांमाफत साद लाडू तयार क न 
घेणते येत आहते.   

याकामी लाडू साद िनिमती िवभाग हा वतं र  या काया वीत करणते आलेला असनू , उपहारगहृ 
(कॅ टीन) िवभागाचे सम वयाने लाडू व बुं दी साद पािकटांचे िविहत प  दतीने िवतरण केले जात आह.े  

अहवाल सालात, गे या वषाचे तलुनेत उपहारगहृ िवभागामाफत भ ांना सं  थान प रसरात  िविवध 
िठकाणी (09 जागी) उपल ध क न दे यांत आले या सोयीमुळे साद लाडू, चहा, कॉफ , दधू , िव म ये मोठी 
वाढ झालेली आहे. याचा तपशील खालील माण े: 

अ.न.ं अहवाल वष तपिशल झालेला खच िव तून जमा 
र  कम 

अनुदािनत (तोटा) 
खच 

01 सन 2013-2014 चहा ४१३०२८५१ १४६४६४०१ २६६५६४५० 
  कॉफ  १०२४७१३५ ४९२६५०७ ५३२०६२८ 
  दधु  १२६६६५८७ ४९६०८०५ ७७०५७८२ 
  अ  न पाक टे ४६९३८३८० १४१२७४२८ ३२८१०९५२ 
  साद  लाडु २९२७८८३२५ १२४९९४०१० १५७७९४३१५ 
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  साद बुंदी १५७७७३९७८ - १५७७७३९७८ 
02 सन 2014-2015 चहा २४०८५५४४ १७०८१९४६ ७००३५९८ 
  कॉफ  ५४४५३८० ५२३५९४२ २०९४३८ 
  दधु  ६५६१४५६ ५१३९५२२ १४२१९३४ 
  अ  न पाक टे ४९४७०९२२ १४८८९६६८ ३४५८१२५४ 
  साद  लाडु ३२४३५४४३३ १६४४२९०८० १५९९२५३५३ 
  साद बुंदी २२२७२५७८६ - २२२७२५७८६ 
03 सन 2015-2016 चहा ३१९६१४१२ २२६६७६६८ ९२९३७४४ 
  कॉफ  ७७६७१४० ७४६८४०४ २९८७३६ 
  दधु  ८५७१७७० ६७१४१८० १८५७५९० 
  अ  न पाक टे ४७७४७८६० १५४८६७०६ ३२२६११५४ 
  साद  लाडु ३५४७१६९४२ १५८१९६००० १९६५२०९४२ 
  साद बुंदी २४२१५५७६४ - २४२१५५७६४ 

या यित र  उपहारगहृामाफत (कॅ टीन) अहवाल सालात, सं  थानमाफत आयोिजत करणते येणा-या 
वै िकय िशबीरे, थमोपचार क े, िव ाथ -पालक मेळावे व इतर काय म-समारंभासाठी चहा, कॉफ , दधू 
आिदची िवनामु  य यव  था करणते आली.  

सादालय भोजन सु िवधा -  
(माह ेस  टबर, 2013 म ये  ISO-२२०००-२००५ मानांकन ा  सिुवधा ) 
िशड त येणा या साईभ ां या सिुवधसेाठी, मलुभतू सवेेपैक  दसुरी आव यक अशी साद भोजनाची 

सिुवधा आहे. ी े  िशड  येथे भेट देणा या साईभ ांना साद भोजनाची सिुवधा िवनासायास, िवनािवलंब ा  
हावी, या ीने, तळमज यावरील व पिह या मज यावरील भोजनक  िमळून एकाच वेळेस 5500 भ  साद 

भोजन घेऊ शकतील अशा मतेची “ ी साई सादालय ” ही सव सोयी-सिुवधांयु  अ यावत इमारत 
भ ां या सोयीसाठी िदनांक 08 जानेवारी, 2009 पासनू पूण मतेने उपल ध क न दे यात आली आह.े साद 
भोजन जलद व चवदार बनिवणेसाठी खालील दशेी-िवदशेी बनावटी या यं णा व मिशनरीचा उपयोग क न घेणते 
येत आहे : 
01. चपाती मिश स   02.  आटा मळणी यं    
03. िडश वॉिशंग मिशन   04.  मसाला ाईडंर  
05. हिेजटेबल / राईस वॉशर  06. हजेीटेबल ोसेसर मिशन 
07. ओिनयन िपलर मिशन  08. गािलक िपलर मिशन 
09. बटर िम सर   10. ऑनलाईन च क  यिुनट  
11. टीम बॉयलर   12. सोलर टीम कुक ग िसि टम 
13. थिमक लईुड िहट ग यं णा  14. आर. ओ. लँ ट   
15. माऊंटेड एल. पी. गॅस लॅ ट  16. भाजीपाला व ायफुट को ड टोअरेज 
17. फायर हाय ट यं णा  18. हाय ोिलक ॉलीज ्

  साद भोजन बनिवणसाठी वर नमदु केले या मिशनर चा वापर के याने , मानवी मांत बचत तर 
झालीच आहे, याबरोबर कमी वेळेत भ ांना व छ व  वािद  साद भोजन उपल ध होत आह.े स या दररोज 
सकाळी 10 वाजेपासनू ते रा ौ 10 वाजेपयत अशी अिवरत 12 तास, ौढांना .10/- व लहान मलुांना .5/- या 
सवलती या दरात पोटभर सादभोजन उपल  ध क न दे यात येत आह.े साद भोजनात भात, वरण, चपाती व 
दोन भा या, िम ा न अस ेपदाथ दे यात येतात. साद भोजनातील चपा या कं ाटदाराकडून बनवनू घे यात येतात, 
तसचे चपाती मिश सचाही वापर करणते येत आह.े  

सादालयासाठी आव यक असणारा ताजा भाजीपाला हा िशड , राहाता येथील बाजारातनू िललाव 
प दतीने खरेदी क न आणला जातो. या यितरी  सं थान या शेतीमधनू उपल ध होणारा ताजा भाजीपाला 
दखेील वापरला जातो. सादालयासाठी आव यक िकराणामाल, कडधा य, मसाला वगैरे माल खरेदी 
िवभागामाफत वतं पण े िनिवदा मागणी क न , वािषक दर िनि त क न खरेदी करणते येतो. ितिदनी 
साधारणपण े40 हजारापयत साईभ  सादालयाम ये साद भोजनाचा लाभ घेतात. उ सव व गद या काळात 
ही सं या तीिदन 65 हजारापय त जाते. गे या तीन वषात साद भोजन घेणा या भ ां या सं येत होणारी वाढ 
दशिवणारा त ा खालील माण े: 

अ.न.ं वष 
वषभरात सादभोजन 

घेणा या भ ांची सं या 
ितिदन सादभोजन घेणा या 

भ ांची सरासरी सं या 

01 माह ेएि ल,2013 ते माच,2014 1,31,10,263 35,919 
02 माह ेएि ल,2014 ते माच,2015 1,29,46,618 35,470 
03 माह ेएि ल,2015 ते माच,2016 1,31,83,589 36,119 
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सादालयात अ नपदाथ तयार करणेसाठी खरेदी केलेला िकराणा माल व अनषुं िगक सािह य, अ न व 
औषध शासना या मानका माण ेतपासणीकामी वतं  योगशाळा उभारणी करणते आलेली असनू, सदरची 

योगशाळा काया वीत करणते आलेली आह.े 
अ नदान सु िवधा - 
जो भ  िशरडीत येईल तो कधीही भकेुला िकंवा उपाशी राह नये यासाठी ी साईबाबा वतः या 

हातांनी दारकामाईम ये भोजन तयार करीत व गरीब, भकेु या भ ांना जेऊ घालीत असत. ही िशकवण ल ात 
ठेवनू, ितिदनी समुारे 1500 गरीब, गरज ू व अपंग य ना सादालयाजवळील वतं  अ नदान क ात 
िदवसातनू दोन वेळेस मोफत अ नदानाची यव था केलेली आहे. या यित र  प रसरातील मकुबधीर , अंध, 
अपंग शाळेतील िवद ्या याना, वृ दा मातील वृ द आिदनंा िवनामु य अ नदान करणते येत आहे . 

सादालयामाफत जेवणापासून िमळणारे उ  प  न व  य ात झालेला खचाचा तपिशल- 
अ.न.ं तपशील सादालयात भ  ताकंरीता 

भोजनासाठी  य ात येणारी 
र  कम 

( पये कोटीत) 

सादालयात भ  ताकंरीता 
भोजनासाठी होणारा  य ात 

खच र  कम ( पये कोटीत) 
(१ वषाकरीता) 

04 सादालय  38.95 71.36 
 

अ. 
न.ं 

अिथक वष जेवण तयार 
करणेकामी 
येणारा ती 
ताटानुसार 

येणारा खच . 

िव  कर  यात 
आले  या 

ताटांची सं  या 

 य ात ताटानसुार 
येणारा वािषक खच 

 य ात ा  त होणारे 
एकुण उ  प  न 

उ  प  नापे ा झालेला 
जा  तीचा खच 

०१ सन 
२०१३-१४ 

२२.९७ १३११०२६६ ३०,१०,९५,२६२.११  १३,११,०२,६६०.०० १६,९९,९२,६०२.११ 

०२ सन 
२०१४-१५ 

२३.७२ १२८४६६१८ ३०,४७,५६,३२५.२५ १२,८४,६६,१८०.०० १७,६२,९०,१४५.२५ 

०३ सन 
२०१५-१६ 

२४.८१ १३१८३५८९ ३२,७०,७१,९९७.५२ १३,१८,३५,८९०.०० १९,५२,३६,१०७.५२ 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम 2004 मधील सधुा रत कलम 29(1) अ वये, 
िव त यव थेकडून या सं थांना / य ना िव ीय सहा य, व तु पाने अनुदाने  दे यात आली आहते अशा 
सं थांची नांव,े अनदुान र कम व अनुदान दणेमेागील उ ेश दशिवणारा त ा खालील माण े:  

अहवाल वष २०१५-१६ 
अ.न.ं लाभाथ चे नांव र कम उ ेश / बाबी 
( अ ) रोख र कमे या व पातील अनुदान 
01 िशड  नगरपंचायत, िशड  5,25,00,000/-  पाणीपरुवठा योजना  

02 महारा  रा य प रवहन महामंडळ 2,48,62,925/- 
िशड  बस थानक तथा या ी िनवास 
बांधकाम 

03 महारा   शासन  34,00,00,000/- महारा   जलयु  िशवार अिभयान  

04 िशड  नगरपंचायत, िशड   94,58,031/- 
िशडी शहर एकाि मक र ते िवकास 
योजना  

05 िज  हा प रषद, अहमदनगर  99,94,404/-  हिेलपॅड िलंक र ता  
 एकूण ( अ ) 43,68,15,360/-  
( ब ) िविवध  णालये आिण गरीब / गरजू  णाकंरीता अनुदान 
01 गरीब व गरज ू  णांना अनदुान  1,83,39,087/- गरीब व गरज ू  णांना वै क य मदत 

02 
गरीब व गरज ू  णांना वै िकय िबलात 
सवलत  

8,60,05,204/- गरीब व गरज ू  णांना वै क य मदत 

 
एकूण ( ब ) 10,43,44,291 

 
एकूण (अ + ब ) 54,11,59,651/- 

 
सन २०१५-१६ : िसंह थ कंुभमेळा उ सव   
सन 2015-16 म  ये ी े  नािशक- यंबके  वर येथील िसहं  थ कंुभमेळा उ सवादर यान शाही पवणी 

कालावधीम  ये हणजेच, िदनांक 28 ऑग  ट, 2015 ते िदनांक 30 स  टबर, 2015 या कालावधीत िशड म  ये ी 
साईबाबा समाधी दशनासाठी मोठया माणावर गद  झाली. सदरह कालावधीत ी साईबाबा सं  थान व िज  हा 

शासनामाफत साईभ  तासंाठी खालील िविवध कार  या सोयी-सिुवधा परुिव  यात आ  या हो  या.  
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वाहनतळ 
अित र  त दशनरांग 
आरो य सवेा 
बससवेा 

सादभोजन  यव  था 
ना  टापािकटे व बुंदी साद पािकटे िव  / बुंदी साद व उदीवाटप यव थापन 
आप ी, िनवारण वाहन यव थापन 
उ ोषणा यव थापन 
िडजीटल ि न यव था 
िनवास यव था /  वाढीव (जादा) िनवास यव था 
मु य िनयं ण / उपिनयं ण क  
हे पलाईन सिुवधा  

सन 2015 म  ये ी े  नािशक- यंबके र येथील िसहं थ कंुभमेळा उ सव कालावधीत िशड  येथे ी 
साई समाधी दशनासाठी येणारे भ ांना सलुभतेने दशन, साद, िनवास यव था व इतर मलुभतू सिुवधा उपल  ध  
हा यात  हणनू वर नमदु केले माणे उपल  ध  क न दणेते आले  या अनषुं िगक सोयी-सिुवधांसाठी सं थान 
यव  थापनामाफत र कम पये 10,33,02,129/- मा  खच करणते आला.  

उपरो  त नमदु के  या माणे सं  थानमाफत वेगवेगळया चॅरीटी कर  यात येत आह.े तरी ी साईनाथ व ी 
साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Semi Automatic Rotary Microtome खरेदीकामी 
Custom Duty म  ये सटू िमळणकेामी Custom Office ला अज करणसे व सं  थान ना नफा ना तोटा त  वावर 
चालिवणते येत असलेबाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता 
Semi Automatic Rotary Microtome खरेदी करतेवेळी Custom Duty म  ये सूट िमळणेबाबतचा 
Custom Office ला अज करणेस व तावात नमुद केले माणे सं  थानची दो हीही णालये ना नफा 
ना तोटा त  वावर ी साईबाबा सं थानमाफत चालिवणेत येत आहेत. तसेच िद.०१ जानेवारी, २०१७ 
पासुन गोरगरीब णांसाठी ी साईनाथ णालय पुणपणे मोफत करणेबाबतचा आजचे सभेम ये 
िनणय घे यात आलेला आहे. याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना कळिवणेस 
मा यता दे यात आली.                    (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४० िचकन गुिणया व गोिचड ताप तपासणी दर आकारणीबाबत. 

ताव-  ी साईनाथ  णालयाम  ये गे  या दोन मिह  यापासनु िचकन गिुनया व गोिचड ताप या सार  या  आजाराने  त 
 ण उपचारासाठी व भरतीसाठी दाखल होत आहते. तरी अशा  णांचे यो  य ते िनदान होण ेकामी आव  यक  या 

र  ता  या चाच  या न  याने ी साईनाथ  णालयाम ये उपल  ध झालेले आहते.  
उपरो  त उपल  ध चाच  याचंे दर साईनाथ  णालयाकडील पवु चे इतर आजारावरील दर प कात नमदु 

नाहीत, क रता सदर बाबीचा िवचार करता.  
  (१) िचकन गिुनया या आजाराला लागणारी िकटची िकंमत . २,८००/- इतक  आहे. तसचे एका 

िकटम  ये साधारण ७० तपास  या होतात. तसचे तपासणीसाठी इतर अनषुंगीक िसर ज वगैरेचा खच धरला तर,  
 येक टे  टची िकंमत . ३००/- मा  आकार  यास हरकत नाही असे मत आह.े याच तपासणीसाठी  ी साईबाबा 
 णालयात तपासणी दर हा . ६१०/- मा  आकार घेतला जातो.  

(२) तसचे गोिचड ताप या आजारासाठी लागणा-या सपंुण िकटची (weil felix) िकंमत . ४,३००/- 
इतक  आह.े एका िकटम  ये साधारण १०० तपास  या होतात. तसचे इतर अनषुंगीक खच ध न साधारण  येक 
तपासणीसाठी . ५०/- इतका दर आकार  यास हरकत नाही. याच तपासणी कामी ी साईबाबा  णालयात सदर 
तपासणीसाठी पये २५०/- इतका दर आकारणी केला जातो.  

  ी साईनाथ  णालयात उपचारासाठी येणारे  ण ह ेसव ामीण भागातनु येत असतात . व ते जवळपास 
आिथक प रि थतीने ासलेले असतात. या प रि थतीचा िवचार करता िचकन गिुनया व गोिचडताप 
तपासणीसाठी खालील माण ेतपासणी दर आकारणी करता येईल.  

१) िचकन गिुनया तपासणी दर . ३००/- मा   
२) गोिचडताप  (weil felix) तपासणी दर . ५०/- मा   
तरी उपरो  त िचकन गिुनया व गोिचडताप तपासणी दर आकारणीस मा  यता िमळणे कामी व पवु चे 

चाचणी दर प कात समािव  ट करणे कामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िवचाराथ व 
मा  यतेसाठी सादर. 
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िनणय .९४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय हे धमदाय णालय हणून सं थानमाफत 
चालिवले जात असून याचा जा तीत जा त फायदा गोरगरीब णांना होत आहे. यासाठी तावात 
नमुद केले या िचकन गु िनया व गोिचडताप या तपास या ी साईनाथ णाम ये मोफत कर यात 
या यात, असे ठरले. 

याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , ी साईबाबांनी यां या हयातीम ये वत: या 
हाताने अनेक णांची सेवा-सु ुषा क न यां या याधी ब या केले या आहेत. ी साईबाबांनी सु  
केलेले हे णसेवेचे काय सं थान यव थापनाने अिवरतपणे पु ढे सु  ठेवलेले आहे. हे णसेवेचे काय 
असेच पु ढे चालू  ठेवून याची या ी वाढिवणेकरीता िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासुन ी साईनाथ 

णालयाम ये होत असलेले सव कारचे वै िकय उपचार सवासाठी मोफत करणेत यावे. याबाबतचा 
धोरणा मक िनणय आजचे सभेत घे यात आला. तसेच ी साईनाथ णालयाम ये णांकडून 

वेशासाठी फ  .१०/- मा  पुव माणेच आकारणेत यावे, असे ठरले.  (कायवाही- वै िकय 
अिधक्षक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं४१ सं थानमाफत णांना इतर णालयांम ये श ि या/ उपचार कर यासाठी दे यात येणा या 

अनुदानाबाबतचा पडताळणी अहवाल. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान माफत जे  ण सं  थानचे  णालयात येऊन, वै िकय उपचार घेऊ शकत नाही व  या 

आजारांवर सं  थान  णालयात उपचार होत नाही. अशा  णानंा,  णाचा अनदुान मागणी अज , रेशनकाउ त, 
मा.तहसरलदार सो. याचंा उ  प  नाचंा दाखला ( .१,००,०००/- चे आतील),  णालयाचा खचाबाबतचा दाखला 
(Estimeted Certificate) व सदर मािहती खरी असलेबाबतचे  णाचे  टॅपं पेपरवर ती ाप , या 
कागदप ां  या आधारे एकूण खच दाख  या  या १५% व जा  तीत जा  त .२५,०००/- इतके आिथक अनदुान 

 णास वरील सव कागदप ांची पडताळणी झालेनंतर व शासिकय मा  यता घेऊन  यासंबंधीत  णालयांचे नावे 
चेक-डीडी/ आर.टी.जी.एस.  दारे पाठिव  यात येते. 

अशा कारे  णासं अनदुान पाठिवणेबाबत शासनाची मा  यता आह.े  यानुसार सं  थान पॅनलवर 
असलेले एकूण ८६  णालयां पैक ,  ण उपचार घेत असले  या  णालयांम  ये आिथक मदत पाठिवली जाते. 
वै िकय मदत िमळणसेाठी आव  यक असणारी कागदप े, सं  थानचे वै  क य आिथक अनुदान िनयमावलीत 
बसत असलेले आजार सं  थानचे Web Site वर दश त कर  यात आली आहते. अनदुान दे  यासाठी  वतं  
अनदुान िवभाग कायरत  आह.े व पाठिवलेली आिथक मदत  णानंा,  णालयांना  य ात ा  त झाली आहे 
अथवा नाही. तसचे िविनयोग न झालेली र  कम परत सं  थानला पाठिव  यात येते अथवा नाही,  याबाबत २४ / 
२५ ऑ  टोबर २०१६ रोजी पणुे येिथल खालील पाच  णालयांना व काही अनदुान लाभाथ नंा  य  भेटी 
दे  यात आ  या आहते. 

१) ॅ  ट मेिडकल फाऊंडेशन बी हॉल ि लनीक, पणुे 
२) इनलॅ  स अॅ  ड बुधराणी हॉि पटल, पणुे  
३) िदनानाथ मंगेशकर हॉि पटल अॅ  ड रसच सटर, पणुे  
४) स ा ी  पेिसलीटी हॉि पटल, पुण े 
५) के. ई. एम. हॉि पटल, पणुे 
वरील पाचही  णालयांना  य  भेटी दऊेन, पाठिवणते येत असले  या अनदुानाबाबत खालील माणे 

पडताळणी केली आह.े  
१) सं  थान माफत पाठिवलेली आिथक मदत  णास व  णालयास ा  त झाले बाबत.  
२) िवनीयोग न झालेली र  कम सं  थान खाती परत पाठिव  यात येत असले बाबत.  
३) अनदुान लाभाथ नंा र  क म वापरलेबाबत उपयोगीता माणप , Stamped Receipt,  णाचंे Detail 

Bill इ  यादी बाबत 
४) अनदुानाची आिथक मदत ा  त झालेबाबत  ण व  णालयाचे अभी ाय बाबत.  

वरील माण े मािहती बाबत  य  भेटी अंती खातरजमा क न घे  यात आली असनू, िद. 
१०/१०/२०१६ रोजी चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनदषानुसार पडताळणी कर  यात आली असनू , सोबत 

 णालये भेटीचा सिव  तर अहवाल जोडला असनू,  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु मािहती  तव  सादर. 
िनणय .९४५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत णांना इतर णालयांम ये श ि या/ उपचार 

कर यासाठी दे यात येणा या अनुदानाबाबतचा पडताळणी अहवाल वेळेवर उपल ध होऊ शकला 
नाही. याकरीता या अहवालासह सदरह ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

  तसेच वै िकय आिथक अनुदान िनयमावलीम ये डॉ.हेगडेवार णालय, औरंगाबाद, वामी 
िववेकानंद णालय, लातुर व ी गु जी णालय, नािशक या णालयांचा समावेश करणेसाठीचा 

ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सुचना के या.           (कायवाही- वै िकय अिध क) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा करणेत आली.  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०१ गाय ी प रवार, मुंबई यांचे िदनांक ०२/०५/२०१७ ते िदनांक ०७/०५/२०१७ रोजी साईआ म 

भ िनवास येथे “क या कौश य  िशबीर” मेगा काय माबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ  तानंा 

मं िदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवणे.” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ े बांधण े व 
 याची दखेभाल करण.े” 

  मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-िनरंक. 
  तािव कः- गाय ी प रवार, मुंबईचे ी.के.एल.मोदी यांनी िद.१७/१२/२०१६ रोजी इकडील 

िवभागाकडे प  व ई-मेल  दारे िद.०२/०५/२०१७ ते िद.०७/०५/२०१७ रोजी क  या कौश  य िशबीर मेगा 
काय माचे िशड  येथे आयोजन केले असनू , यासाठी ५,००० मलु  + १,०००  वयंसवेक ०६ िदवसांकरीता 
सहभागी होणार असनू, काय मा  या शेवट  या िदवसी २०,०००  य  ती हजर राहणार आहते. 

   यानंी यगु िनमाण योजना आिण िवचार ांती अिभयान साठी खालील माण ेमागणी केली आहे. 
१. साईआ म भ  तिनवास म  ये गाय ी प रवार काय मातील सहभागी आिण वयंसवेक अशा ६,००० 

 य  त ची सहा िदवसांसाठी ८०० म िनवासासाठी दणे.े 
२. काय मासाठी साईआ म जवळ मोकळे मैदान उपल  ध क न देण.े 
३. सहा िदवस ६,००० सहभागीदारांना / वयंसवेकांना ना  टा, दपुारचे व रा ीचे जेवण परुिवणे . 
४. यासाठी तु  ही सवलती  या दरात िदलेले र  कम आ  ही अदा कर यास तयार आहोत. अशी िवनंती ई-

मेल  दारे केली आह.े 
  मागणीः- साईआ म भ  तिनवास िवभागातएकूण १५३६ खो  या असनू, एका मची भ  त िनवास 

मता ०३ + ०२ आहे.एका खोलीमधील कॉट सं  या ०३ असनू , २४ तासांकरीता िवना वातानकूुलीत मचे दर 
.२००/- व वातानकूुलीत मचे दर .५००/- तसचे जादा  य  तीसाठी ती गादी .५०/- सवेा आकार 

आकार  यात येते.  तसचे या िवभागातील एकूण खोल ् यां पैक  ७५ % खो  या ऑनलाईन आर णासाठी ठेव  यात 
आले  या आहते.  

  या िवभागात गद चा अंदाज घेऊन भ  तानंा िनवासासाठी कमीत कमी २४ तास व जा  तीत जा  त ४८ 
तासांसाठी म िदली जात.े तसचे मागणीनुसार एक िकंवा दोन िदवसांसाठी मदुतवाढ, अशी चार िदवसांसाठी 
िनवास  यव  था करणते येते. तसेच अिधिनयम २००४ मधील तरतदुीनुसार सं  थान एक तीथ े  अस  याने  या 
दशनासाठी आले  या साईभ  तानंा सवेा सिुवधा परुिवणे हे सं  था नचे मखु उिद  ट आह.े इतर खाजगी 
काय मांसाठी िकंवा उप मांसाठी जा  त कालावधीसाठी खो  या िद  या जात नाही. तशी तरतदु सं  थान  या 
अिधिनयमात नमदू नाही. 

  सदर  या काय मासाठी गाय ी प रवार मुंबई यांचे ई-मेल नुसार ६,०००  य  त साठी राह  यासाठी 
८०० खो  याचंी मागणी केली आह ेपरंत ूइकडील िवभागातील एका खोलीची भ  त िनवास मता ०३+०२ = 
०५ अशी आह.े  यामळेु ६,०००  य  त साठी  १२०० खोलीची आव  यकता आह.े या िवभागातील नॉन एसी 
११५२ खो  यापैंक  ११०० व एसी ३८४ खो यां पैक  १०० खो  यादतेा येतील.  यासाठी होणारी सवेा 
आकाराची र  कम खालील त  या दशिवले माण ेआका न करता येईल.  

अ.न ं खोली 
कार 

भ  त िनवास 
मता 

खो  यांची 
सं  या 

०५  य  त साठी एक 
िदवसासाठी (२४ 
तासांकरीता) एक 

खोलीसाठी शु  क . 

एक िदवसांसाठी(२४ 
तासांकरीता) होणारी 

र  कम . 

सहा िदवसांसाठी 
होणारी एकूण र  कम 

. 

०१. नॉन एसी ३ + २ =५ ११०० ३००/- ३,३०,०००/- १९,८०,०००/- 
०२. एसी ३ + २ =५ १०० ६००/-   ६०,०००/- ३,६०,०००/- 

एकूण ३,९०,०००/- २३,४०,०००/- 
अ री . तेवीस लाख चाळीस हजार मा .  

सदर कालावधीत िद.०२/०५/२०१७ ते िद.०७/०५/२०१७ अखेर साईआ म भ  तिनवास 
िवभागाकडील खो  याचंे ऑनलाईन आर ण ०२ मिहने आगोदर (िद.०१/०५/२०१७ ते िद.०७/०८/२०१७ 
कालावधीसाठी) बंद ठेवावे लागेल,  या माण ेमािहती तं ान िवभागास सचुीत करावे लागेल.  

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमानः- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयानसुार कायवाही करता येईल. 
  िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- १) ी साईबाबा दवे  थान ह े आंतररा  ीय दवे  थानाम  ये गणले 

जात अस  याने दशे भरातनू अनेक साईभ  त मची मागणी करत असतात. जर सबंंधीत अजदार यांना अशा कारे 
म उपल ध क न िद  यास इतर साईभ  त खाजगी काय मासाठी मची मागणी करतील. 
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  २) गाय ी प रवार, मुंबई यांचेसाठी सदर काय मासाठी इकडील िवभागातील नॉन एसी ११०० खो  या 
व एसी १०० खो  याअशा एकूण १२०० खो  यासंाठी सहा िदवसासाठी खोली सेवा आकार र  कम 
.२३,४०,०००/-  अ री . तेवीस लाख चाळीस हजार मा  शु  क आका न िनवास  यव  थेसाठी दतेा येईल. 

  ३) शवेटचे िदवशी िद.०७/०५/२०१७ रोजी सदर काय मास २०,०००  य  त चा अंदाज सां िगतला आह.े 
यासाठी मोकळी जागा/मैदान मागणी केली आह े  यासाठी बांधकाम िवभागामाफत संबधंीत गाय ी प रवार मुंबई 
यांचेकडून शु  क आका न मंडप यव था, टेज यव था, लाईट, पाणी व  व  छता इ  यादी  यव  था करता येईल.  

  ४) ना  टा, दपुारचे व रा ीचे जेवणांची  यव  था शु  क आका न सादालयामाफत करता येईल. 
  ५) चहा, कॉफ व दधु इ .ची  यव  था शु  क आका न कॅ  टीन िवभागामाफत करता येईल. 
  ६) इतर अपेि त काम ेसबंंधीत िवभागाकडून शासक य मा यतेने क न घेता येईल. 
       या िवभागाम  ये यापवू  अशा कारे कोण  याही िशबीर /खाजगी काय मांसाठी िनवास  यव  था करणते 

आलेली नाही, तसचे याबाबतची तरतदु सं  था न  या अिधिनयमाम  ये नाही.  
       सदरची बाब धोरणा  मक अस  यान ेसदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे समोर िनणया तव सादर. 
िनणय .९४६ आजचे सभेत गाय ी प रवार, मुबंई याचें ितिनधी ी . यास हे उपि थत होते. यानंी सभेस क  या 

कौश  य िशबीर काय मािवषयी मािहती िदली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, गाय ी प रवार, मुंबई यां या माग यां पैक  यांना 'क  या कौश  य 

िशबीर' या मेगा काय मासाठी येणा या ५,००० मुल  + १,०००  वयंसेवक यांना साईआ म 
भ िनवास िवभागातील ११०० सा या व १०० वातानुकुलीत खो  या सहा िदवसासाठी सशु क 
उपल ध क न दे यात या या. तसेच िद.०१ जानेवारी पासुन सवासाठी ी साई सादालयाम ये मोफत 

साद भोजन सु  कर यात येणार आहे. तेथे यांची भोजन यव था करणेत यावी, असे ठरले व यां या 
इतर माग या अमा य करणेत आ या.     (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पुव) िज हा ठाणे यांची मौजे िनघोज, तालुका 

राहाता येथील गट नंबर १७७, १७८, २८२/१, २८४ व २८८ मधील भुखंड मांक १ मधील इमारत बी व 
डी िवनामोबदला ह तांतर करणे व यािठकाणी सं थानमाफत आय.ए.एस. अकॅडमी सु  करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(ट) 
यात  िवकास कर  या  या  व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची 
उि  टे व योजने पार पाडणसेाठी आव  यक  या  जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतदू आहे.  

 ताव- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८,२८२/१,२८४ व २८८ मधील भखूंड ं .१ 
मधील इमारत बी व डी भूखंडासह िवनामोबदला िवना अटी व शत वर ि वकारणकेामीची कायवाही सु  
करणबेाबत..  

 तावना- मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट न.ं१७७,१७८,२८२/१,२८४ व २८८ मधील भखूंड 
ं .१ मधील इमारत बी व डी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना िवनामोबदला ह  तातंर 

करणबेाबत ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील.रा.अिवनाश अपाटमट,चंदनसार,कोपरी,ता.वसई,िवरार (पवू),िज.ठाण े
यांनी इकडेस िवषयां िकत अज सादर केला असनू सदर भखूंड मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडील आदशे 

ं .मह/ काया/ ३ब/ एनएएसआर/२८२/२००८ िद.२७/०२/२००९ अ  वये रिहवास व वािण  य  योजनासाठी 
िबनशेती करणते आलेला आह.े सदर भखूंडाम  ये इमारत .बी चे तळमज  याचे े फळ ६५८.४४ चौमी 
(ि ट  ट) व  यावरील ४ मजले  याचंे एकूण े फळ २६३३.७६ चौमी असे आहे. सदर  या इमारतीम  ये एकूण 
६४ खो  या असनू  येक खोलीस  वतं   व  छतागहृ आहे. सपंूण ६४ खो  या हया वातानकूुलीत (ि पलट 
ए.सी.) आहते. सदर इमारत ं .बी ही िवनामोबदला  वरीत ह  तातंरीत कर  यास यो  य असनू इमारत ं .डी चे 
बांधकाम अपणू आह.े ते अजदार ह े लवकरात लवकर पणू कर  याचा य  न करणार आहते. इमारत ं .डी चे 

 तािवत बांधकाम तळमज  याचे े फळ ११९१.४४ चौमी (ि ट  ट) व  यावरील ६ मजले याचे एकूण े फळ 
७१४८.६८ चौमी एकूण समुारे १५० खो  या अस ेआह.े सदर इमारतीचे बांधकाम पणू क न बांधकाम पणू  वाचे 

माणप  उपल  ध  झालेनंतर सदर इमारत ं .डी ही ह  तातंरीत कर  याची ि या उभयतांनी पूण करावयाची 
आह.े उपरो  त इमारती सं  थानकडे ह  तातंरीत झालेनंतर  याचे सव दखेभाल खच (मटेन  स खच) सव कारचे 
कर व इतर आव  यक खच सं  थानने करावयाचा आह.े साई पालखी िनवाराचे वेश ाराजवळ सं  थानचा फलक 
असावा तसचे  या िदशेने येणारे साईभ  त व पदया ी यांना सदर इमारतीम  ये  राह  यासाठी ाधा  य ावे. 
 याच माण े सव साईभ  तानंा वेश ारापासनू ते मं िदरापयत ने-आण करणचेी सोय करावी. दो  हीही इमारती 

ह  तातंरण करणकेामी अजदार सं  थानला यो  य ती मदत करतील व आव  यक  या सव कागदप ांवर सहया 
करतील, वगैरेबाबतचा मजकूर अजात नमदू केलेला आहे.  

िवभागाचे अिभ ाय- १) अजदार ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी,ता.वसई यांनी अजात 
जागेसह इमारत बी व डी िवनामोबदला ह  तांतर करणबेाबतचा उ  लेख केलेला नाही. फ  त इमारत बी व डी 
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िवनामोबदला ह  तातंर करणबेाबत उ  लेख केलेला आह.े याबाबत अजदार यांचेकडून ते जागेसह उ  त इमारती 
िवनामोबदला ह  तातंर करणार िकंवा कस ेयाबाबत खलुासा घेता येईल.  

२) अजदार यांचेकडून उपरो  त भखूंडाचे सबंंधीत कागदप े ा  त क न घेवनू कायदेशीर बाबी 
पडताळणी करणकेामी सं  थान पॅनलवरील वक ल अॅड. ी.जे.के.ग दकर यांचेकडून सच रपोट ा  त  क न घेता 
येईल.  

३) उ  त भखूंडात जाण-ेयेणसेाठीचा र  ता, उ  त दो  ही इमारतीखालील भखूंडाचे े  िकती होईल, 
उ  त  इमारत चे   चरल ऑडीट तसचे मा.िज  हािधकारी,अहमदनगर, मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड  भाग,  
िशड  यांचे आदेशा माण े अजदार यांनी सवािगण पतूता केली आह े िकंवा कस े तसेच मा.सहायक संचालक, 
नगररचना, अहमदनगर यांचे उ  त भखूंडांचे रेखांकन आराखडयावरील अिभ ायानुसार अजदार यांनी बांधकाम 
केलेले आह ेिकंवा कस ेवगैरेबाबतची खा ी सं  थान  या बांधकाम िवभागामाफत क न घेता येईल व सं  थानचे 
बांधकाम िवभागाचे अिभ ाय ा  त क न घेता येईल.  

४) सदर भखूंड इमारत सह दान  व पात ि वकार  यासाठी सदर भखूंडांची शासक य मोजणी 
मा.उपअिध क, भमूी अिभलेख , राहाता यांचेमाफत क न घेवनू भूखंडा  या ह ी िनशा  या  कायम क न घेता 
येतील व सं  थान मालक चे होणारे  तािवत भखूंडाचे िवभ  त ७/१२ उतारे/अिधकार अिभलेख शासक य 
पातळीव न पणू क न घेता येतील .  

५) दानप  न दणीकृत कर  यासाठी येणा-या शासक य खचाबाबतची माहीती मा.दु यम िनबंधक,राहाता 
यांचेकडून ा  त क न घेता येईल. 

६)  उ  त भखुंड इमारत सह िवना अटी व शत वर दान  व पात ि वकार  यास  यािठकाणी सं  थानला 
आ.ए.एस अॅकेडमी सु  करता येईल. 

 तरी उ  त इमारती,  याखालील भखूंडासह व वहीवाटी  या र   या  या ह  कासंह िवना अटी व शत वर 
ि वकारणबेाबत शासक य मा  यता िमळणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .९४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पुव) िज हा ठाणे 
यांची मौजे िनघोज, तालुका राहाता येथील गट नंबर १७७, १७८, २८२/१, २८४ व २८८ मधील भुखंड 

मांक १ मधील इमारत बी व डी िवनामोबदला ह तांतर करणेस मा यता दे यात आली.  
तसेच या इमारत म ये रा यातील गोर-गरीब, आिदवासी, वंिचत, दु बल िव ा यासाठी रा य 

लोकसेवा आयोगा या प र ेची तयारी क न घेणे व यांना शासक  सेवेचा लाभ िमळवून देणेकामी 
िनवृ  राजप ीत अिधका यां या मागदशनाखाली आय.ए.एस. अकॅडमी सु  करणेचा अ यासपुवक 
सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.     (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०३ िशड  येथील साईआ म १ लगत असलेली जमीन स ह न.ं१०७/६, १०७/४, १०७/१०, १०७/११, 

१०७/१४ असे एकूण े  ०३.१२.३० आर ही जमीन सं थानला कायम खरेदी करणेसाठी ी.कैलास 
गोिवंदराव कोते, रा.िशड  व इतर यांचे िद.१५.०२.२०१६ रोजीचे अजावर िनणय घेणेसाठी ी.कैलास 
गोिवंदराव कोते यांचेबरोबर चचा करणेबाबत. 

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

 ताव- िशड  येथील साईआ म-१ लगत असलेली जमीन सव न.ं१०७/६, १०७/४, 
१०७/१०,१०७/११, १०७/१४ चे एकूण  े  ०३.१२.३० आर  हया जमीनीचे दर िनि ती क न ही जमीन 
सं  थानला कायम  खरेदी करणबेाबत. 

 तावना- ी.कैलास गोिवंदराव कोत,े ी.िनतीन भानदुास औताडे व ी.िव ल तकुाराम 
ग दकरआिण  ी. भाकर गोिवंदराव कोत,े ी.कैलास गोिवंदराव कोत,े सौ.सिुम ा कैलास कोते,रा.िशड  यांनी 
 याचंे मालक  या मौजे िशड  येथील खालील नमदू केले  या जमीनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 

िशड  यांना कायम  व पी खरेदी देणकेामी िद.१५/०२/२०१६ रोजी अज सादर केलेले आहते. 
अ.न.ं सव नं. े  

ह.ेआर 
आकार 
.  पैस े

मालकाचे नाव 

१)  १०७/६ पै. ०.६०.०० १=६०  ी.कैलास गोिवंदराव कोते व 
ी.िनतीन भानदुास औताडे. 

२)  १०७/६ पै.  ०.४२.२५ 
 

१=१५  ी.िवठठल तकुाराम ग दकर   

३)  १०७/४  ०.२६.०४ 
पोख  ०.०४.०० 

०=६०  सौ.सिुम ा कैलास कोते.  
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४)  १०७/१०   ०.४९.८८ 
पोख  ०.०७.०० 

१=४०  सौ.सिुम ा कैलास कोते.  

५)  १०७/११  ०.६१.०० 
पोख  ०.०६.०० 

१=५५ ी.कैलास गोिवंदराव कोत े

६)  १०७/१४  ०.५६.१३ 
पोख  ०.०४.०० 

१=३५ ी. भाकर गोिवंदराव कोत.े  

 एकूण  ०३.१२.३०   
सदर अजासंबंधातील  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजी झाले  या  बैठक त 

सादर करणते आले.  यास अनुस न िनणय ं .४३२ व ४३३ माण ेखालील माण ेिनणय झालेले  आहते.  
यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवत जमीन सं  थान िमळकती  या लगतची अस  यामळेु ती िवकत 

घेण ेसं  थानसाठी फायदशेीरच ठरेल. परंत ुसदरह जमीन िवकत घेणेपूव  जमीन मालकांशी, जमीनी  या  दरांबाबत 
चचा क न अं ितम र  कम ठरवनू घे  यात यावी व सदरह खचास मा  यता घेणकेामी सं  थान वक लामाफत मा.मुंबई 
उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये िस  हील अज दाखल करणेबाबतचा  ताव मंजरूीसाठी 
सिमतीसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले.  

त ंतर सदर िनणया माणे जमीन मालक यांचेशी जमीनीचे दराबाबत चचा क न अं ितम र  कम 
ठरिवणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे बैठक त  ताव सादर करणते आला.  यास 
अनसु न िनणय ं .६८४ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

यावर सिव  तर चचा होऊन,  तािवत िमळकती खरेदी करणबेाबत िद.१४/०७/२०१६ रोजीचे सभेतील 
िनणयास अनुस न  यव  थापन सिमतीचे स  याचे मा.अ  य  व मा.उपा  य  यांनी जमीन मालकांशी चचा क न 
जमीनीची िकंमत अं ितम करावी,अस ेठरले.  

उपरो  त ी.कैलास गोिवंदराव कोते व इतर १ यांचे स  ह नं.१०७/६ पैक  े  ६००० चौमी या े ाचा 
हॉटेल या वािण  य उपयोगीतेसाठीचा रेखांकन आराखडा मा.सहायक सचंालक ,नगररचना, अहमदनगर यांनी 
 याचंेकडील प  ं .अिभ  यास मंजरूी/ मौजे िशड , ता.राहाता/ सव न.ं१०७/६ पै./ सशंअ/ ३४६१ 

िद.३१/१०/२०१२ मधील अटीस अधीन राहन मंजरूीची िशफारस केलेली आह.े तथािप अजदार यांनी सदर 
प ाची त करणात सादर केलेली नाही. सदर रेखांकन आराखडयास सहायक सचंालक ,नगररचना, अहमदनगर 
यांचे िशफारसप ानुसार मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंकेडील िद.०३/०६/२०१३ रोजी  या 
प ानसुार िबनशेतीकामी  

रेखांकनास ाथिमक मंजरूी िदलेली आह.े उ  त अिभ ायानुसार सदर प ाची त अजदार यांनी 
करणात सादर केलेली नाही. तहिसलदार,राहाता यांनी  ततु करणात  याचंेकडील ं .कािव/ जमीनी/ 

नाहरकत/ एसआर/९/२०१६ िद.२८/०७/२०१६ अ  वये महारा   जमीन महसलू सिंहता १९६६  या कलम ४२-
अ(१) मधील तरतदूीअ  वये जमीनीचा भोगवटा,वग व भार या  या िविनि तीचे बाबतचे माणप  िनगत केलेले 
आह.े 

तसचे ी.िव ल तकुाराम ग दकर यांचे सव न.ं१०७/६ पैक  े  ४२२५ चौमी या े ाचा रिहवास 
उपयोगीतेसाठी  या रेखांकन आराखडयास मा.सहायक सचंालक ,नगररचना,अहमदनगर यांनी  याचंेकडील प  

ं .िबशेप/ मौिशड , ता.राहाता/गन.१०७/६ पै./ससअ/३६०९ िद.२८/११/२०१३  या प ामधील अटीस अधीन 
राहन मंजरूीची िशफारस केलेली आह.े तथािप सदर प ाची त अजदार यांनी करणात सादर केलेली नाही. सदर 
रेखांकन आराखडयास मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील नप/ंबांध/टे /२/४३७/२०१४ 
िद.०७/०२/२०१४ नुसार िबनशेती रेखांकनास ाथिमक मंजरूी िदलेली आह.े तथािप सदर प ाची त अजदार 
यांनी करणात सादर केलेली नाही.  

 ततु करणात उपरो  त माण ेहॉटेल या वािण  य कारणासाठी व रिहवास कारणासाठी  या  रेखांकन 
आराखडयास मंजरूी देण ् यात आलेली िदसते. तथािप सदर रेखांकन आराखडयाचा व योजनाचा सं  थानला 
उपयोग होईल अस ेवाटत नाही. िशवाय स  यि थतीतील ७/१२ उतारे पाहता  यावर उ  त े  िबगरशेतीकडे वग 
झालेचे िदसनू येत नाही. तसचे  यास िबगरशेतीचा आकार दखेील बसिवलेला िदसनू येत नाही .  हणजेच सदरचे 
सपंणू े  आज िमतीस खरेदी करावयाचे झा  या स शेतजमीन  हणनूच सं  था नला खरेदी करावे लागेल, असे 
इकडील न  मत आहे.  

तसचे उपरो  त अजदार ी. भाकर गोिवंदराव कोते व इतर यांचे उ  त  सव न.ं१०७/४,१०७/१०, 
१०७/११,१०७/१४ एकूण े  २.१०.०५ आर या े ाचा हॉटेल व रे  टॉरंट या वािण  य उपयोगीतेसाठीचा 
रेखांकन आराखडा मा.सहायक सचंालक ,नगररचना, अहमदनगर यांनी  याचंेकडील प  ं .अिभ  यास मंजरूी/मौजे 
िशड , ता.राहाता/ सव नं.१०७/४+१०+११+१४ पै./१०६/२०१२ िद.०७/०१/२०१२ मधील अटीस अधीन 
राहन मंजरूीची िशफारस केलेली आह.े तथािप अजदार यांनी सदर प ाची त करणात सादर केलेली नाही व 
छायां िकत रेखांकन आराखडा करणात सादर केलेला आह.े  सदर रेखांकन आराखडयास सहायक सचंालक, 
नगररचना, अहमदनगर यांचे िशफारसप ानसुार मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचंेकडील 
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िद.१०/०७/२०१२ रोजी  या प ानुसार िबनशेतीकामी रेखांकनास ाथिमक मंजरूी िदलेली आह.े उ  त  
अिभ ायाची प ाची त अजदार यांनी करणात सादर केलेली नाही.  

उपरो  त २१००० चौमी इतके े ास मा.अ  पर िज  हािधकारी,अहमदनगर यांनी  याचंेकडील आदेश 
ं .मह.काया/ ३ब/ एनएएसआर/४०९/२०१२ िद.२०/१२/२०१२ अ  वये वािण  य योजनासाठी अकृषीक 

वापरास अटी व शत वर परवानगी आदशे िनगत केलेला आह.े सदर आदशेातील अट  व शत चंे अवलोकन केले 
असता  यात ामु  याने,  या योजनासाठी िबनशेती परवानगी दे  यात आली  याच योजनासाठी अजदाराने 

 नाधीन े ाचा वापर करावा, अजदाराने  ततु  या जमीनीत सदर  या आदशेा  या तारखेपासनू एक वषाचे 
आत िबनशेतीचा वापर सु  करावा अ  यथा सदरची परवानगी आपोआप र  समज  यात येईल, मंजरू रेखांकन 
आराखडयात मा.अ  पर िज  हािधकारी यांचे आगाव ू परवानगीिशवाय कोणताही बदल करता येणार नाही 
वगैरेबाबत  या अटी नमदू केले  या आहते.  

सदर आदेशा माण े उ  त जमीनी  या ७/१२ उता-यावर िबगरशेतीची न द झालेली नसनू िबगरशेती 
आकार बसिवलेला नसलेचे ७/१२ उता-याव न िदसनू येते.  हणजेच सदरचे े ास िबनशेती वापरास अजदार 
यांनी फ  त परवानगी िमळिवलेली आह.े मा  स  यि थतीत  या माण ेजमीनीचा उपयोग होत नाही.  

उपरो  त आदेशातील अटी माण ेसदर े ाचा िबनशेतीचा वापर आदशेा  या तारखेपासनू एक वषा  या 
आत सु  केला नस  याने सदर िबनशेती वापराची परवानगी आदशे आपोआप र  होतो. िशवाय सदर रेखांकन 
आराखडयाचा व योजनाचा सं  थानला उपयोग होईल अस ेवाटत नाही.  हणजेच सं  थानला सदरचे े  खरेदी 
करावयाचे झा  यास शेतजमीन  हणनूच खरेदी करावे लागेल,अस ेइकडील न  मत आहे.   

उपरो  त दोनही करणी इकडील िद.२१/१०/२०१६ रोजी  या कायालयीन िटपणी माण े सं  थान 
पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के.ग दकर यांचेकडून इकडील प  .एसएसएसटी/मालम  ता/३९१०/२०१६ व ९११/ 
२०१६ िद.२५/१०/२०१६ अ  वये उपरो  त जमीन चे सच रपोट मागिव  यात आले  यास अनुस न  ी.जे.के. 
ग दकर यांनी  यानंी  याचंेकडील िद.०५/११/२०१६ रोजी  या प ा  वये दोनही करणात सच रपोट सादर केलेले 
आहते.  

सदर सच रपोटचे अवलोकन केले असता अॅड.जे.के.ग दकर यांनी खरेदी खत करण े अगोदर 
खालील माण ेपतुता जमीनीचे मालकाकडून करवनू  यावी लागेल.  
१)  सदर जमीन स  ह १०७/६ चे ७/१२ उता-यांत इतर ह  कात असलेली िबनक  जा वारस अशी न द कमी 

क न घेण.े  
२)  सदर सव न.ं१०७/६ चे ७/१२ उता-यात इतर ह  कात िशड  िविवध कायकारी सहकारी सोसायटी 

इ.क.प. घेतले, ही न दही कमी क न घेणे व िमळकत िनवध करण ेज रीचे आह.े  
३)  सदर सव नं.१०७/६ चे ७/१२ उता-यात इतर ह  कात “जलकंुभाकरीता आरि त” अशी न द कमी 

क न घेण ेज रीचे आहे.  
४)  सदर िमळकतीपैक  ०.६० आर ही िमळकत ी.कैलास गोिवंदराव कोते व ी.िनतीन भानदुास औताडे 

यांचे खरेदी मालक ची असली तरी  याचंे कुटंूबातील सव सद  याचंी समंती  यांना खरेदीखतात प कार 
क न घेण ेआव  यक आह.े तसचे उ  त िमळकतीपैक  ४२२५ चौमी. ही िमळकत ी.िव ल तकुाराम 
ग दकर यां  या वडीलोपािजत मालक ची अस  याने  याचंे कुटंूबातील सव सद  याचंी समंती  यांना 
खरेदीखतात प कार क न घेण ेआव  यक आह.े  

५)  सदर सव न.ं१०७/६ पैक  े  ६००० चौमी व ४२२५ चौमी ह े े  बांध व ह ी डी.पी.  लॅन माणे 
िनि त होण ेज रीचे आह.े  यासाठी सदर खरेदी  यावया  या े ाची मे.उपअिध क,भमूी अिभलेख, 
राहाता यांचेकडून सरकारी मोजणी क न घेवनू े  व ह ी िनि त क न व  याची खा ी क न घे  यात 
यावी.  

तसचे ी. भाकर गोिवंदराव कोते व इतर यांचे करणात  
१)  सदर िमळकत चे ७/१२ उता-यात इतर ह  कात िशड  िवकास सोसायटी इ.क.प.घेतले,ही न दही कमी 

क न घेण ेव िमळकत िनवध करण ेज रीचे आह.े   
२)  सदर िमळकती हया ी साई िस  दीिवनायक सहकारी पतसं  था ,िशड  तसचे पोहगेाव ामीण िबगरशेती 

सहकारी पतसं  था मया.पोहगेाव शाखा िशड  यांची कजफेड क न  या िनवध करणसेाठी  यंतरण प  
न दणीकृत क न  यावे व ७/१२ उता-या तनू  यांचे नाव कमी क न  याबाबत फेरफार व नवीन ७/१२ 
उतारे  यावेत.  

३)  सदर िमळकत चे मालकांचे कुटंूबातील सव सद  याचंी समंती घेवनू  यां ना खरेदीखतात प कार क न 
घेण ेआव  यक आह.े  

४)  तसचे वरील िमळकती खरेदी  यावया  या अस  याने  याचंे े  व बांध ह ी डी.पी.  लॅन माण ेिनि त 
होण ेज रीचे आहे.  यासाठी सदर खरेदी  यावया  या े ाची मे.उपअिध क,भमूी अिभलेख , राहाता 
यांचेकडून सरकारी मोजणी क न घेवनू े  व ह ी िनि त क न व  याची खा ी क न घे  यातयावी.  

५)  उपरो  त दोनही करणात जादा खबरदारी  हणनू उपरो  त खरेदी  यावया  या िमळकतीबाबत दोन 
दिैनक वृ  तप ात टायटल  हरेीिफकेशनसाठी जाहीर नोटीसा िस  द कर  यात या  यात व  या िस  द 
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झा  यानंतर कायमचे खरेदीखत जमीन मालकांकडून वर नमूद केले माण ेक न घेणेस अडचण येणार 
नाही.  

  वरील माण ेपतुता झा  यानंतर िमळकतीचे खरेदी खत म.ेदु यम िनबंधक,राहाता यांचेकडेस आपणांस 
न दिवता येईल असे बाबत अॅड.जे.के.ग दकर यांनी अिभ ाय िदलेले आहते. 

  अजदार यांनी उ  त जमीनीचे सन २०१६-१७ चे मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांचेकडील मु  याकंन प  
सादर केलेले आह.े तसचे इकडील प  .एसएसएस/मालम  ता/१७९०/२०१६ िद.१३/०७/२०१६ अ  वये उ  त 
जमीनीचे मु  यांकन कळिवणकेामी मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांना कळिव  यात आले होते.  या माण े  यानंी 
 याचंेकडील जा.न.ंमु  यांतकन/१८५/२०१६ िद.१३/०७/२०१६ अ  वये मौज े िशड  ता.राहाता येथील स  ह 

न.ं१०७ हा बाजार मु  यदर २०१६-१७  या िवभाग .१/६०अ म  ये सामािव  ट असनू सदर िवभागात जमीनीचे 
ती चौ.मी.दर ९३००/- इतका दे  यात आलेला आह.े तरी ती आर (१०० चौरस िमटर) ह े मु  यांकन 
.९३००००/- (अ री पये नऊ लाख तीस हजार) इतके कळिवलेले आह.े  हणजेच उपरो  त खरेदी करावयाचे 

एकूण े  ०३.१२.३० आर या े ाची शासना  या मु  यांकन प का माण ेएकूण िकंमत .२९,०४,३९०००/- 
(अ री पये एकोणतीस कोटी चार लाख एकोणचाळीस हजार) इतक  होत आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उ  त जमीनी सं  थानला कायम खरेदी करावया  या झा  यास 
अॅड.जे.के.ग दकर यांचे अिभ ायानसुार  ततु करणी अजदार यांचेकडून पतुता क न घेता येईल. तसेच 
जमीनीचे दर िनि त क न घे  यासाठी ी.कैलास गोिवदंराव कोते यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु 
चचकामी बोलािवता येईल.  

तरी उपरो  त जमीनीचे दर िनि त क न जमीनी खरेदी कर  या  या िनणयाथ सादर. 
िनणय .९४८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , या समाधी शता दी महो सवाम ये ी.कैलास 

गोिवंदराव कोते व इतर यां या तािवत जमीनीचा सं थानला िविवध क प राबिवणेसाठी िनि तच 
फायदा होईल. याकरीता कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी व उपिवभागीय अिधकारी, 
िशड  भाग िशड  यांनी सदरह जमीनीचा रेडीरेकनर दर तसेच स याचा बाजारभाव यामधील सरासरीचा 
दर िनि त क न याचा अहवाल सभेसमोर सादर करावा.       (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०४ शां ितिनवास इमारतीचे तळमज यावरील पि म बाजुकडील पु ष व मिहला साधनगृहाचे नुतनीकरण 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “मं िदरा  या व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

 तावनाः- मं िदर प रसरातील शांतीिनवास इमारतीचे तळमज  यावर पि म बाजसू मिहला व 
पु षांकरीता साधनगहृाची  यव  था आह.े सतत  या वापरामळेु सदरह साधनगहृाचे आतील रंगकाम, दरवाज,े 
यु रनल भां डे, सडंास भां डे दरवाजे व िखड  या इ. खराब झालेले आहे.  यामळेु सदरह टॉयलेट  लॉकचे 
नतूनीकरण करण ेआव  यक आहे. 

 तावः- सदरह टॉयलेट  लॉकचे नतूनीकरण करणकेामी िभंतीचा डॅडो व लोअर गची िसरॅिमक 
टाई  स बदलणे, दरवाजे े म व शटर बदलणे, रंगकाम करण ेइ. कामे करावी लागणार आहते. याकामी सोबतचे 
अंदाजप कानसुार मिहला व पु ष साधनगहृाचे नतूनीकरण करणेसाठी अहदमनगर िज  हा  दरसचुी २०१६-
२०१७ मधील दरानुसार अंदाजे .७,६४,१६०/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े तरी सदर खचास व सदर काम 
करणसेाठी वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई – िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .९४९ यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास इमारतीचे तळमज यावरील पि म बाजुकडील पु ष व 
मिहला साधनगृहाचे नुतनीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व 
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०५ जय गु  साई फाऊंडेशन, यांना सह  योती िलंगाचन पूजा काय म व पालखी िमरवणूक काय माचे 

परवाणगीबाबत. 
ताव- जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांनी िद.०४/१०/२०१६चे प ा वये िद.२३ ते २५ िडसबर, २०१६ अखेर सदर 

सं थेमाफत ३००-५०० साईभ  िशड  येथे येणार असनू भजन काय म, सह  िलंगाचन, िदपो सव, पालखी 
िमरवणकू, स यनारायण पजूा , मंगलकयालय अस ेकाय म करणेबाबत परवानगी मािगतली आह.े   

ताव- सदर परवानगी पैक  खालील माणे परवानगीकामी मा. य यव थापन सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक आहे- 
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१. सं थानचे ह ीम ये सह  योती िलंगाचन पजूा काय म व िदपो सव काय म करणेस परवानगी 
मािगतली आह.े 

२. जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांचेमाफत ीसाईबाबांची पालखी िमरवणकू ारकामाई 
पासनु चावडी व पु ढे पालखी रोड -आओसाई हॉटेल- महानगरपािलका रोड- हायवे- पीआरओ ऑफ स/ दशन 
रांग-१६ गुं ठे- मा ती मं िदर येथे पालखी बाबत परवानगी मािगतली आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय-  
१. सं थानचे ह ीम ये सं थानचे यितरी  इतर कोण याही सं थेस वैय क कारणा तव पजूा 

करणबेाबत परवानगी दे याची प त नाही. अशा प तीने परवानगी िद यास इतर साई मं िदरे अथवा सं था अशाच 
प तीने काय माचे आयोजन क न सं थानकडे परवानगी मागतील. तसचे सदरचा काय म सं थानमाफत 
अयोिजत केला आह ेअस ेदशनाथ  साईभ ांना गैरसमज िनमाण होऊ शकतो.  यामळेु मं िदर प रसरात सह  
िलंगाचन हा पजूेचा काय म करणेस परवानगी न दतेा जय गु  साई फाऊंडेश स , है ाबाद यांना सं थानचे 
मंगलकायालय दे यात आलेले आह,े तेथे िनयोिजत पजूेचा काय म करणसे परवानगी देणते यावे , अस ेन  मत 
आह.े  

२.  जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांचेमाफत ीसाईबाबांची पालखी िमरवणकू 
काय मास परवानगी िद यास िशड त इतर हजारो पाल या वषभर येत असतात. अशा काय मास दसु -या 
पाल याही परवानगी माग याची श यता नाकारता येत नाही. ही एक था  पडेल व यामळेु सं थान / मं िदरा या 
ढी-परंपरांवर िवपरीत प रणाम होतील, बंधने येतील. तसचे भ ां या भावना दखुाव या जातील, याचा िवचार 

करता जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना पालखी िमरवणकू स परवानगी दऊे नये, असे िवधी िवभागाने 
कळिवले आह.े तरी  याबाबत िनणय  हावा ही िवनंती.   

तरी जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना उपरो  काय माकरीता परवानगी ावी िकंवा कस?े 
याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .९५० यावर सिव तर चचा होऊन, जय गु  साई फाऊंडेश स, है ाबाद यांना सह  योती िलंगाचन पूजा 
काय म करणेसाठी ारकामाई मंिदरासमोरील खु या नाटयगृहाची जागा उपल ध क न दे यात 
यावी, असे ठरले.              (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०६ रा य कौश य िवकास िवभागांतगत अ यास माचे क  औ ोिगक िश ण सं थेत सु  करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम:– सन २००४ महाराष्  अिधिनयम .१४ (भाग ४) मधये् महाराष्  िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व 
राजय्पालांनी सत्ािपत केलेले अधय्ादशे व केलेले िविनयम १७(२ड) मधये् सव कारचय्ा धमिनरपे  
िश णास चालना दईेल िकंवा तस े करणय्ास सहा य करील, तसचे िशड  येथे वा अनय् िठकाणी, शै िणक 
ससं्था सथ्ापन करील अशी तरतदु आह.े 

तावना:– सं थान ारा १९८४ मधये् क शासनाचय्ा रोजगार व म मं ालयांतगत असलेलय्ा 
ततक्ालीन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एमप्ल्ायमट अणड् ेिनंग (DGET) िवभागाचय्ा काय माअंतगत राजय् 
व क  शासनाचय्ा मानय्तेने “कायमसव् पी िवनाअनदुान” ततव्ावर ी साईबाबा औदयोगीक िश ण ससं्थेची 
सथ्ापना केली. ामीण भागातील गरज,ु गरीब कुटंुबातील त ण, त ण ना कौशलय्ाधारीत िश ण दवेनू  
सव्त:चय्ा पायावर उभ े करणे तसचे दशेाचय्ा औदयोिगक े ाला तं  मनषु्यबळाचय्ा उपलबध्तेमधये् 
सहभाग अशा दहुेरी उ शाने संसथ्ेची सथ्ापना झाली. सधय्ा या ससं्थेमधये् ११ वय्वसायांचय्ा २२ तकुडया  
कायरत असनू सव तकुडयांना क शासनाचय्ा वरील डीजीईटी या  िवभागाची कायम संलगन्ता आह.े २००१ ते 
२००७ या कालावधीत राजय्ाशासनामाफत झालेलय्ा दजा िनरी णामधये् राजय्ातील अशासिकय आय.टी.आय 
मधये् सतत आपलय्ा संसथ्ेने “अ” दजा राखला असनु तीन वेळा राजय्ात सव थम मांक ापत् केलेला आहे. 

ससं्थेचे िश ण दोन पाळयांमधये् चालिवणय्ात येते. २००६ ते २०१६ या कालावधीत कौशलय् 
सप्धमधये् ससं्थेच े १० िश णाथ  राजय्ात सव थम मांकाने उतत्ीण झाले. तय्ापैक  ०२ िश णाथ  
रा ीय पातळीवर पा , ०२ िश णाथ  दशेात ि तीय तर ०७ िश णाथ  दशेात सव थम मांकाने उतत्ीण 
झाले आहे. तय्ाबरोबरच आपलय्ा औ. .ससं्थेने क शासनाचे अिखल भारतीय राष् ीय पातळीवर सात 
सव तकृ्षट् ससं्था परुस्कार(Best Institute Award) िजंकले आहेत. 

काळाची गरज ओळखनु  माननीय पंत धान भारत सरकार यांचय्ा नेततृव्ाखाली २०२२ पयत ५०० 
दशल  लोकांना कुशल बनिवणय्ाचे उिददषट् ठरिवणय्ात आलेले आहे. माननीय पंत धान महोदय यांनी 
ठरिवलेल्या उिदषट्ास अनसु न  महाराष्  शासनाने सधु्दा कौशलय् िवकासाचय्ा खास काय मासाठी २०२२ 
पयत ४५ दशल  वय् ना रोजगार म कुशल बनिवणय्ाचे उिददषट् ठरिवणय्ात आले आहे. सदरचे उिददषट् 
साधय् करणय्ाचय्ा षट्ीने महाराष्  शासनाने सोसायटी रिजस् ेशन कायदा १८६० चय्ा अंतगत १५ फे वुारी 
२०११ रोजी महाराष्  सटे्ट सक् ल डेवह्लपमट सोसायटी (MSSDS) ची सथ्ापना केली महाराष्  राजय्ाचे 
मखु्य सिचव  ह ेया सोसायटीचे अधय्  राहणार असनु याबाबतचय्ा िनयोजन, समनव्य, कायवाही व िनयं ण 
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यासाठीची एकमेव मखु ससं्था मह्णनु कायरत आहे. राजय् शासनाचय्ा वेगवेगळया िवभागाअंतगत असलेलय्ा 
कौशलय्ाबाबतचय्ा िवकास योजना या सोसायटीचय्ा छताखाली एकि तपण ेकाय करतात. 

MSSDS अंतगत खालील योजनांमधनु िश णाथय्ांना िश ण उपलबध् क न दणेय्ात आले आह.े 
• National Urban Livelihood Mission (NULM)  
• Pramod  Mahajan  Kaushalya Udhyogkta V Abhiyan (PMKUVA) 

     या दोनह्ी योजनांचय्ा अंतगत चालिवणय्ा जाणय्ा-या अभय्ास मांची यादी सोबत जोडली आहे.  
 या पैक  खालील अभय्ास म आपणांस चाल ूकरता येतील. 

Sr. No. Sector MES 
Course 
code 

Course Min. 
Educational 
Qualification 

Duration of 
Training 
Hours 

Training 
Cost 

Category 
1 Production & 

Manufacturing 
MAN -
701 

Turning 
8th 600 A 

MAN -
703 

Milling 
8th 600 A 

2 Information & 
Communication 
Technology  

ICT -701 Accounts 
Assistant Using 

Tally 
10th 500 A 

ICT -702 DTP and Print 
Publishing 
Assistant 

10th 500 A 

ICT -703 Computer 
Hardware 
Assistant 

10th 500 A 

ICT -704 Computer 
Network 
Assistant 

10th 500 A 

3 Auto motive 
Repair 

AUR -
702 

Basic 
Automotive 
Servicing  4 

Wheeler 

5th 500 A 

4 Electrical ELE - 
701 

Electrician 
Domestic 

8th 600 A 

5 Febrication FAB – 
701 

Arc and Gas 
Welder 

8th 700 A 

6 Refrigeration & 
Air Conditioning 

REF -703 Repair & 
Maintenance of 

Refrigerator 
8th 500 A 

REF -706 Repair & 
Maintenance of 
Window & Split 

A.C 

8th 500 A 

व रल अभय्ास मांना शासनाकडून ापत् होणारे अनदुान  खालील माण ेअसले. 
Category A:- Rs. 27.50 per hour per trainee. This rate will be increased by Rs. 

2.50 per trainee at the start of every  Financial year. 
सदर अभय्ास म चाल ूकरणय्ासाठी सटर Application fee 1000/- Rs. ित सटर भरावा लागणार 

आहे. सटरचे िन र णासाठी Rs.5000/- ही दोन Sector साठी Rs.10,000/- ही ०२ ते ०६ सक्ेटरसाठी आिण 
Rs.15000/- ही ०६ सक्ेटरचय्ा वर अभय्ास म िनवडल्यास भरावी लागणार आह.े िनरी ण झालय्ानंतर 

िश ण क  मह्णनू न दणीस िनरी ण सिमतीचय्ा अहवालास अनसु न  मानय्ता िमळालय्ानंतर न दणी शलु्क 
(Empanelment fee) Rs.10,000/- (एका वेळेस) भरावे लागतील. तय्ािशवाय दरवष  Service 
Subscription fee Rs.500/- भरावी लागेल. 

  वरील सदंिभय  मानय्तेनुसार आपलय्ा औदयोिगक िश ण ससं्थेमधये् MSSDS अंतगत 
अभय्ासक  सु  करणय्ासाठी तय्ांचय्ा सकेंतस्थळावर Empanel center  ची न दणी Online पधद्तीने 
िद.२४/१०/२०१६ रोजी झाली असनु न दणी .VTPId-CEMP3815  असा ापत् झाला आह.े सपंणु  
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अनदुा◌ान  ापत् होणय्ासाठी िकमान ७५ % िवदयाथ  जॉबवर लागण े िकंवा सव्यंरोजगार करण े आवशय्क 
आहे  तरच उवरीत अनदुान ापत् होईल. मा  ७५ % िवदयाथय्ांना जॉब दणेय्ाची जबाबदारी तय्ा-तय्ा ससं्थेची 
असलय्ाने नोकरी व सव्यंरोजगार दणेे िकंवा तय्ांचय्ासाठी जॉब उपलबध् होणे ही अंतीम अनदुान दणेय्ासाठीची   
अट असलय्ाने ही अट पणु होणय्ाची शाशव्ती जोखमीचे ठरणार आहे तय्ामळेु सदरचे अभय्ास म 
ससं्थान ारा ािमण भागातील गरीब, गरज ु कुटंुबातील वय्क्त साठी संसथ्ान ारा सव्यंपुण बनणय्ाची सधंी  
उपलबध् क न दणेय्ासाठीच आहे. तय्ामळेु तय्ासाठी शासनाचय्ा िनयमावलीचय्ा ि येचे पालन होव ू न 
शकलय्ास तय्ास तय्ा पोटी िमळणारे अनदुान  िमळू न शकलय्ास तो सव खच संसथ्ान ारा वह्ावा तसचे अशा 
ि थतीत  शासनाकडून अनदुान  ापत् झालेच पािहजे ह ेबंधन न ठेवता अभय्ास म चालिवणय्ाचा िनणय वह्ावा 
तथापी ७५% िकंवा तय्ाहीपे ा अिधक यश ापत् करणय्ाचा यतन् करता येईल.  

  सदरचे अभय्ास म चाल ु करणय्ासाठी तये्क तकुडीची  न दणी करणय्ासाठी िकमान िवदयाथ  
सखं्या २० व कमाल ३० असले िश ण कालावधीमधये् िश णासाठी उपि थत राहणारे िश णाथ  व 

िश ण दणेारे िश क यांची बायोमे ीक न द घेण ेबंधनकारक असनु तय्ा यं ांची खरेदी क न तय्ाची न द व 
मानय्ता MSSDS यांच ेकडून ापत् क न घय्ावे लागेल. 

  सदर अभय्ास माचा िशकिवणय्ाचा कालावधी सपंल्यानंतर शासनाने ठरिवलेल्या मलु्यांकन 
एजनस्ी कडून मलु्यांकन होईल व शासनाकडून यशसव्ी िश णाथय्ांना माणप  ापत् होतील. 

  सदर क  सु  करणसेाठी सधय्ा औदयोिगक िश ण ससं्थेमधये् असलेलय्ा ेडचे सािहतय् व जागा 
वेळेचे िनयोजन क न वापरता येईल. तसचे िश ण दणेय्ासाठी िश क हे आवशय्कतेनसुार आऊटसोस/ 
कं ाटी पधद्तीने नेमता येतील. सदर अभय्ास माची उपयोिगता व यश पाहन िनयमीत कमचारी भरणबेाबत 
धोरण ठरिवता येईल. 

  वरील सत्ावीत अभय्ास माचय्ा अभय्ास म ती क शासनाचय्ा Skill Development  
Initiative Scheme बाबतचय्ा सकेंतस्थळाव न Download केले असनू सोबत ठेवलय्ा आहे.तय्ामधये् 
अभय्ास मासाठी लागणारे सािहतय्, जागा व िश कासाठीची अहता याची मािहती दणेय्ात आली 
आहे.तय्ामधये् सािहतय्ाचय्ा / यं ाचय्ा यादया नमदु करणय्ात आलेलय्ा आहे. तय्ानुसार काही साहीतय् खरेदी 
करावे लागेल. तय्ासाठी अंदाज ेखच .१० लाख अपेि त आह.ेतय्ाला मानय्ता असावी. 

  सदरचे अभय्ास म कौशलय् िवकास (Skill Development), UpSkill Development 
कौशलय्वधन आिण रि कल ग (पनुक शल्य) यासाठी उपयक्ुत ठरणार आहते. 

  सदरची योजनेसाठी P.P.P. -(Public Private Partnership) ततव्ाने M.O.U.करता येत 
असलय्ास तय्ाबाबत आवशय्क कायवाही करणय्ासाठीही मानय्ता असावी. 

  सदरचय्ा अभय्ास माचय्ा माधय्मातनु आिदवासी भागातील गरज ु आदीवास ना िनवासी पधद्तीने 
िशड  येथे ठेवनू िश ण दवेनू सव्त:चय्ा पायावर उभ ेकरणय्ाची सकंल्पना मा.िवशव्सत् महोदय ( ी ताप 
भोसले साहेब) यांनी वय्क्त केली आहे.सधय्ा आपलय्ा औ. .ससं्थेला वसत्ीगहृाची सिुवधा  नाही तय्ा 
अनषुंगाने औ. .ससं्थेचय्ा िनयमीत िश णाथय्ांना व या योजनेअंतगत िश ण घेणा-या िश णाथय्ासाठी 
एक सिुवधापुण वसत्ीगहृ तयार करणय्ाबाबत िनणय वह्ावा तय्ासाठी आवशय्क खच, जागा, पलॅ्न इि टमेट 
इ.चा तपिशल बांधकाम िवभागाकडून सादर करता येईल. 

या योजनेतील लाभधारक िश णाथय्ांच े वय १५ त ४५ या दरमय्ान असावे लागणार आहे.या 
योजनेअंतगत संसथ्ानचय्ा िविवध िवभागात कायरत असलेलय्ा कमचा-यांना सगंणक  िश ण दणेय्ासाठी वर 

सत्ािवत Information & Communication Technology सेक्टर मधील अभय्ास माचे िश ण दतेा 
येईल मा  सवेेत कायरत कमचा-यांना या योजनेअंतगत  शासिकय अनदुान  िमळणय्ाची शक्यता नाही असे या 
िवभागाच ेसह सचंालक , अहमदनगर यांनी सां िगतले आहे. परंत ुअभय्ास माचा लाभ कमचा-यास व ससं्थानला 
होणार असलय्ामळेु सदर िश ण दणेे सयंिु क  ठरणार आह.े आयटीआय सगंणक  लॅब सव्तं  सत्ाव 
करणय्ास ठेवला आहे. तातडीने अभय्ास म चाल ुकरणय्ासाठी इचछु्क साईभक्तांकडून दणेगी पाने सगंणक  

ापत् झालय्ास उपयक्ुत ठरेल असे वाटते.  
मागणी :- (१) औ. .संसथ्ेमधये् सधय्ा िश ण घेत असलेले ४७२ िश णाथ  तसचे MSSDS 

या योजना सु  केलय्ानंतर या योजनेअंतगत िश ण घेणा-या सभंाव्य ३०० िश णाथय्ांची सखं्या िवचारात 
घेवनू तय्ांचेसाठी वसत्ीगहृ तयार करणय्ाचा धोरणातम्क िनणय होणय्ास िवनंती आहे. 

      (२) MSSDS योजनेअंतगत सत्ािवत व आवशय्कतेनुसार यादीमधील अभय्ास म सु  करणय्ास, 
तय्ासाठी येणा-या खचास, आवशय्क कमचारी िनयिु स मानय्ता असावी.  

   संसथ्ान अिधिनयम/ठराव यानुसार अनुमान:- शासक य मानय्तेनसुार कायवाहीकरता येईल. 
िवभागाचा अिभ ाय/ सप्षट् मत:- (१) औ. .ससं्थेमधये् सधय्ा िश ण घेत असलेले ४७२ 

िश णाथ  तसचे MSSDS या योजना सु  केलय्ानंतर या योजनेअंतगत िश ण घेणा-या सभंाव्य ३०० 
िश णाथय्ांची सखं्या िवचारात घेवनू तय्ांचेसाठी वसत्ीगहृ तयार करणय्ाचा धोरणातम्क िनणय होणय्ास 

िवनंती आहे. 
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  (२) MSSDS योजनेअंतगत सत्ािवत व आवशय्कतेनुसार यादीमधील अभय्ास म सु  करणय्ास, 

तय्ासाठी येणा-या खचास, आवशय्क कमचारी िनयिु स मानय्ता असावी ही िवनंती. 
िनणय .९५१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये रा य कौश य िवकास 

िवभागांतगत अ यास माचे क  सु  करणेसाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.      (कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०७ ी. पारस जैन, िशड  यांना अदा कर यात आले या मानधना या रकमेस काय र मंजूरी िमळणेबाबत. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेत  िनणय .८४८ अ  वये साईभ  त  थािनक  गायक ी. 
पारस जैन, िशड  यांचा जागितक साईमं िदर समंेलनात िद.११.१२.२०१६ रोजी साईभजनाचा काय म आयोिजत 
कर  यात यावा, ी. पारस जैन, िशड  यांचे मानधनाबाबत  यां  याशी सपंक करणते येऊन चचा करावी , असे 
ठरलेले होते.  

   ी. पारस जैन, िशड  याचंे  िद.०५.१२.२०१६ रोजी  या अजा  वये भजन सं  ये  या काय मासाठी 
.५१,०००/- मा  मानधनाची मागणी केली होती.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणयानसुार िद .०७.१२.२०१६ रोजी 
मा. शासक य अिधकारी ी.औटी साहबे यांनी ी. पारस जैन, िशड  यांचेशी साई भजन काय म व 
मानधनाबाबत चचा केली असता  यानंी .५१०००/- मानधनाची मागणी केली होती. तसचे याबाबत  मा. 

ी.सिचन तां बे, सिमती सद  य यांचेशी िद.०७.१२.२०१६ रोजी दरु  वनीव न चचा केली असता,  यानंी पारस 
जैन, िशड  यांना साई भजन काय माचे मानधन .५१,०००/- दणेेस समंती िदलेली आहे.  

जागतीक साईमं िदर समंेलनात साईभ  त  थािनक गायक ी. पारस जैन, िशड  यांचा िद.११.१२.२०१६ 
रोजी  सकाळी ८.३० ते १०.०० असा काय म आयोिजत कर  यात आला, सदर काय माचे एकि त मानधन 
.५१,०००/- (अ री पये ए  काव  न हजार ) मा  काय म  थळी  यानंा  अदा कर  यात आले आह.े  

तरी ी.पारस जैन, िशड  यांना अदा कर  यात आले  या मानधनाची र  कम .५१,०००/- (अ री पये 
ए  काव  न हजार ) मा चे खचास  काय  तर  मंजरूीसाठी सिवनय सादर.  

िनणय .९५२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास काय र मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०८ िशड  महो सव- २०१६ म ये “सबका मािलक एक” या महानाट्याचे योगा ऐवजी कलाकारां चे 

काय म आयोजीत करणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेत  िनणय .८१३ अ  वये खालील माण े िनणय पा रत 

झालेला आह.े 
"दरवषा माण ेयाही वष  िशड  महो  सव २०१६ साजरा करणसे मा  यता दे  यात आली. परंत ु  यासाठी 

.१५,५०,०००/- येणारा अंदािजत खच खपुच जा  त वाटतो, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता िशड  महो  सव 
२०१६ म  ये िद.३१.१२.२०१६  रोजी "सबका मािलक एक" या महानाट्याचे योग ठेव  यात यावे," अस ेठरले 
आह.े  

   यानसुार महानाट्याचे कायकारी िनमाता ी. शांत डांगे यांचशेी िद.१६.१२.२०१६ रोजी चचा केली 
असता  यानंी सां िगतले क ,िशड  महो  सवासाठी िदवस कमी रािहले अस  यामळेु सदर काय म ठेवावयाचा 
नाही. याबाबत मा. कायकारी अिधकारी व मा. ी. सिचन तां बे, सिमती सद  य यांचेशी चचा झाली आह.े  तसचे  

.अधी क, आ  थापना िवभाग यांनी िद.१६.१२.२०१६ रोजी मा. ी. सिचन तां बे, सिमती सद  य यांचेशी  य  
याबाबत चचा केली आह.े 

  िशड  महो  सव २०१६ म  ये "सबका मािलक एक" या महानाटयाचे योगा ऐवजी खालील ा  त ८ 
कलाकारांतनू िवनामु  य काय म करणा-या कलाकाराचे काय माचे आयोजन करता येईल.  

अ) ा  त झाले  या अजाचा तपशील खालील माणे. 
अ.न. अज दाखल 

तारीख 
कलाकारां चे  नाव व प  ता काय म कलाकार 

सं  या 
मानधन 
अपे ा 

०१. ३१/१०/२०१६ ी पारस जैन व िवण महामनुी , िशड  
९८२२५४६८१७ 

साई भजन सं  या  १० िवनामु  य  

०२ ०९/१०/२०१६  पनुम ख  ना, िद  ली  
९८१००३४८७२ 

साई भजनसं  या  १० िवनामु  य  

०३ २०/११/२०१६ ी.अिनल कुमार िम  क न, हबळी 
९५३८२४३९९९ 

एम शाम साई के नाम १० ते १५ िवनामु  य  
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०४ २५/११/२०१६ ी.सि चदानंद आ  पा, मुंबई 
९८२०१४८६७८ 

एक शाम साई के नाम 
भ  ती सगंीताचा काय म  

२० ते २५ िवनामु  य  

०५ ०८/०९/२०१६ ी.अवघेश च  दन भार  दाज, लखनऊ 
९४५१७६५२४४ 

साईभजन सं  या  १५ िवनामु  य  

०६ ०७/१०/२०१६ ी. अनंत पांचाळ, मुंबई साई िगतांचा काय म  १५ .४५०००/- 
०७ १४/११/२०१६ ी.आर.के. स  सनेा, नवीिद  ली 

०९८१११२६४३६ 
साईभजन सं  या  १० .२१०००/- 

०८ ०७/११/२०१६  ी िवजय साखरकर, मुंबई  
९८२१३९३३२३ 

बाबा मेलोिडज  ३५ .२७०००/- 

 
ब) मागील वष  २०१५ म  ये खालील माणे काय म आयोिजत कर  यात आलेले होते. 

अ.न.ं कलाकाराचे नाव व प  ता काय म / वेळ 

१. ी.अवघेज चंदन भार  दाज, लखनऊ   साई भजन सं  या सायं   
६.०० ते ७.०० 

२. ी. मोहन शमा  साई भजनसं  या  
सायं ७.०० ते ०८.०० 

३. ी.अिनल कुमार, हबळी  
 

एक शाम साई के नाम 
रा ौ.८.०० ते ०९.०० 

४. पनुम ख  ना, िद  ली  साई भजन सं  या 
सायं ९.०० ते १०.०० 

५. िवजय साखरकर, मुंबई  साई-  वर नृ  यो  सव 
रा ौ.१०.०० ते ११.००  

६. ावण बाळ, मुंबई  झाले तझुे दशन साई  
रा ौ.११.०० ते १२.०० 

 
यावष  ३१ िडसबर २०१६ चे रा ौ साजरा होणा-या िशड  महो  सव काय मासाठी उपरो  त (अ 

मधील) अज केले  या ०८ कलाकारातनू  िवनामु  य  काय म करणा-या ०५ कलाकारांची िनवड क न  यानंा 
सायं. ६.०० ते रा ौ.१२.०० या वेळेत काय म दतेा येईल. 

िनणयाथ सादर. 
िनणय .९५३ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  महो सव- २०१६ साजरा करणेकामी तावात नमुद केले या अ 

त यामधील अ.न.ं१ ते ५ या िवनामु य सेवा देणा या कलाकारां चे उपल ध वेळेत (सायंकाळी ०७ ते 
रा ौ १२.०० वाजेपयत) काय म आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०९ सिचव, शता दी महो सव सिमती, शेवगांव यांना अखंड ह रनाम स ाह िनिम  ता पुर या 

कालावधीकरीता िफरते शौचालय देणेबाबत. 
ताव- सिचव, शता  दी महो  सव, शेवगाव यांनी, जा. .०२/२०१६ िद.१४/१२/२०१६ चे प ाने, “वारकरी िश ण 

सं  था, आळंदी”  या शता  दी महो  सवी वषािनमी  त शेवगाव येथे िव  विव मी पसायदान व कृषी-िव ान 
दशनासह भ  य िद  य िवना देणगी िवना यानधन या त   वावर आधारे अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजन 

कर  यात आले या काय मास िनवासी लोकांची सं  या जा  त अस  याने  व  छते  या  टीने शौचालय 
आव  यक आहते.  

   आप  या सं  थान  या सामाजीक  टीकोण ल ात घेऊन आ  ही आपणाकडे िद.३० िडसबर २०१६ ते 
िद.०६ जानेवारी २०१७ या कालावधीसाठी आप  याकडील २ िफरते शौचालय िमळावे या साठी िवनंती करत 
आहोत. शता  दी महो  सवाची  या  ती ल ातघेता आपण या िवनंतीचा सकारा  मक िवचार करावा ही न  
िवनंती”, अस ेकळिवलेले आहे.  

   ी साईबाबा सं  थानचे वाहन िवभागाकडे ०९ िफरते शौचालय आहते. उपरो  त मागणी ता  परु  या 
 व पाची असलेने २ नग िफरते शौचालय वाहन िवभागातनु घेवनु जाण ेव मदुतीनंतर सिु थतीत परत आणणे या 

अटीवर सिचव,  शता  दी महो  सव, शेवगाव यांना उपल  ध क न दतेा येतील.  
   तरी उपरो  त माणे शता  दी महो  सव, शेवगाव यांना िद.३०/१२/२०१६ ते िद.०६/०१/२०१७ पयत 

ता  परु  या  व पात २ नग िफरते शौचालय दणेे बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
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िनणय .९५४ यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी महो सव सिमती, शेवगांव यांचे मागणी माणे अखंड ह रनाम 
स ाहाचे काय मासाठी येणा या भािवकां या सोयीसाठी िद.३०/१२/२०१६ ते िद.०६/०१/२०१७ या 
कालावधीम ये ता  परु  या  व पात २ नग िफरते शौचालय दे यात यावे, असे ठरले.  

            (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१० ी साईबाबा समाधी शता दी वष िनिम ाने ऑ ट बर- २०१७ ते ऑ ट बर- २०१८ (िवजयादशमी) 

अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मंिदर, ारकामाई, चावडी व गु थान या िठकाणी 
दशनी भागात फुलांची सजावट करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा समाधी महाशता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या कालावधी 
साजरा कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषािनिम  ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 
(िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी 
दशनी भागात फुलांची सजावट करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेकामी  ताव सादर करणेत आललेा 
होता.  

       िद.14/07/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं .58 व िनणय ं .443 अ वये, ी 
साईबाबा समाधी महाशता दी महो सव सु  हो यास बराचसा कालावधी अस यामळेु ऑ ट बर 2017 ते 
ऑ ट बर 2018 या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी 
भागात फुल सजावट करणचेी सवेा घेणकेामी ता काळ सं थानचे सकेंत थळावर जािहरात िस द करणते येऊन , 
दणेगीदार साईभ ांना आवाहन करणते यावे व ी साईबाबा महाशता दी महो सव सु  हो यापवु  जे िदवस बकु 
झाले या नाहीत, अशा िदवशी सं थानमाफत फुलांची सजावट करणसेाठी येणा या अपे ीत खचाचा ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा अस ेठरले आह.े  

              यानुसार मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानच ेसं केत थळावर जािहरात िस द कर यात आललेी आह.े 
तसेच बांधकाम िवभागामाफत सं थान प रसरात फलक लावनु दानशरु साईभ ांना आवाहन कर यात आलले ेआह.े  

     सं थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत महाशता दी या नावाने एक वतं  खाते (अकाऊंट) उघड यात 
आलेले असनु साईभ ांमाफत महाशता दी िनिम  फुलसजावट करणकेामी येणारी दणेगी व पात र कम सदर 
खा यात जमा कर यात येत आहे. सदर खा यात जमा होणा या र कमेतनु ी साईबाबा समाधी महाशता दी 
िनिम  ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येणा या येक गु वारी 
(अंदाजे 56 गु वार) समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फुलांची सजावट 
करावयाची आह.े तसेच महाशता दी महो सव सु  होणपेवु  जे िदवस बकु झालेले नाहीत अशा िदवशी 
सं थानमाफत फुलांची सजावट करावयाची आह.े   

               ी साईबाबा समाधी महाशता दी िनिम  येक गु वारी फुलाचंी सजावट करणकेामी वतमान प ात 
जािहरात िस द क न तसचे "इ" िनवीदा शासना या वेबसाईट वर िस द क न िनवीदा मागिवता येईल. ा  
होणा या िनवीदते या फुलसजावट करणा या कारागीरांचा फुलसजावटीचा दर युन म असेल यांचेकडुन ी 
साईबाबा समाधी महाशता दी िनिम  ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या 
कालावधीत येणा या येक गु वारी (अंदाजे 56 गु वार)  फुलांची सजावट क न घेता येईल.  

           तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .९५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष िनिम ाने ऑ ट बर- २०१७ ते 

ऑ ट बर- २०१८ (िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मंिदर, ारकामाई, 
चावडी व गु थान या िठकाणी दशनी भागात फुलांची सजावट करणेकामी फुलसजावट करणा या 
कारागीरांकडून िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास 
मा यता दे यात आली. परं तु देणगीदार साईभ ांनी आर ीत केलेले गु वार यामधून वगळणे यावे, 
असे ठरले.                 (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं११ सं थान प रसरातील धोकादायक झाडांची छाटणी केले या कामास काय र मंजुरी िमळणेबाबत. 

ताव- िद.14/08/2016 रोजी सं थानचे जनेु साई साद इमारत प रसरात िनलगीरी या झाडाची फांदी अचानक मोडुन 
खाली पड याने चार साईभ ांना िकरकोळ इजा झालेली होती. सदर िनलगीरी या झाडाची फांदी ही िहरवीगार 
असनु ती जोराचा वारा आ याने मोडुन खाली पडलेली होती. सदर फांदी एकदम िहरवीगारअस याने ती  
पड याची कोणतीही श यता न हती. तरी ह े सव अचानक घड यामळेु तातडीने िवभागाचे कमचारी बोलवनु 
फांदीची कट ग क न घे यात आलेली होती.  

                िद.14/08/2016 रोजी रिववारची गद  अस यामळेु ी िबपीनदादा को हे-िव त, ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था िशड  यांचा सं थान प रसरात राऊंड चाल ुअसताना ही घटना घडली . यावेळी यांनी 
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सं थान प रसरातील साईभ ां या सपंकात असणारी सव धोकादायक झाडांची छाटणी ता काळ क न परत घटना 
घडणार नाही याची द ता यावी अस ेसचुिवलेले होते.  

              यामळेु िद.18/08/2016 रोजी या मंजरु िटपणी अ वये, मागिवले या दरप कानुसार ी िवजय 
एकनाथ सदाफळ, रा.वाकडी यांचेकडुन ित टन .1,000/- (एक हजार) मा  दराने मं िदर प रसरातील 
धोकादायक झाडांची छाटणी क न सरपण घेऊन जाणकेामी मा यता घे यात आलेली होती. ी सदाफळ यांनी 

ित टन .1,000/- (एक हजार) मा  दराने  मं िदर प रसरातील धोकादायक झाडांची छाटणी करणे या कामाची 
मजरुी जा त होत अस याने व ते परवडत नस यामळेु यांनी पढुील काम कर यास नाकार िदलेला आहे . यामळेु 
पढुील कोटेशन धारकांना िवचारणा केली असता यांनी सरपणा या िकंमतीपे ा मजरुी जादा होत अस यामळेु 
यांनी ही काम कर यास नाकार िदला.  

        यानंतर इतर वखारवा यांशी सपंक साधला असता आवक न.ं10587 िद. 12/09/2016 अ वये, 
अ सार लाकुड स लायस ॲ ड े न स ह सेस, बाभळे र यांनी मागील दरा माण े हणजे ित टन .1,000/- मा  
दराने मं िदर प रसरातील धोकादायक झाडे छाटणी क न सरपण घेऊन जाणार असलेबाबत कळिवलेले होत.े 
यानसुार िद .13/09/2016 रोजी या मा. कायकारी अिधकारी यां या मंजरु िटपणी अ वये, यांना परवानगी 

दे यात आलेली होती.  
यानसुार सं थानकडे धणुीसाठी मोठ्या माणात लाकडे उपल ध अस याने तसचे झाडांची लवकरात 

लवकर छाटणी करण ेगरजेचे अस याने अ सार लाकुड स लायस ॲ ड े न स ह सेस, बाभळे र यांचेकडुन मं िदर 
प रसरात या िठकाणी भ ांची गद  होते या िठकाणी द  मं िदराजवळील झाड, लडीबागेतील रेन ि चे झाड, गेट 
न.ं 1 व इतर गेट या तसचे साईबाबा हॉ पीटल जवळील गलुमोहर ,रेन ि ची, जनेु साई साद येथील िनलगीरी व 
सं थान प रसरातील भ िनवास व भ ां या दशनलाईन शेडवरील अ य धोकादायक झाडे छाटणीचे काम पुण 
क न घे यात आलेले आह.े सदर लाकडाचे राहाता बाजार सिमती या काट्यावर वजन कर यात आलेले आह.े 
यानसुार एकुण 104.320 टन (104 टन 320 िकलो) लाकडाची िव  कर यात आलेली असनु यापासनु 

सं थानला .1,04,320/- (एक लाख चार हजार ितनशे िवस) मा  पये िमळालेले आह.े तरी सदर र कमेचा 
लेखाशाखेत  भरणा कर यात आलेला आहे.  

         तरी सदरचा ताव काय र मंजरुीसाठी सादर. 
िनणय .९५६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातील धोकादायक झाडांची छाटणी करणेकामी तवात 

नमुद केले या कायवाहीस काय र मा यता दे यात आली.                (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१२ प ावळ चार क याची खरेदी करणेबाबत. 

ताव- सादालयाचे वािषक मागणी माणे सन २०१६-१७ साठी प ावळ चार क   याची – १५ लाख खरेदीकामी 
मे.खशुी एज  सीज, नािशक यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/१२६५/२०१६ िदनांक ११.०६.२०१६ अ  वये 
.१.५० ती नग या दराने परुवठा आदशे दे  यात आला होता. 

जनु-२०१६ ते नो  हबर-२०१६ अखेर खालील माण ेप ावळ खरेदी कर  यात आलेली आह.े 
 

अ.न.ं मिहना चलन मागणी नग परुिवलेली प ावळ नग  येण ेबाक  प ावळ नग 
१ जनु-२०१६ ५,००,००० १,६०,००० - 
२ जलैु-२०१६ १०,००,००० ८,००,००० - 
३ ऑग  ट-२०१६ - ८०,००० ४,६०,००० 
४ स  टबर-२०१६ - - - 
५ ऑ  टोबर-२०१६ - - - 
६ नो  हबर-२०१६ - - ४,६०,००० 

  सादालय िवभागाने िडसबर-२०१६ मिह  याम  ये ९,४०,००० नग प ावळ ची मागणी केली आह.े 
तथािप सन २०१६-१७ परुवठा आदशेातील मागणी संपलेली आह.े परंत ुवरील माण े४,६०,००० नग प ावळ 
मे.खशुी एज  सीज, नािशक यांचेकडून येण े बाक  आह.े ती प ावळ या मिह  यात मागवनू घेता येईल. तसचे 
सं  थान व म.ेखुशी एज  सीज, नािशक यांचेम  ये करारनामा झालेला आह.े  यातील अट .८ अशी आह.े 

अट .८– सगंी िनिवदा कालावधीत व त ंतरही पुढील वषाची ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत नमदु 
केले  या मालापे ा २५% इतका जादा माल मंजरु दरानेच परुिवणे पाट  नं.२ यांचेवर बंधनकारक राहील. 

वरील अटी-शत नसुार एकुण परुवठा आदशेा  या  १५ लाख मागणी  या २५%  हणजेच ३,७५,००० 
नग प ावळ चार क   याची ती नग .१.५० या मागील दराने मे.खशुी एज  सीज, नािशक यांचेकडून खरेदी 
करणसे व याकामी येणारे ५,६२,५००/- ( . पाच लाख बास  ट हजार पाचशे) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी 
सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर. 
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िनणय .९५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये आव यक असले या चार क यां या प ावळ 
तावात नमुद केले माणे करारना या या अटी/शत वर मे.खुशी एज  सीज, नािशक यां चेकडून मागील 

मंजुर दराने खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.     
    (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१३ साई मंिदर संमेलनासाठी केले या िकराणामाल खरेदीचे कायवाहीस काय र मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- िदनांक ११.१२.२०१६ चे काय मासाठी िकराणामालाचे कोटेशन ११ कोटेशनधारकांकडून मागिवणते आले 
होते. तसचे याबाबत सं  थानचे सकेंत  थळावर कोटेशन प  िस  कर  यात आले होते.  यास अनुस न 
खालील माणे ०५ कोटेश  स ा  त झाली होती.  

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव 
१. मे.के.एल.चगु अॅ  ड कंपनी, राहाता 
२. मे.यशोदा सपुर माकट, ीरामपरू  
३. मे.पु  कर ेडस, िशड  
४. मे.कड ले सपुर माकट, राहाता 
 ५. मे.साईसखु सपुर माकट , िशड   

 
  सदर कोटेश  स उघडणकेामी मा.उपसिमती सभेची िटपणी सादर कर  यात आली होती. तथािप स  या 

उपसिमती सभा होणार नस  यामळेु, िदनांक ०७.११.२०१६ रोजीचे  थािनक उपसिमती सभेतील िनणय .३० 
(८) नुसार सदरचे कोटेश  स एक िवशेष बाब  हणनू मा. ी.सिचन तां बे,  थ ािनक िव  व  त यांचेसमोर उघड  यात 
आली आहते.  

  सदर कोटेशनचा तलुना  मक त  ता सादर केला आहे. यातील ३६ Items खरेदी करणकेामी 
खालील माण े  तािवत कर  यात येत आह.े 
अ. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं१,३,४,५,७,८,१०, १२,१३,१४,१५, १७,१८,१९,२०, २२,२३,२४,२५, 

२८, २९, ३०,३२ व ३६ या २४ Items साठी  यनुतम दरधारक यांना परुवठा आदशे देणसे, 
आ. तलुना  मक त   यातील अ.नं.२ बासमती तांदळुसाठी, बासमती तांदळुाचे पाच नमु ने सादालय 

िवभागाकडे गणुव  तेनसुार अिभ ाय दे  यासाठी पाठिवले होते.  यास अनुस न खरेदी िवभागाने 
िदले  या लेखी प ाचे पाठपोट पानावर सादालयाने गणुानु मानुसार .१ वर मे.यशोदा सपुर माकट, 

ीरामपरु यांची िशफारस केली आह ेव  याचंे नमु  यातनू काही तांदळु काढून सव नमनुा पािकटे खरेदी 
िवभागाकडे परत पाठिवले आहते.  

मे.यशोदा सपुर माकट, ीरामपरु यांचे बासमती तांदळुाचे दर ती िकलो .९०/- मा  आहते. 
या दराने तांदळु खरेदीकामी र  कम .३६,०००/- ( पये छ  तीस हजार) मा  खच येईल.  

तरी सादालय िवभागाकडील िशफारशीनुसार म.ेयशोदा सपुर माकट, ीरामपरु यांना परुवठा 
आदशे दणेेस, 

इ. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं६,९,११,१६ व २६ या ०५ Items साठी समान दर आलेले आहते. 
याम  ये मालाची तातडीची गरज ल ात घेता वेळेवर परुवठा हो  या  या  टीने  थािनक 
कोटेशनधारकांना ाधा  य दऊेन  यानसुार अ .न.ं६ िप  ता (कतरन)- मे.के.एल.चगु अॅ  ड कंपनी, राहाता, 
अ.न.ं९ िवण चटपट मसाला, अ.न.ं११ अंबारी चटपट मसाला व अ.न.ं२६ िनरमा पावडर मे.पु  कर 
ेडस, िशड , अ.न.ं१६ सफेद िमरी पावडर- मे.साई सखु सपुर माकट , िशड  यांना परुवठा आदशे दणेेस, 

ई. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं२१ टमाटर सॉससाठी  यनुतम दर .४०/- ती िकलो रॉयल लोणी 
ॅ  डसाठी व व ण कंपनीचे ॅ  डसाठी ती िकलो .५०/- आलेले आहते. तथािप याबाबत आचारी 

यांचेशी संपक केला असता  यानंी िवण कंपनीचे सॉस घेणेबाबत सचुना केलेली आहे.  यानेसार 
िवण कंपनीचा टोमॅटो सॉस . ११०/- ती िकलो दराने खरेदी करणेस, 

उ. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं२७ िमरची पावडर कोटेशन मागणी प ाम  ये बालाजी कंपनीची 
मागिव  यात आली होती, तथािप  यनुतम दर .१८०/- तीिकलो पु  प या कंपनीचे ा  त झालेले 
आहते व बालाजी कंपनीची िमरची पावडरसाठी दर .१९०/- ती िकलो दर ा  त आहते. आचा-यांना 
बालाजी कंपनीची िमरची पावडर आव  यक अस  यामळेु मे.यशोदा सपुर माकट, ीरामपरु यांचेशी 
दरांबाबत सपंक साधला असता, ते सदर िमरची पावडर  यूनतम दर .१८०/- ती िकलोने परुिवणेस 
तयार आहते,  यानंा परुवठा आदशे दणेेस , 

ऊ. तलुना  मक त   यातील अ.नं.३१,३३,३४,३५ याम  ये मे. कड ले सपुर माकट, राहाता यांचे दर  यनुतम 
आहते. परंत ूह ेदर जनता कंपनीचे रंगासाठी आहते,  यामळेु  यांचे दराचा िवचार करता येणार नाही. 
आचारी यांनी बुश कंपनीचे रंग घे  याची िशफारस केली आह.े  यानुसार अ.न.ं३१,३३,३४,३५ साठी 
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उवरीत चार िनिवदाधारकां पैक   येक आयटेमसाठी दोन िनिवदा धारकाचं ेदर समान आहते. याम  ये 
मालाची तातडीची गरज ल ात घेता वेळेवर परुवठा हो  या  या  टीने  थािनक कोटेशनधारकांना 

ाधा  य दऊेन  यानुसार म.े पु  कर ेडस, िशड  यांना परुवठा आदेश देणसे, 
ऋ. मालाची तातडीची गरज अस  यामळेु कोटेशन प ातील अ.न.ं९ व १० ची अट िशिथल क न परुवठा 

आदशे दणेेस, 
ऌ. अ ते ऋ नसुार खालील माण े परुवठा आदशे देणसे व येणारे र  कम .१,०५,३३४/- मा चे एकुण 

खचास काय  तर मंजरुी िमळणसे, 
अ.न.ं पुरवठाधारकां चे नांव पुरवठा आदेश र  कम . 
१ मे.के.एल.चगु अॅ  ड कंपनी, राहाता २८,७६४/- 
२ मे.पु  कर ेडस, िशड  २४,३२५/- 
३ मे.कड ले सपुर माकट, राहाता ९,०९०/- 
४ मे.साई सखु सपुर माकट , िशड  २,०५५/- 
५ मे.यशोदा सपुर माकट, ीरामपरु ४१,१००/- 
 एकुण र  कम पये १,०५,३३४/- 

 
वरील “अ”, ते “ऌ”, म  ये म  ये नमदु केले माणे करावयाचे कायवाहीस काय  तर मा  यता 

िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर. 
िनणय .९५८ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मंिदर संमेलनासाठी िकराणामाल खरेदीकामी तावात नमुद 

केले माणे केले या कायवाहीस व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१४ साई मंिदर संमेलनासाठी केले या हशीचे दु ध व पनीर खरेदीचे कायवाहीस काय र मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- िदनांक ११.१२.२०१६ चे काय मासाठी  हशीचे दधू व पनीर खरेदीकामी कोटेशनधारकांकडून मागिवणते आले 

होते.  यास अनुस न खालील माण े०५ कोटेश  स ा  त झाली होती.  
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव  ॅ  ड 

१. मे. ी  वामी समथ िडि  यटुस, ितसगांव राजहसं  
२. मे.के.के.िम  क, सावळीिवहीर केके िम  क 
३. मे. भात डेअरी ा.िल., िटळकनगर भात 
४. मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पादक सघं 

मयािदत, कोपरगांव 
गोदावरी 

 ५. मे.ओम गु दवे एज  सीज, िशड  अमलु 
 
  सदर कोटेश  स उघडणकेामी मा.उपसिमती सभेची िटपणी सादर कर  यात आली होती. तथािप स  या 

उपसिमती सभा होणार नस  यामळेु, िदनांक ०७.११.२०१६ रोजीचे  थािनक उपसिमती सभेतील िनणय .३० 
(८) नुसार सदरचे कोटेश  स एक िवशेष बाब  हणनू मा. ी.सिचन तां बे,  थ ािनक िव  व  त यांचेसमोर उघड  यात 
आली आहते.  

  सदर कोटेशनचा तुलना  मक त  ता सादर केला आह.े  हशीचे दधू व पनीर खरेदी करणकेामी 
खालील माण े  तािवत कर  यात येत आह.े 

अ. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं१  हशीचे दधूासाठी मे . भात डेअरी ा.िल., िटळकनगर यांचे दर  यनुतम 
आहते.  यास अनसु न १३०० िलटर  हशीचे दधू खरेदीकामी ती िलटर .४२/- माण ेएकूण र  कम 
.५४,६००/- ( पये चोप  न हजार सहाशे) मा  खच येईल.  या माण े मे. भात डेअरी ा.िल., 

िटळकनगर यांना एक लीटरचे पॅिकंग िपशवीम  ये परुिवणेकामी परुवठा आदशे देणसे , 
आ. तलुना  मक त   यातील अ.न.ं२ पनीरसाठी, पनीरचे पाच नमनुा पािकटे सादालय िवभागाकडे 

गणुव  तेनसुार अिभ ाय दे  यासाठी पाठिवले होते.  यास अनसु न खरेदी िवभागाने िदले  या लेखी 
प ाचे पाठपोट पानावर सादालयाने गणुानु मानसुार .१ वर मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु 
उ  पादक सघं मयािदत , कोपरगांव यांची िशफारस केली आह ेव पनीरचे सव नमनेु खरेदी िवभागाकडे 
परत केले आहते.  

मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पादक सघं मयािदत , कोपरगावं यांचे पनीरचे दर ती 
िकलो .२५०/- मा  आहते. या दराने पनीर ८० िकलो खरेदीकामी एकुण र  कम .२०,०००/- ( पये 
वीस हजार) मा  खच येईल. 
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तरी सादालय िवभागाकडील िशफारशीनुसार मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पादक 
सघं मयािदत , कोपरगांव यांना परुवठा आदशे दणेेस, 

इ. वरील अ म  ये नमदू के  या माण े र  कम .५४,६००/- + आ म  ये नमदू के  या माण े र  कम 
.२०,०००/- अस ेिमळून एकुण र  कम .७४,६००/- ( पये चौ-याह  तर हजार सहाशे) मा चे खचास 

मा  यता िमळणेस व सोबत सादर केले  या दो  हीही परुवठा आदशेांवर  वा री होणसे, 
वरील “अ” “आ” व “इ” म  ये नमदु केले माणे करावयाचे कायवाहीस काय  तर मा  यता 

िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर. 
िनणय .९५९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मंिदर संमेलनासाठी हशीचे दु ध व पनीर खरेदीकामी तावात नमुद 

केले माणे केले या कायवाहीस व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ सं थानचे णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत प रचारक/ प रचारीका यांचे 

नेमणूक व मानधनाबाबत. 
ताव- िद. २५/०६/२००८ रोजी िस  केले  या जािहरातीस अनसु न आले  या पा  अजदारां  या मलुाखती घे  यात 

आ  या हो  या. सदर मलुाखती  या अहवालाबाबत िद. १८/१०/२००८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
चचा होऊन, िबंद ु नामावलीनुसार वगातील परेुस े उमेदवार उपल  ध न झा  याने मलुाखतीत पा  ठरले  या   
उमेदवारांना ११ मिहने कालावधीसाठी ता  परुती नेमणकू देणबेाबत िनणय घेणते आला होता.   यानसुार  यांना 
११ मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात नेमणकूा दे  यात आले  या आहते.   यानंतरही मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार आजतागायत वेळोवेळी ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकूा दणेते आले  या   
आहते. तदनंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ६६६ नुसार सदर 
प रचारक/ प रचारीका तसचे कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने कायरत असले  या व न  याने घे  यात येणा-या 
प रचारक/ प रचारीका यांना ितमहा .११,०००/- वेतन दे  यात येत आह.े 

मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .१६७ नुसार खालील प रचारक/ 
प रचारीका यांना पढुील ११ मिह  याचे कालावधीसाठी नेमणकू आदशे दे  यात आलेले होते.  तसेच  यानंा  
कायम कमचा-यां माणचे फ  त अिजत रजा दे  यात येत आहते.  यानसुार  याचंी ११ मिहने कालावधीची 
ता  परुती नेमणकू माह ेजानेवारी २०१६ ते माह ेजु लै २०१६ चे दर  यान सपंु  टात येत आह.े  

 
अ.न.ं नाव हजर तारीख ११ मिहने मुदत संपु  टात 

येत असलेची तारीख 
१ २ ३ ४ 

०१. कु. मिनषा ि टफन आवारे १३/०२/२०१६ १२/०१/२०१७ 
०२. कु. आशमुती सपंत सदाफुले १५/०२/२०१६ १४/०१/२०१७ 
०३. ीमती वैशाली भगवान महागडे  १५/०२/२०१६ १४/०१/२०१७ 
०४. कु. कांचन िवनायक िशंद े १९/०२/२०१६ १८/०१/२०१७ 
०५. ी. आिशष शरद सयुवंशी  १९/०२/२०१६ १८/०१/२०१७ 
०६. सौ. आशा रमेश जगताप १२/०३/२०१६ ११/०२/२०१७ 
०७. कु. ितमा रामचं  कोळग े १४/०३/२०१६ १३/०२/२०१७ 
०८. ी. राहल काश ओहोळ २३/०३/२०१६ २२/०२/२०१७ 
०९. कु. ाज  ता िदपक जाधव १६/०५/२०१६ १५/०४/२०१७ 
१०. ीमती कावेरी सदुाम  ह  के  २५/०५/२०१६ २४/०४/२०१७ 
११. सौ. थ िनलेश ीवा  तव  ०५/०६/२०१६ ०४/०५/२०१७ 
१२. कु. किवता योसफे पंडीत १५/०८/२०१६ १४/०७/२०१७ 

 
. वै क य अिध क व . वै क य संचालक यांनी “उपरो  त नमुद केलेले प रचारक / प रचारीका 

यांचे काम समाधानकारक असनु ते हकूमा माण े कामे करतात.   याचंेबाबत काहीही करण चाल ु अथवा 
 तावीत नाही.   यानंा िनयमा माणे मदुतवाढ देणेस हरकत नाही” असा अहवाल िदलेला आह.े  

तरी, उपरो  त त   यातील अ.न.ं ०१ ते १२ प रचारक / प रचारीका यांना  याचंे नावासमोर  तभं . 
०४ म  ये दशिवले  या तारखेनंतर पढुील ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल  ध 
होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात नेमणकूा दणेकेामी मा  यता असावी.  

मा  यते  तव सादर. 
िनणय .९६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत 

असले या तािवत प रचारक/ प रचारीका यांची मुदत संपु ात येत असले या िदनांकापासुन पु ढे ११ 
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मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल ध होईपावेतो यापैक  जे अगोदर 
घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात नेमणूका दे यात या या, असे ठरले.  

  तसेच सं थान णालयामधील प रचारीका/ प रचारक यांची र  पदे मुलाखती ारे कं ाटी 
प दतीने भरणेत यावीत, अशा सुचना के या.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ सन २०१६- १७ आिथक वषासाठी िनयु  कर यात आले या अंतगत लेखाप र क यांनी िद.०१ 

एि ल, २०१६ ते िद.३० जुन, २०१६ अखेरचा सं थान ितमाही अंतगत लेखाप र ण अहवाल 
अवलोकनाथ सादर. 

ताव- मा.ि सद यीय सिमती या.िद.१९.०५.२०१६ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .३१० अ  वये  यनुतम फ  मागणी 
करणा-या लेखाप र ण सं  थेस अंतगत लेखाप र क  हणनु आिथक वष २०१६-१७ करीता व पढुील आदेश 
होईपयत िनयु  ती आदशे दे  यास व  यानंी असमथता दशिव  यास  यानंतर  या  यनुतम फ  मागणी करणा-या 
लेखाप र ण सं  थेस िनयु  ती आदेश दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

उपरो  त िनणयास अनसु न संदभ .०२ अ  वये, मे.एम.ए.पी.एस.  ही अॅ  ड असोिसएटस. चाटड 
अकौटंटस, नािसक यांना सन २०१६-१७ या कालवधीक रता सं  थान व हॉि पटल िवभागासाठी अंतगत 
लेखाप र क  हणनू र  कम .५७,०००/-मा  ित वष  इत  या फ  वर नेमणकु आदशे दे  यात आलेला आह.े 
 यानसुार  यांनी सं  थान व हॉि पटल िवभागाकडील िद.०१ एि ल,२०१६ ते िद.३० जून,२०१६ अखेर पयतचे 

लेखाप र ण क न  याचा ितमाही लेखाप र ण अहवाल मा.कायकारी अिधकारी साहेब यांचेकडे सादर केलेला 
आह.े 

सदर अहवालातील टुी , सबंधीत िवभागांना पाठिव  यात येऊन,  याबाबतचा दोष-दु ती अहवाल 
तयार कर  याची कायवाही सु  कर  यात आली आह.े  

तरी अंतगत लेखाप र क मे.एम.ए.पी.एस.  ही अॅ  ड असोिसएटस. चाटड अकौटंटस नािसक. यांनी 
सं  थानला िदलेला िद.०१ एि ल,२०१६ ते िद.३० जनू ,२०१६ या कालावधीचा सं  थान व हॉि पटल 
िवभागाकडील अंतगत लेखाप र ण अहवाल अवलोकनाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

िनणय .९६१ यावर सिव तर चचा्र होऊन, अंतगत लेखाप र क मे.एम.ए.पी.एस.  ही अॅ  ड असोिसएटस. चाटड 
अकौटंटस नािशक यांनी िदले या िद.०१ एि ल, २०१६ ते िद.३० जुन, २०१६ या कालावधीतील 
सं  थान व हॉि पटल यां या अंतगत लेखाप र ण अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द 
घे यात आली.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ अ  य , सदगु  ी गंगागीरीजी महाराज सं  थान, सरला बेट, ता. ीरामपुर यांना ाने  वरी पारायण 

िनिम  त ता  परु  या कालावधी करीता िफरते शौचालय देणेबाबत. 
ताव- अ  य , सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान, सरला बेट, ता. ीरामपरु यांनी िद.२०/१२/२०१६ चे प ाने, 

“लाखो भावीकांचे  दा  थान असलेले सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान (  ट) सरलाबेट येथे सदगु  
ीयोगीराज गंगािगरीजी महाराज यांची ११४ वी पु  यितथी सालाबाद माण े िद.२२/१२/२०१६ ते 

िद.२९/१२/२०१६ या कालावधीत ाने  वरी पारायण व िकतन सोह यासाठी भावीक जमतात तरी तः 
िवधीसाठी भावीकांची गैरसोय व दषुण होऊ नये या साठी आप  या नगर पािलकेकडून सं  थानसाठी दोन 
मोबाईल संडास  हनॅ िमळा  यात ही िवनंती” अस ेकळिवलेले आह.े  

   ी साईबाबा सं  थानचे वाहन िवभागाकडे ०९ िफरत े शौचालय आहते. उपरो  त मागणी ता  परु  या 
 व पाची असलेने २ नग िफरते शौचालय वाहन िवभागातनु घेवनु जाण ेव मदुतीनंतर सिु थतीत परत आणणे या 

अटीवर अ  य , सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान, सरला बेट, ता. ीरामपरु यांना उपल  ध क न दतेा 
येतील. 

   तरी उपरो  त माण े अ  य , सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान, सरला बेट, ता. ीरामपरु यांना 
िद.२२/१२/२०१६ ते िद.२९/१२/२०१६ पयत ता  परु  या  व पात २ नग िफरते शौचालय दणेे बाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु पढुील िनणयाथ सादर .   

िनणय .९६२ यावर सिव तर चचा होऊन, अ  य , सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज सं  थान, सरला बेट, ता. ीरामपुर 
यां चे मागणी माणे ीयोगीराज गगंािगरीजी महाराज यां या ११४ या पु  यितथी काय मासाठी 
येणा या भािवकां या सोयीसाठी िद.२२/१२/२०१६ ते िद.२९/१२/२०१६ या कालावधीम ये ता  परु  या 
 व पात २ नग िफरते शौचालय  दे यात यावे, असे ठरले.         (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ ी साईबाबा सं  थान  णालयामाफत िशबीरां चे आयोजनाबाबत. 

ताव- मा.िव  व  त ी भाऊसाहबेजी वाकचौरे, ी सिचनजी तां बे व ी तापराव भोसले यांनी िद.०७/११/२०१६ रोजी 
ी साईबाबा हॉि पटलम  ये भेट िदली होती. यावेळी मा.िव  व  त ी भाऊसाहबेजी वाकचौरे यांनी ी साईबाबा 

सं  थान  णालयामाफत िविवध िठकाणी मिह  यातनु िकमान दोन िशबीरांचे आयोजन करणबेाबत सचुना केलेली 
आह.े यावेळेस मा.िव  व  त ी तापराव भोसले यांनी िद.२२/०१/२०१७ रोजी वळद-उंबरगाव, ता. ीरामपरु येथे 
िशबीराचे आयोजन करणेस सचुना केलेली आहे.  

  तसचे मा.िव  व  त ी तापराव भोसले यांनी िद.१५/१२/२०१६ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल येथे भेट 
िदली. यावेळेस िद.२८/१२/२०१६ रोजी वैजापरू येथे िशबीर आयोजीत करणबेाबत सचुना केलेली आहे . 
िवनायकराव पाटील महािवदयालय वैजापरू व  िव  वास फाऊंडेशन यां  या सयंु  त िवदयमानाने कै.िवनायकराव 
पाटील यां  या पु  यितथी िनिम  त िद.२८ िडसबर २०१६ रोजी िवनायकराव पाटील महािवदयालय वैजापरू येथे ी 
साईबाबा सं  थान तफ सव रोग िनदान िशबीर आयोजीत कर  यासदंभात  यांचा िवनंती अज इकडील 
कायालयाकडे िद.१७/१२/२०१६ रोजी ा  त झाला आहे. िशबीरासाठी उपि थीत राहणा-या सव डॉ  टर व 
कमचा-यांची जेवनाची व िशबीरा  या िस  दीची  यव  था िव  वास फाऊंडेशन करणार आह.े       

  मािगल सहा मिह  यात अशा कारचे चार िशबीरांचे आयोजन केले होत.े सदर िशबीरांतील  ण पुढील 
उपचाराकरीता सं  थान  णालयात आले असता  याचंे आजार व कागदपञां  या आधारे सं  थान िनयमानुसार 
अथवा राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेत पढुील उपचार/ श  ि या कर  यात आले  या आहते. परंत ु
काही  णाचंे आजार व कागदपञे सं  थान िनयमानसुार सवलतीत अथवा राजीव  गांधी जीवनदायी आरो  य 
योजनेत बसत नस  यास अस े  णही सपंुण मोफत उपचार/ श  ि यांची मागणी करतात. तसचे अशा 
िशबीरांसाठी मोठ्या माणात औषधांचे मोफत वाटप करावे लागत.े अनेक औषध े भंडार िवभागात उपल  ध 
नस  यास  याचंी तातडीने खरेदी करावी लागते. अनेक वेळा  णालयात डॉ  टर व पॅरामेडीकल  टाफची 
कमतरता भासते. यापढेुही अशा िशबीरांचे आयोजनासाठी िशबीरातील  णाचंे पढुील उपचार/ श  ि यां  या 
सवलती, औषधांची उपल  धता, आव  यक मनु  यबळ याबबत तरतदु होण े गरजेचे वाटते. यांबाबत तरतदु 
झा  यास  येक मिह  यास एका िशबीराचे आयोजन करता येईल. अशा िशबीरां  या आयोजनाबाबत िविवध 
िठकाण  या सामाजीक सघंटना, सं  था सपंक साधत असतात.  याचंे संयु  त िवदयमानाने िशबीरे आयोजन 
कर  याबाबतही िनि छत धोरण ठरवण ेगरजेचे वाटते.            

  तरी दर मिह  याला दोन िशबीरे आयोजीत करणकेरीता, िशबीरातील  णाचंे पढुील उपचार/ 
श  ि यां  या सवलती, औषधे, मनु  यबळ यांबबत िनणय होणकेामी तसचे मा.िव  व  तानंी केले  या सचुने माणे 
सबंंधीत िठकाणी िशबीर घेणेबाबत सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .९६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान  णालयामाफत िविवध िठकाणी, िविवध वै िकय 
िशबीरां चे आयोजन करणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या 
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१९ औषधे / सिजकल सािह  य खरेदीबाबत . 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  ये िद.०७/११/२०१६ रोजी मा. िव  व  त, ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, ी.सिचन तां बे, 
ी. तापराव भोसले यांनी भेट िदली असता  यानंी ी साईबाबा सं  थान  णालयाम  ये दर मिह  याला िकमान 

०२ िशिबरे आयोिजत करावेत अशा सचूना दे  यात आ  या आहते.  
   यानसुार , दर मिह  याला जनसपंक कायालयामाफत ०२ िशिबरांचे आयोजन कर  याचा  ताव मा. 

 यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर कर  यात आला आह.े परंत,ु िशबीरासाठी येणा-या  णांसाठी औषधे 
मोफत ावी लागतात. िशबीरासाठी लागणारे औषध े ह े वािषक पु रवठा आदशेम  ये नस  यास िकंवा वािषक 
परुवठा आदेशामधील नग सं  या सपंु  टात आलेली अस  यास तातडीने खरेदी करावे लागणार आह.े परंत,ु िदनांक 
३०/१०/२०१५ रोजीचे शासनाचे िनयमावलीनुसार ५ हजार पढुील व  तू कोटेशन मागवनू खरेदी कर  यात यावी 
अशी तरतदु कर  यात आलेली आह.े   

  परंत,ु . ५०००/- पे ा जा  त र  कमे  या खरेदीसाठी अंदाजे खचाकरीता ०३ कोटेशन मागवनू अंदाजे 
खचाची र  कम ठरव  यात येते.  यानंतर थम खरेदी सिमती सभेपढेु मा  यता घे  यात येते.  यानंतर 
परुवठाधारकाला शासक य अिधका-या  या  वा रीने कोटेशनच ेमागणीप  पाठिव  यात येते. कोटेशनचे मागणी 
प  पाठिव  यापासनू कोटेशन ि वकार  याची अं ितम मदुत ही २-३ आठवडयांची ठेव  यात येत असते. कोटेशन 
आ  यावर कोटेशन उघड  याकामीचा  ताव खरेदी सिमती सभेपढेु ठेव  यात येते व खरेदी सिमतीपढेु  कोटेशन 
उघड  यानंतर तलुना  मक त ा तयार क न परुवठा आदशेावर कायकारी अिधकारी यांची सही घे  यात येऊन 
 यानंतर परुवठाधारकांना वै क य सचंालक याचे  वा रीने परुवठा आदशे दे  यात येतो.या सपंणू कालावधीसाठी 

कमीत-कमी २ ते ३ मिह  याचंा कालावधी लागतो.  यामळेु िशबीरासाठी मटे रयल तातडीने  उपल  ध होऊ शकत 
नाही.  
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  िद. १५/१२/२०१६ रोजी मा.िव  व  त ी. ताप भोसले यांचा ी साईबाबा हॉि पटलम  ये राऊंड झाला 
असता  यानंी वै क य सचंालक यां  या क ेत िद. २८/१२/२०१६ रोजी वैजापरु येथे िशबीराचे आयोजन  
करावयाचे अस  यामळेु तेथे लागणारे औषधाचा तातडीने खरेदी कर  याचा  ताव िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या 
 यव  थापन सिमती सभेपढेु ठेव  यात यावा अशा सचुना िदले  या आहेत.   

िवभागाचा अिभ ाय:- िद. ३०/१०/२०१५  या  शासन िनयमावलीनसुार . ५०००/-  या पुढील 
र  कमेसाठी कोटेशन मागवनू खरेदी करावी लागते .  यासाठी २-५ मिह  याचंा कालावधी लागतो.  याअ  वये 
औषध/ सिजकल सािह  य तातडीने खरेदी करता येऊ शकत नाही. 

तरी वरील माण े िशबीरांसाठी तातडीने औषध/ेसिजकल सािह  य खरेदीबाबत यो  य तो िनणय 
हो  या  या  तावास मा  यता असावी.  

िनणय .९६४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२८.१२.२०१६ रोजी वैजापुर येथे आयोिजत करणेत येत असले या 
वै िकय िशबीरासाठी आव यक असलेली औषधे/ सिजकल सािह य तातडीची बाब हणून वै िकय 
संचालक यां या .२५,०००/- मा  पयत या अिधकारात खरेदी करणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२० िशड  महो  सव व नाताळ सु ट्यां चे कालावधीत मडंप,  टेज, बॅरं केट ग व इतर अनषंुगीक  यव  था 

करणेकामी ा  त झालेले कोटेशन उघडून  यावर िनणय होणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूदः- अिधिनयमा  या कलम २१ 

मधील पोट – कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थानंसुार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा– अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करण े व पार पाडणे’’ या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थेचा िनधी 
वापरण ेअथवा खच  कर  याची तरतदू आहे.  

तसचे सदर कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मिंदरात देवते  या 
दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा 
परुिवणे’’ या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थेचा िनधी वापरण ेअथवा खच कर  याची तरतदू आहे. 

 तावनाः- िद.२५ िडसबर, २०१६ ते िद.०२ जानेवारी, २०१७ अखेर ०९ िदवस शै िणक व इतर 
कायालयांना सु या आहते. या कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  हो  याची श  यता आह.े 
िद.०१/०१/२०१७ रोजी िशड  महो  सव साजरा करणते येणार आहे.  यासाठी साईनगर मैदान येथे  टेज व इतर 
अनषुंगीक  यव  था इकडील िवभागामाफत करणबेाबत जा.नं. एसएसएस/ वशी-५/२०१६ िद.१२/१२/२०१६ 
रोजीचे आदशेाने कळिवले आह.े  

सदर काय मासाठी तसचे िदपावली व नाताळ सट्ुयाचं ेकालावधीत मडंप व इतर अनषुगंीक  य व  था 
करणकेामी येणारे अंदाजे .९,०९,५२३/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू क न 
घेणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .६४१ अ  वये मा  यता दणेते आलेली 
आह.े सदर मा  यतेनुसार याकामी ई-िनिवदा या राबवनू ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ (Technical Bid) 
िद.२२/१०/२०१६ रोजी उघडणते येऊन, पा  ठेकेदारांचा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) 
उघडणबेाबतचा  ताव सादर करणते आला होता. याबाबत मा. िव  व  त, ी. सिचन तां बे व मा. कायकारी 
अिधकारी यांचे समवेत झालेले चचम  ये िदपावली सट्ुयांचे कालावधीत मंडप उभारणचेी आव  यकता 
नसलेबाबत चचा झाली.  यानुसार सदर िनिवदा या  थिगत ठेवणेत आली आह.े  

परंत ूआता, नाताळ गद  या अनषुंगाने उपरो  त आदशेानुसार िशड  महो  सव िनमी  ताने  टेज व इतर 
अनषुंगीक  यव  थेची उभारणी क न मागणी केली अस  याने, िशड  महो  सवासाठी खालील माणे  टेज,  वागत 
कमान तसचे नाताळ सट्ुयांचे कालावधीत १६ आर. जागेम  ये मंडप, साद भोजन  यव  थेसाठी बॅरेकेट ग व इतर 
अनषुंगीक  यव  था क न घेता येईल.  

अ.
नं. 

तपिशल प रमाण 
/ एकक 

कालावधी अंदाजे दर र  कम 

१. सदरह  टेजवर सुमारे ४० ते ५० कलाकारांसाठी ३’ -६’’ 
उंचीच े  टेज अंगल े मम  य े मजबुत बांधी तयार क न 
 टेजच े वरील बाजुने भ  कम असे  लायवडू वाप न व 

मजबूत सपोट दऊेन ३०’x२०’ साईजच े  टेज तयार करणे. 
तसेच सदरह  टेजच े वरील बाजूने ताडप ी बांधनू,आितल 
बाजूने सुशोिभत एकाच रंगाच ेकापड बांधनू,  टेज े मच े
चारही बाजुने सुशोिभत एकाच रंगाच ेकापड बांधणे,  टेजचे 
पुढील भागासाठी सुशोिभत एकाच रंगाचा सुमारे ३५’ 
लांबीचा व १५’ उंचीचा पडदा बसिवण.े तसेच  टेजचे 
बाजूस कलाकारांच ेमेकअपसाठी २०’x१५’ साईज  या ०२ 

ीन म जाड कापडाम  ये तयार करणे,  टेजवर व 

६००  
चौ. फुट 

३१/१२/२०१६ ते 
३१/१२/२०१६ 
अखेर ०१ िदवस 

६३/- . िद. . 
चौ. फुट 

३७,८००/- 
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साईभ  तानंा बसणकेामी १०,००० चौ. फुट मॅटीन, १००० 
नग फायबर खु  या पुरिवणे व काय माच े वळेी  यव  थीत 
मांडणी क न दणेे इ. सह  यव  था. 

२. साईनगर मैदानाकडे जाणारा र   यावर  वागत कमान 
उभारणे. (२०’x१५’)        

०१ नग  ३०००/- . नग 
. िद. 

३,०००/- 

३. नाताळ कालावधीम  ये ी साई सादालयातील भोजन 
ित ालय रेल गला सं र क कठडे बांधणेकामी बांबुची ४ 

फुटी उंचीची बॅरेकेड ग करणे तसेच व साईभ  ताचं े दशन 
लाईन करीता बेरेकेड ग करणे.   

११००  
र. फुट 

िद.२५/१२/२०१६ त े
िद.०२/०१/२०१७ 
अखेर ०९ िदवस 

६/- . िद. . 
र. फुट  

५९,४००/- 

४. नाताळ सु ीच ेकालावधीत साईभ  ताचं ेदशन  यव  थसेाठी 
१६ आर. जागेम  ये मंडप उभारणी करण.े (४८’x१२५’)        

६००० 
चौ. फुट  

िद.२५/१२/२०१६ 
ते 
िद.०२/०१/२०१७ 
अखेर ०९ िदवस 

१.२० . िद. 
. चौ. फुट  

६४,८००/- 

एकुण अपेि त खच पये. १,६५,०००/- 

वरील माण े िशड  महो  सव काय मासाठी  टेज व  वागत कमान उभारण े तसचे नाताळ सु ीचे 
कालावधीत दशन रांगेसाठी १६ आर. जागेम  ये मंडप, दशन रांगेसाठी व साद भोजन  यव  थेसाठी बॅरेकेड ग व 
इतर अनषुंगीक  यव  था क न घेणकेामी येणारे अंदाजे .१,६५,०००/- मा  खच अपेि त आहे. सदरह कामी 
इकडील जा. न.ं४९००/२०१६ िद.२०/१२/२०१६ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने एकुण ०८ मंडप ठेकेदार 
यांचेकडून कोटेशन मागिवणते आले असनू, खालील ठेकेदारांनी िसलबंद कोटेशन सादर केले आहते. 

अ.न.ं कोटेशन सादरक  याचे नांव आवक नंबर / िदनांक 
०१. रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेशन, सं ापरू  १८४९४ / २१.१२.२०१६ 
०२. साईकृपा टे  ट हाऊस, बेलापरूगांव १८४९३ / २१.१२.२०१६ 
०३. झरुाळे मंडप डेकोरेटस, खैरी िनमगांव  १८४९५ / २१.१२.२०१६ 
०४.  य ुबालाजी मंडप, िनमोण  १८४९२ / २१.१२.२०१६ 

 तावः- तरी वरील माणे िशड  महो  सव काय मासाठी  टेज व  वागत कमान उभारण े तसचे 
नाताळ सु ीचे कालावधीत दशन रांगेसाठी १६ आर. जागेम  ये मंडप, दशन रांगेसाठी व साद भोजन 
 यव  थेसाठी बॅरेकेड ग व इतर अनषुंगीक  यव  था क न घेणकेामी वरील माण े ा  त झालेले िसलबंद कोटेशन 

उघडून  यावर िनणय होणसे िवनंती.  
िनणय .९६५ िशड  महो  सव व नाताळ सु ट्यां चे कालावधीत मंडप,  टेज, बॅरं केट ग व इतर अनषंुगीक  यव  था  

करणेकामी उपरो माणे ा  त झालेले कोटेश स आजचे सभेसमोर उघडणेत आले असता,  याम  ये 
अ.न.ं ०३ चे ठेकेदार झु राळे मंडप डेकोरेटस, खैरी िनमगांव यांनी सादर केले या कोटेशन सोबत बयाना 
र  कमेची पावती जोडलेली नस  याने, यांना अपा  ठरिवणेत आले. उवरीत ०३ मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.    

अ.नं. कामाचा तपिशल 
/ प रमाण/ एकक 

कालावधी ठेकेदाराचे नांव 
साईकृपा टे  ट हाऊस, 

बेलापूरगांव 
 य ुबालाजी मंडप, िनमोण रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट 

डेकोरेशन, सं ापरू 
दर र  कम दर र  कम दर  र  कम 

०१. ३०’x२०’ साईजच े
 टेज व इतर 

अनुषगंीक  यव  था 
(६०० चौ. फुट) 

िद.३१/१२/२०१६ 
रोजी ०१ िदवस 

७०/- . 
िद. . चौ. 

फुट 

४२०००/- ६५/- ३९०००/- ६०/- ३६०००/- 

०२.  वागत कमान  ३०००/- 
. नग. 

३०००/- २१००/- २१००/- २०००/- २०००/- 

०३. साद भोजन व 
दशन रांग 
 यव  थसेाठी 

बॅरेकेड ग  यव  था. 
(११०० र. फुट) 

२४/१२/२०१६ ते 
०२/०१/२०१७ 
अखेर ०९ िदवस 

४.४४४ . 
िद. . र. 

फुट 

४४०००/- ३.३३३ ३३०००/- ३/- २९७००/- 

०४. दशन रांगेसाठी 
ताडप ीच ेछत 
असलले ेएम. एस. 
पाईप कै  याच े
  चर असललेा 

मंडप १६ आर. म  ये 
६००० चौ. फुट   

०.७७७ . 
िद. . चौ. 

फुट 

४२०००/- ०.७० ३७८००/- ०.९० ४८६००/- 
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  यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  महो  सव व नाताळ सु ट्यां चे कालावधीत मंडप,  टेज, 
बॅरं केट ग व इतर अनु षंगीक  यव  था करणेकामी उपरो  त तुलना  मक त  यामधील गडद व अधोरेखीत 
केलेले िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन, संबं िधताना कायादेश देणेत यावा. तसेच गद चे कालावधीत 
वाढीव मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजुर दराने करणेत यावी, असे 
ठरले. तसेच याकामी येणा या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं२१ मा.िव तां या सुचनांबाबत. 
िनणय .९६६ मा.िव तांनी आजचे सभेत खालील माणे सुचना मांड या, या मा य कर यातआ या.  

(०१) यव थापन सिमती सभेसमोर सादर कर यात येणारे तावाम ये याचा आशय थोड यात व मु ेसदु  
असावा, आव यक अस यास यांची सहप  े सोबत प रिश  हणनू जोड यात यावीत. तावाम ये सं थान  
अिधिनयम, िविनयम, शासन िनणय यां या तरतदूीचा समावेश असावा. तसचे वेळोवेळी होणा या सभांमधील 
िनणयांवर संबंधीत िवभागांनी केले या कायवाहीची स ि थती, सदरह कायवाही पणु होईपयत सभेसमोर सादर 
करणते यावी.      (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग/ सव िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(०२) ी.अिभजीत िशंद,े यांना िशव  पशाने पावन झाले  या व  त ू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास 
दशन पी ठेवणकेामी ततु ११ मिहने कालावधीसाठी सावजिनक बाधंकाम िवभागाकडून िनि त केले  या 

भाडेदरा माण े भाडे व िमटर रड ग माण े िव तु बील आकारणेत येऊन िल ह ॲ ड लायसे स त वावर 
सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न देणेबाबत िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेम ये िनणय समंत 

झालेला आह.े ी.अिभिजत िशंद,े ीरामपरु यांनी आजचे सभेत येऊन, ते करत असले या कामामळेु दशेभराम ये 
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास पोहोचणार असलेबाबत मािहती िदली व सदरह िठकाणचे भाडे कमी 
करणबेाबत सभेस िवनंती केली.  
 सभेने यावर चचा क न, छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठेवणकेामी ी.अिभजीत 
िशंद ेयांना िल ह ॲ ड लायस स त वावर दे यात येणा या हॉलचे .१०,०००/- मा  मािसक भाडे, िव तु बील 
वेगळे या माण ेआकारणते यावे.            (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (०३) िशड  बस थानकावर वाशी/ साईभ ां या सोयीसाठी नगरपंचायत िशड   माफत पाणी परुवठा केला जात 
होता, आता तो बंद आहे, तो का बंद आहे याची चौकशी क न बस थानकावर पवुवत पाणी परुवठा सु  
करणसेाठी सबंंधीत िवभागाकडे पाठपरुावा करणते यावा.     (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(०४) साईभ ां या सिुवधकेरीता चाल ु केलेले लोक म, मोबाईल लॉकस व च पल टँड िद.०१ जानेवारी, 
२०१७ पासनु मोफत करणते यावे.         (कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान/ सरं ण  िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(०५) सं थान प रसराम ये बनिवणते आलेली च पल टँड आकषक करणते यावे व तेथे ठेव यात येणारी 
साईभ ांची पाद ाने पॉिलश क न दणेसेाठी आव यक कायवाही करणते यावी, याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.   

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु/ बांधकाम िवभाग मखु/ .अिध क, साई साद िनवास थान/ कामगार अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (०६) सशु क  दशन/ आरती ही.आय.पी. पास सवासाठी िवनािशफारस सु  केलेला अस यामळेु जनसंपक 
कायालयाम ये मोठया माणात भ ांची गद  होताना िदसनू  येते. सदरह गद  कमी करणसेाठी सशु क दशन/ 
आरती ही.आय.पी. पास िवतरण काऊंटसची सं या  वाढिवणते यावी.           (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(०७) दशन रांगेतील साईभ ांना Time base णालीअंतगत दे यात येणा या कुप सवर बाबांचा फोटो छापणते 
येऊ नये, अशा सचुना  साईभ ांमधनू येत आहते. याकरीता स या छापणते आलेले कुप स सपं यानंतर नवीन 
कुप स छापतेवेळी यावर बाबांचा फोटो छापणते येऊ नये.           (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (०८) सं थान सचंिलत शै िणक सकुंल अनदुािनत  करणसेाठी शासनाकडे प यवहार करणते यावा.  
(कायवाही- शासक य अिधकारी, शै िणक सकुंल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(०९) स या या यव थापन सिमतीच ेकायकालाम ये िद.०१ एि ल, २०१६ पासनु िवशेष अंतगत लेखाप र ण 
सु  करणते यावे. तसेच सं थानमधील  सव काऊंटस कॅशलेस करणसेाठी या िठकाणी वॅप ग मिश स बसिवणते 
येऊन, याचा अहवाल १५ िदवसाचे आत सिमती सद यांना दे यात यावा.         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (१०) िठकिठकाणांहन पालखी घेऊन येणा या पदया या दशनासाठी वेगळे गेट सु  करणबेाबत यापवु च सचुना  
केलेली आहे. याबरोबरच पदया ना Time Base णालीचे कुप स घे यासाठीही वेगळी यव था करणते यावी. 
यासाठी पालखी मखुांकडून पदया ची सं या  लेखी व पात घे यात यावी. तसचे सिमती सद य ी. सिचन 
तां बे यांनी पालखी मंडळां या मखुांबरोबर बैठक चे आयोजन क न, यां या सम या जाणनू या यात. 

 (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(११) णां या सोयीसाठी सं थानकडे उपल ध नसलेली तातडीची/ जीवनाव यक औषधे खरेदी करणकेामी 
वै िकय संचालक यांना .२५,०००/- मा  पयत या खचाचे अिधकार दान करणते आले.             

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (१२) रा यातील वयंसवेी र पेढ ची िशड  येथ ेबैठक आयोिजत करणते येऊन, यांना सं थान  प रसराम ये र  
गोळा करणसेाठी िदवस ठरवनू ावेत.               (कायवाही- वै िकय सचंालक , वै िकय अिध क) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .९०५ ते ९६६ सवानमुते घे  यात आले. 

 
यानंतर मा.सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या तथा नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत यां या 

नगरा य ा या पदा या नेमणकू चा कालावधी सपंु ात  आलेमळेु यांची आजची शेवटची सभा होती. यव थापन 
सिमती सभे या वतीने यांचा शॉल, ीफळ दे यात येऊन, स कार करणते आला व रा ौ ०७.३० वाजता सभा 
समा  तीची घोषणा कर  यात आली. 

 
 

वा रत/-       वा रत/-  
                                      (कंुदनकुमार सोनवण)े              (सरेुश हावरे) 
                                    कायकारी अिधकारी                       अ  य  

    ी   साईबाबा   सं  थान   िव  व  त यव  था,  िशड  


