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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०४/ २०१७                                         िदनांक २८.०४.२०१७ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी ११.०० वाजता  

ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक २८.०४.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-
०४/ ३४३/ २०१७, िदनांक २० एि ल, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यानंा कळिव  यात आले होते.  यानुसार सदरह सभा 
शु वार िदनांक २८.०४.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश 
कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

या सभेस खालील मा.सद  य उपि थत होते.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद  य   ०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
०५. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद  य  ०६. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं, सद य  
०७. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य   ०८. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य   
०९. मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, सद या  

मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  
कायकारी अिधकारी  

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, मा.डॉ.मिनषा शामसुदंर कायंद-े सद या यांनी ई-

मेल दारे पढुील माणे कळिवले आहे, ी साईबाबा सं थान  यव थापन सिमती या िद.२८.०४.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  
िमळाले. या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया सदंभात िशवसेना सिचव मा. ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम 
यांनी मा.मु यमं ी दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद 
दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत अजनूपयत  कोणतीही कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामळेु  या 
बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.२८.०४.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 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 यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत अजनूपयत  
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आहे. यामळेु  या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही. याची कृपया न द 
यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.२८.०४.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 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 यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. मा  मु यमं यांनी वचनपतु  केली 
नाही. माननीय िशवसेना प मखु ी.उ दवजी ठाकरे यांना िदलेला श द पाळत नस याने, आ हाला बैठक स हजर राह यास 
वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

िवषय न.ं०१ िदनांक २७.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .२७८ िदनाकं २७.०३.२०१७ 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. 
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(१) िनणय .२३०- 
  िज  हा  णालय, चं परू यांना दणेगी व पात एम.आर.आय. मिशन िद यास इतरही िज ह े अशा 

कारची मागणी करतील, अस ेकायकारी अिधकारी यांनी सभे या िनदशनास आणनू िदले. 
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चं परु हा आिदवासी व न ल त िज  हा अस याने 

िज हा  णालय चं परू येथे मोठया सं येने आंतरबाहय ण असतात. िज हा श यिचिक सक,चं परु यांनी १ 
नग एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न दे याची मागणी केली आहे. मा  एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न न 
दतेा, मानव जातीच ेक याण या उदा  हतेनेु िज हा णालय,चं परु यांना १ नग एम.आर.आय.मिशन खरेदीसाठी 
अनदुान  उपल ध क न दे यात यावे. स या सं थानचे  णालय िवभागाची ई-िनिवदा ि ये दारे पा  यनुतम  
दरधारकाचे दरानसुार येणारी र कम अनदुान हणनू दे यात यावी. मा  त पवु  िवधी व याय िवभाग, महारा  
शासन यांची मा यता घेणेसाठी ताव सादर कर यात यावा असे ठरले.            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
िज  हा  णालय, चं पूर यांना देणगी व पात एम.आर.आय. मिशन िद यास इतरही िज हे 

अशा कारची मागणी करतील, असे कायकारी अिधकारी यांनी सभे या िनदशनास आणून िदले. 
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चं पुर हा आिदवासी व न ल त िज  हा असून 

या या शेजारीच गडिचरोली हाही न ल त िज हा आहे. यामुळे िज हा  णालय चं पू र येथे 
न ली कारवायांमु ळे जखमी झालेले जवान/ नागरीक अथवा इतर कारणा तव मोठया सं येने 
आंतरबाहय ण असतात. तसेच स या ी साईबाबा हॉि पटल, िशड  साठी एम.आर.आय. (1.5 

ी ला) मिशन खरेदी करणेकामीची ई-िनिवदा ि या अंतीम ट याम ये आहे. या सव बाबीचा 
िवचार करता मानव जातीचे क याण या उदा  हेतु ने चं पुर व गडिचरोली या दो ही िज हयासाठी 

णां या सोयीसाठी िज हा  णालय, चं पूर यांना ी साईबाबा हॉि पटलकरीता एम.आर.आय. 
मिशन खरेदीकामी ा  होणा या िन नतम दराची र कम अनदुान हणून दे यात यावी. मा  त पुव  
िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता घेणेसाठी ताव सादर कर यात यावा असे 
ठरले.                         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
(२) िनणय .२३४ (११)- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान  िव त यव था, िशड  माफत णांना िदले 
जाणा या वै िकय आिथक अनदुानासाठी या  सधुा रत िनयमावलीचे अवलोकन करणते येऊन, यामधील 
अ.न.ं१४ वगळता इतर िनयमास मा यता दे यात यावी.  

अ.न.ं१४ म ये अजासोबत जोडा या लागणा या सवकागदप ाची स म अिधकारी यांनी सा ां िकत केललेी 
मािणत ित िलपी ऐवजी वत: सा ां िकत केललेी मािणत ित िलपी असावी, असा बदल करणेत यावा. तसेच सदरह 

िनयमावलीची िद.०१ एि ल २०१७ पासून अंमलबजावणी करणेत येऊन, महारा  शासनास मािहतीसाठी पाठिवणेत 
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- वै िकय अिध ीका) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत णांना 

िदले जाणा या वै िकय आिथक अनुदानाचा फायदा मोज याच णालयांमधील णांना होत आहे, 
असे िनदशनास आले आहे. काही णालयांनी सं थानमाफत वै िकय आिथक अनुदान मंजुर 
करणेसाठी ितिनध ची नेमणूक केली अस याचे कळत आहे. ही बाब गंभीर असून, या करणाची 
सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी सखोल चौकशी करावी व सदरह चौकशी पुण 
होईपयत तुतास पुणे शहर/ िज हयामधील णालयातील णांना दे यात येत असलेले वै िकय 
आिथक अनुदान बंद करणेत यावे. 

तसेच गरीब/ दु बल/ गरजू ण पैशाअभावी वै िकय उपचारांपासून वंिचत राह नयेत, 
याकरीता सं थानमाफत वै िकय आिथक अनुदान देणेकामी नवीन णालयांची यादी व वै िकय 
आिथक अनुदान िनयमावली तयार करणेत येऊन, ती थमत: णालय उपसिमती सभेसमोर सादर 
करणेत यावी. याचबरोबर सं थानकडून थॅलेसेिमया त णांना इतर र पेढयांमाफत मोफत र घटक 
उपल ध क न दे यात यावे, असे ठरले.            (कायवाही- वै िकय अिध ीका) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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(३) िनणय .२३८- 
  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण े इतर रा यांम ये सं थानचे  मािहती क  सु  

करणकेामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को ह,े मा. ी.सिचन तां बे व जनसपंक अिधकारी यांचे मंडळ गठीत 
करणते आले. या मंडळाने एका मिह याम ये मािहती क ासाठीची जागा व इतर अनषुंगीक बाब ची पाहणी क न, 
याचा अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेठरले.  
          (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी/ .अिध क, काशने िवभाग) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण े इतर रा यांम ये सं थानचे  मािहती क  सु  

करणकेामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को ह,े मा. ी.सिचन तां बे व जनसपंक अिधकारी यांचे मंडळ गठीत 
करणते आले. या मंडळाने सहा मिह याम ये मािहती क ासाठीची जागा व इतर अनषुंगीक बाब ची पाहणी क न, 
याचा अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेठरले.  

          (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी/ .अिध क, काशने िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -- -------------------------------  

 (४) िनणय .२३९- 
  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ म  ये ी साईबाबां  या समाधीला १०० वष पणु होत 

अस  याने िवकास कामांची पवुतयारी करण ेव सं  थान या शासक य कामाचा वाढता  याप या सव बाब चा 
िवचार करता, सं  थानचे आकृतीबंधामधील र  त असले या शासक य अिधकारी या पदावर ी.कमलाकर 
बाळासाहेब रणिदवे, उपमु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद िसंधदूगू यांची ितिनयु  तीने नेमणकू 
होणकेामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िशफारस वजा ताव सादर करणते 
यावा, अस ेठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ म  ये ी साईबाबां  या समाधीला १०० वष पुण होत 

अस  याने िवकास कामांची पुवतयारी करणे व सं  थान या शासक य कामाचा वाढता  याप या सव 
बाब चा िवचार करता, सं  थानचे आकृतीबंधामधील र  त असले या शासक य अिधकारी या 
पदावर ितिनयु  तीने अिधकारी िमळणेबाबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई 
यां चेकडे िशफारस वजा ताव सादर करणेत यावा. तसेच शासनाला सादर करावया या तावाम ये 
कोण याही एका िविश  य या नावाचा उ लेख करणेत येऊ नये, असे ठरले.  

          (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

 (५) िनणय .२५३- 
  उपरो  तावावर चचा सु  असताना सभेस अशी मािहती दे यात आली क , ी.राज  मा तराव 

जाधव, त कालीन कायकारी अिधकारी यांनी कनकुरी साठवण तला कॅन हास िुफंग करणकेामी िन नतम दराचे 
ठेकेदारास कायादेश दणेेस व उव रत ठेकेदारांची अनामत र कम िवलंबाने परत केली तसचे दणेगी व पात ा  
झालेला रवा व आटा खराब झा याचे दाखवनू याची पर पर िव हवेाट लावली याबाबत यांचेकडून लेखी 
खलुासा मागिवणते आला असता , यांनी या दोन मु यांचा अ ापपावेतो खलुासा सादर केलेला नाही.  

यावर सिव तर चचा होऊन अस ेठरले क , ी.राज  मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी अिधकारी 
यांचेकडून उपरो  दो ही मु यांचा तातडीने खलुासा ा  क न घे यात यावा व यासह सदरह ताव 
सिमतीसमोर फेरसादर करणते यावा.                       (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
उपरो  तावावर चचा सु  असताना सभेस अशी मािहती दे यात आली क , ी.राज  

मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी अिधकारी यांनी कनकुरी साठवण तलावास कॅन हास ु िफंग 
करणेकामी िन नतम दराचे ठेकेदारास कायादेश देणेस व उव रत ठेकेदारांची अनामत र कम िवलंबाने 
परत केली तसेच देणगी व पात ा  झालेला रवा व आटा खराब झा याचे दाखवून याची पर पर 
िव हेवाट लावली याबाबत यां चेकडून लेखी खुलासा मागिवणेत आला असता, यांनी या दोन 
मु यांचा अ ापपावेतो खुलासा सादर केलेला नाही.  



4 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.राज  मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी 
अिधकारी यां चेकडून उपरो  दो ही मु यांचा तातडीने खुलासा ा  क न घे यात यावा व यासह 
सदरह ताव सिमतीसमोर फेरसादर करणेत यावा. 

तसेच उपरो  तावाव न अित र  तां दु ळ खरेदी के याचे िनदशनास येत आहे, हा अित र  
तां दू ळ का, कशामुळे खरेदी केला व याम ये जबाबदार कोण आहे, याची सिमती सद य मा.ॲङ मोहन 
मोतीराम जयकर, मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे व मा. ी.सिचन भागवत तां बे यांनी चौकशी 
क न याचा अहवाल सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.          (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ------------------------- --------  
 (६) िनणय .२५४- 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील 
तरतदु म  ये तावात नमदु केले माण े आव  यक या बदलांचे अवलोकन करणते आले. याम ये िव त 
नेमणकू साठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िद.२४ जानेवारी, २०१३ रोजीचे 
अिधसचुनेमधील कलम ४ (२) म ये अिधकतम वयोमयादा ७० वषापे ा अिधक असता कामा नये, अशी तरतदू 
आह.े सदर वयाची अट िशथील करणेबाबतचा समावेश उपरो  बदलांम ये करणते यावा.  

तसचे तावाम ये नमदु केले या New section to be added in Shri Saibaba Sansthan 
Trust Act 2004 मधील मु ा .२, Power of Chief Executive Officer to request the Committee 
to reconsider the resolution in certain cases, वगळणते यावा व मु ा .३ म ये मा यवरांना भेटव तु  
दे याचे अिधकार अ य  व कायकारी अिधकारी यांचेबरोबरच सव िव तांनाही राहतील, असा बदल करणते 
येऊन, सदरह ताव पढुील कायवाहीसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडे 
सादर करणते यावा, अस ेठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामानय् शासन) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
या िवषयावरील चच या वेळी, सिमती सद यांनी असे मत य  केले क , ी साईबाबा 

सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीम ये बदल करणेबाबतचा तावावर 
सखोल चचा क न, धोरणा मक िनणय होणे अपेि त आहे. परं तु  सदरह िवषय आय या वेळे या 
िवषयांम ये चचसाठी आ यामुळे याचा अ यास करता आला नाही. याकरीता हा िवषय पु हा चचला 
घे यात यावा व यास सभेने मा यता िदली. याकरीता सदरह िवषय तूत थिगत ठेवणेत येऊन, 
यव थापन सिमती या पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

           (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

(७) िनणय .२५६- 
  यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.०१ एि ल, २०१७ ते िद.३१ 

माच, २०१९ या कालावधीकरीता तावात नमदु के या माणे रा य शासनाचे अिधकारी ितिनयु ने  
सं थानवर घे यास मा यता दे यात आली. 

तसचे ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िशड त होणा-या गद चे अनषुंगाने कामकाजाचा 
सम  वय राखण े तसचे उपल  ध केले  या सोयी सिुवधांचे यो  य  यव  थापन करणसेाठी शता  दी क ाकरीता 
आव  यक असले या न याने तािवत पदांचा  ताव व शासनाने मागिवले  या मु ांची उपरो माण ेमािहती 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणसे मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु/ शता दी क  मखु/ .अिध क, सामा य शासन) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.०१ एि ल, २०१७ ते 

िद.३१ माच, २०१९ या दोन वष कालावधीकरीता ता पुर या व पात, तावात नमुद के या माणे 
रा य शासनाचे अिधकारी ितिनयु ने सं थान सेवेत घे यात यावे. याकरीता ता पुरती/ अ थायी पदे 

ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या आ थापनेवर िनमाण करणेत यावी.  
या अिधका यांमधील उपिज हािधकारी दजाचे अिधका यानंा Joint Executive Officer 

असे पदनाम दे यात यावे. तसेच सं थानचे बांधकाम िवभागा या आकृतीबंधाम ये उपअिभयंता, 
बांधकाम िवभाग या र  असले या एका पदावर उपअिभयतंा, सावजिनक बांधकाम या वगातील 
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एका अिधका याची व सं थानचे मािहती तं ान िवभागाम ये र  असले या आय.टी.मॅनेजर या 
पदावर रा य शासना या मािहती तं ान िवभागातील एका अिधका याची ितिनयु ने ता पुरते दोन 
वष कालावधीसाठी नेमणूक करणेत यावी, असे ठरले.  

तसचे ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िशड त होणा या गद चे अनषुंगाने कामकाजाचा 
सम  वय राखण े तसचे उपल  ध केले  या सोयी सिुवधांचे यो  य  यव  थापन करणसेाठी शता  दी क ाकरीता 
आव  यक असले या न याने तािवत पदांचा  ताव व शासनाने मागिवले  या मु ांची उपरो माण ेमािहती 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणसे मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु/ शता दी क  मखु/ .अिध क, सामा य शासन) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

िवषय न.ं०२ सं थानचे िनयोजीत साईगाडन क पाअतंगत लेजर शो उभारणी करणेकामी मा.उ च यायालयाचे 
िद.०७.०४.२०१७ रोजीचे आदेशाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे हणणे मा.उ च यायालयास सादर 
करणे. 

ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– अिधिनयमाचे कलम २१ मधील 
पोटकलम (१)  या खंड (ड) अ  वये ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण ेअशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय –  
१) मा. यव थापन समीतीचे िद.०३/०६/२००६ रोजीचे सभेतील िन. .४१५. 
२) मा. यव थापन समीतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेतील िन. .२४१.  
३) मा. यव थापन समीतीचे िद.१८/१०/२००८ रोजीचे सभेतील िन. .७४९.  
४) मा. यव थापन समीतीचे िद.०६/०३/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .२७९. 
५) मा. यव थापन समीतीचे िद.२२/०५/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .५१७ 
६) मा. यव थापन समीतीचे िद.०१/०६/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .५२०.  
७) मा. यव थापन समीतीचे िद.०४/०७/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .५३५.  
८) मा. यव थापन समीतीचे िद.०५/०९/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .६९३.  
९) मा. यव थापन समीतीचे िद.२१/११/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .८६३ 
१०) मा. यव थापन समीतीचे िद.०५/१२/२०१० रोजीचे सभेतील िन. .९७४.  
११) मा. यव थापन समीतीचे िद.१९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िन. . १७१ 
१२) मा. यव थापन समीतीचे िद.२५/०३/२०१२ रोजीचे सभेतील िन. . २५८ 
१३) मा.ि सद यसिमतीचे िद.०६/०४/२०१२ रोजीचे सभेतीलिन. .३५५. 
१४) मा.ि सद यसिमतीचे िद.३०/११/२०१२ रोजीचे सभेतील िन. .८८४. 
१५) मा.ि सद य समीतीचे िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे सभेतील िन. .११०.  
१६) मा. ि सद यसिमतीचेिद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२. 
१७) मा. यव थापन समीतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६३७ (०३).  
१८) मा. यव थापन समीतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .७६८. 

तावना: समाधी मं िदरातनू दशन घेऊन बाहरे पडणा या भ ांची मं िदर प रसरात मोठ्या माणावर 
गद  असत.े िशड  येथ ेयेणारे साईभ  हे ी साईबाबांच ेसमाधीचे दशन घेणे या एकमेव उ ेशानेच येतात. गद या 
वेळी मं िदर प रसरातील दशनरांगेत न मावणारे भ  प रसराबाहरे गावात इतर  जातात. या िदवसिदवस वाढणा या 
गद मळेु िनमाण झालेली प रि थती ससुहय करणबेाबत िवचार केला असता, या भ ांना या िदवशी दशन 
िमळ याची श यता नाही, यांनी मं िदर प रसरात गद  करण े उिचत नाही. यावर एक वाभािवक उपाय हणजे 
सं थानने  मं िदरापासनू काही अंतरावर जमीनी सपंादीत  केले या आहेत. यािठकाणी साईभ ांसाठी एक आकषण 
क  िनमाण के यास मं िदर प रसरातील गद  िवभागली जाईल. असा मा. यव थापन सिमतीचा मानस होता. 
यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०३/०६/२००६ रोजीच ेसभेतील िन. .४१५ अ वये खालील माणे िनणय 
समंत करणते आला आहे.  

"..आिकटे ट माथरु अॅ ड का े, नवी िद ली यांनी सादर केले या तावाबाबत सिव तर चचा होऊन, 
यांनी तािवत के या माणे Landscape Park, Saibaba Museum, Information Centre, सगं- दशन 

व यास वनीमु ीत िनवेदनाची जोड तसचे ीसाईबाबांची भ य ितमा (Holographic Image) आधिुनक  
तं ानासह, खलेु  नाट्यगहृ, िविवध िश पे, मेिडटेशन गाडन, यिुझक गाडन इ. बाब चा सव समावेशक असा 
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आराखडा व खचाचा तपशील मे.माथरु अॅ ड का े आिकटे टस,् नवी िद ली यांचेकडून तयार क न घेणेस व 
यासाठी जागा िनि त करणसे मा यता दे यात आली. तसचे मंदीर प रसरातील सोयी-सिुवधांची पनुरचना करण ेव 
यासाठी मंदीर प रसरसरातील फार आव यक नसले या सिुवधा , टॉल इतर  थलांतरीत करावेत, असे ठरले." 

यानसुार  मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत िन. .२४१ नसुार  मौज ेिनमगांव 
को हाळे येथील सं थानचे  गट नं. १९८, १९९, २०० व २०१ म ये साईगाडन कर याचे ठरले आहे. मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.१८/१०/२००८ रोजीचे सभेत थीम िड ले सबंं िधची काम ेवगळता बांधकाम िवषयक 

कामांच े .३५.५० कोटी मा  रकमेच ेआिकटे ट यांनी सादर केलेले अंदाजप कानसुार साईगाडनचे बांधकाम व 
अनषुंगीक कामासाठी वतमानप ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले.  

िनयोिजत साई गाडनचे एकूण ०३ ट यां या बांधकामासाठी िवहीत प दतीने कायवाही करणसे व ते 
सपंणूपणे  अंमलात येईपय त साधारणत: ०३ ते ०४ वषाचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. या 
कालावधीम ये बांधकामासह इतर अनुंषिगक सािह यां या दराम ये तसचे वैिश यपणू  करावयाचे कामां या 
तां ि क कामां या तं ानम ये मोठय माणावर बदल हो याची श यता आहे.  

सं थानकडे  िनयोिजत साई गाडन या िविवध कामांसाठी आव यक असणारे तां ि क मनु यबळ  
उपल ध नाही. या सरव् बाबी ल ांत घेता,ं सदरह सभेतील िन. ं . ७४९ अ वये सं थानमाफत सदरह क पाची 
उभारणी करतांना यासाठी करावयाची दखेभाल दु ती , यासाठी लागणारा कमचारी वग व इतर बाब वरील 
मनु य  व तां ि क बळ उपल ध नस याने सदर क प BOT त वावर राबिवणबेाबत ठरले याबाबत खालील 

माणे िनणयझाला.  “यावर सिव तर चचा होऊन, आिकटे ट माथरू अॅ ड का े यांचेमाफत याकामी सिव तर 
आराखडा व अंदाजप क तयार केलेले आहते. यानसुार  ३० वषाचे कालावधी क रता बांधा-वापरा-ह तांतरीत 
करा (B.O.T.) या त वावर उपरो  नमदू के यानसुार  साईगाडनची िनिमती कर यास व याकामी वतमानप ात 
जाहीरात िस  क न बांधा-वापरा-ह तांतरीत करा (B.O.T.) या त वावर साईगाडन िनिमतीसाठी इ छुकांकडून 
कालावधी, अपेि त खच, सं थानसाठी यामधनु िकती उ प न िमळेल या सव बाब सह सिव तर ताव 
मागिवणते यावेत, याक रता िशफारस कर यात आली ती मा य कर यात आली.” 

मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०३/२०१० रोजीच ेसभेत साईगाडन क पासाठी ा  खालील दोन 
इ छुक सं थाचे B.O.T. त वावरील िसलबंद ताव सादर कर यात आले.  

01. AMBICA AGARBATHIES & AROMA INDUSTRIES LTD., ELURU (A.P.) 
02. VARDHMAN GROUP, FORT, MUMBAI- 400 001 
उपरो  सभेतील िन. .२७९ अ वये याकामी फ  दोनच िनिवदा ा  झा याने, िनिवदा न उघडता, 

सदर कामासाठी जादा इ छुक िनिवदा सादरक याना सहभाग घेता यावा, हणनू िनिवदा मागिवणचेी मदुत 
वृ प ात आिण सकेंत थळावर जािहरात िस द क न िद.१०/०५/२०१० अखेर वाढिव यात आली. तथािप, 
वाढीव मदुत दऊेनही दोनच ताव ा  झाले होते.    

मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१० रोजीच े सभेत वरील माण े ा  झालेले दोन सं थांच े
तावाबाबत सादरीकरण झाले. दोन इ छुक सं थाचे सादरीकरण पाहन यावर िन. ं .५२० अ वये याबाबत 

सिव तर अ यास क न यव थापन सिमतीचे पढूील सभेत अंितम िनणय घे यात यावा असे ठरले. तद ्नंतर मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.२२/०५/२०१० रोजीच े सभेम ये, साई गाडन हा िनयोिजत व तािवत क प 

राबिव याचे अनषुंगाने, िसगंापरू  येथील से टोसा आयलंड या थीम पाकची पहाणी मा. यव थापन सिमती 
सद यांनी व सं थान अिधका यांनी करावी, जेणके न िशड  येथे उभार यात येणा या िनयोिजत व तािवत साई 
गाडन क पासाठी काही नवीन सकं पना  राबिवता येईल असे ठरले.  

या ीने मा. यव थापन सिमती सद यांनी व अिधकारी यांनी िद.०१/०६/२०१० ते ०५/०६/२०१० 
अखेर, िसगंापरू  येथील से टोसा आयलंड येथे भेट दऊेन तेथील मनोरंजना मक सोयी-सिुवधांची पहाणी केली. व 
पाहणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०७/२०१० रोजीचे सभेम ये सादर कर यात आला सदरह 
सभेतील िन. .५३५ अ वये अ यास व पाहणी दौ याचे न द घेऊन यानुसार सं थानमाफत उभार यात येत 
असले या साई गाडन क पाम ये खालील बाब चा समावेश कर याचे ठरिव यात आले.  

1) सं थानमाफत उभारणेत यावया या िनयोिजत साई गाडन थीम पाक म य ेलजेर शो उभारणे तािवत आह.े 
सदरचा लजेर शो िसंगापरू येथे उभार यात आले या लजेर शो सारखा भ य व आकषक र या उभारणे.  

2) सं थानमाफत उभारणते यावया या िनयोिजत साई गाडन थीम पाक म ये 3D Imax िथएटरचा 
समावेश करण ेऐवजी 4D Magic या सकं पनेचा समावेश करण.े.  
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3) सं थानमाफत उभार यात येणा या गाडन म ये मलुांसाठी पाळण,े खेळणी, वृ दांसाठी नािव यपूण घटक 
यांचा समावेश करणे.        
मा. यव थापन समीतीचे िद.०५/०९/२०१० राजीचे सभेतील िन. ं .६९३ अ वये सदर क प BOT 

ऐवजी सं थानमाफत करणबेाबत खालील माण ेिनणय झाला. 
सदरह क प हा BOT त वावर राबिवणऐेवजी थेट सं थानतफ राबिव यात यावा, असे ठरले. यामळेु  

BOT त वावरील क पासाठी ा  झालेले दोन ताव र  कर यात यावेत. याकामी लेझर शो उभारणीसाठी 
जागितक पातळीवर िनिवदा मागिवणते या यात. लेझर-शोचे उभारणीसाठी आव यक िस हील वक व सपंूण 
गाडन िवकसीत करणसेाठी आव यक असले या इतर कामांसाठी वतं र या रा ीय पातळीवर िनिवदा 
मागिव यात या यात. तसचे, 4D- शो व इतर वैिश यपूण कामांच ेप रपणू उभारणीसाठी रा ीय पातळीवर िनिवदा 
मागिव यात या यात, अस ेठरले.” 

मा. यव थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानसुार , ताव मागिवणकेामी टाई स ्ऑफ इिंडया  व महारा  
टाई स ् या वृ प ातनू  व सं थानचे  अिधकृत सकेंत थळावर  जािहरात िस द करणते आली होती. उपरो  

क पाबाबत खािलल सं थानी  वार य अस याचे कळिवले होते.  
1. Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong. 
2. Baji- Rao- Pawar and Sons and Associates, Worli, Mumbai  
3. Emotion Media Factory, Germany  
4. Laser Events Private Limited, Bangalore  
5. Premierworld Technology Ltd., Kolkata  
6. Samarth Enterprises, Mumbai  
7. 3P Infrastructure Pvt. Ltd., Mumbai.  

उपरो  पैक  िवहीत मदुतीत खालील सं थांनी आपले िसलबंद ताव सादर के या हो या. 
1) Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong. 
2) Laser Events Private Limited, Bangalore 
3) Premierworld Technology Ltd., Kolkata  
वरील माण े ा  झाले या तीन िसलबंद तावातील तां ि क मािहतीचा िलफाफा .१ 

िद.२१/११/२०१० रोजी िशड  येथ े झाले या मा. यव थापन सिमतीच े सभेपढेु  उघड यात आले. सदरह 
िलफा या मधील िनिवदा सादरक यानी सादर केलेली कागदप े तां ि क छाननी आिकटे ट माथरू अॅ ड का े 
असोिशयटस ् ा. िल., नवी िद ली यांचेकडून कर याछत आली. तसेच उपरो  िनिवदा सादरक याचे ितिनध ना 
यांच े तावाबाबत सादरीकरण करणकेामी िद.०५/१२/२०१० रोजीचे सभेपढेु  िनमं ि त कर यात आले होते.सदर 

सभेत िनिवदा सादरक याचे तां ि क पवू पा तेबाबत चचा क न व यांच ेसादरीकरण बघनू  ताहव सादरक या 
पैक  Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong ही सं था िवषयांक त क पासचे उभारणीसाठी 
तां ि क या यो य अस याचे आढळून आ याने फ  या सं थेचा िव ीय दकेार िलफाफा (Financial Bid) 
उघडणते यावा, अस ेठरले. 

यानसुार  Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong यांचा िव ीय दकेार िलफाफा 
िद.०५/१२/२०१० रोजीचे सभेपढेु  उघड याnत आला. सदर सं थेकने िवषयांक त क पातचे काया वीत 
करणासाठी US$ ६२,९८,५००/- इतका अंदाज ेगंतवणकु खच येइल असे नमदू केलेले होते. 

सदर गुंतवणकू खचाबाबत, Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong यांच े उपि थत 
ितिनधी Mr. John Kehoe, Project Manager आिण Mr. Jeyendran Naidu, Co-ordinator यांचेशी 

चचा कर यात आली सदर ितिनधीनी िवषयाकं त क पाचा कायाि वकरण गुंतवणकू खचात सवलत दऊेन 
US$५५,००,०००/- या अंदाज ेअंितम खचास सहमती दशवली.  

तसचे Laservision Mega- Media Ltd., Hong Kong यांच े ितिनधीनी उपरो  क प खचात 
खालील बाबी व यावर होणारा खच समािव  नस याने या सव बाबी सं थान खचात कर यात या यात, असे 
सिुचत केले.  

१) सं  थेला अदा कर  यात यावयाची र  कम US$ चलनात, सं  थे  या सचूनेनसुार थेट बॅक खा  या त जमा 
करावी. याकामी येणारे बॅक चाजस, बॅक किमशन चाजस, सवेाकर, परदशेी चलनिविनमयासबंंधीत कर 
व इतर अनषुं िगक शासक य कर सं  थानमाफत  वतं र  या आदा कर  यात यावेत.  



8 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

२) सं  थेमाफत परुिव  यात येणा-या तां ि क मिशनरी व इतर बाब वरील सीमाशु  क व इतर लाग ूअसणारे 
शासक य कर सं  थानने  वतं  आदा करावेत.  

३) क  पाचे उभारणी, काया  वीकरण व दनैं िदन वापरासाठी आव  यक असणारी यो  य मतेची वीज व 
पाणी सं  थानने  वः खचाने उपल  ध क न ावे. 

४) सं  थे  या आव  कतेनसुार व मागदशनानसुार , क  पाचे आिकटे  ट यांचे सम  वयाने क  पासाठी 
आव  यक असणारे े ागहृ व  इतर अनषुं िगक सोयी-सिुवधांचे (कायालय, िनय ंण क , साधनगृह,े 
सरं क िभंत आिद) बांधकामे सं  थानमाफत व सं  थान खचाने कर  यात यावीत. 

५)  क  प उभारणीनंतर, दनैं िदन क  प सु  ठेवणे,  याची दखेभाल करणे, दु  ती  करण ेआदी बाब साठी 
 वतं पण े खच येईल,  यासाठी उभयप ी सहमतीने अलािहदा आिथक बाब सह  वतं  करारनामा 

करणते यावा.  
६) क  पासबंंधी भिव  यात का ही वाद-िववाद उ व  यास,  यासाठी आव  यक असणा-या लवादाची 

तरतदू उभयप ी सहमतीने करारना  यात समािव  ट कर  यात यावी.  
७) क  प उभारणीसाठी आव  यक असणारी  थािनक ािधकरणाची मा  यता, परवाने आिद बाबी 

सं  थानने  वःखचाने पणू करा  यात. तथापी, क  पासाठी आयात करावी लागणारी मिशनरी व 
 यासबंंधीत इतर अनषुं िगक बाब  व  यासाठीचा खच सं  थने करावा.  यासाठी आव  यक असणारी 

कागदप े सं  थानने ावीत. 
याजनसुार  लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना साई गाडन क पातंगत लेजर शो िनमाण करणसेाठी 

िद.०६/१२/२०१० रोजी कायादशे दणेते आला.लेजर शो क पाकरीता ी साईबाबा सं थान  िव त यव था, 
िशड  व लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेसमवेत िद.१२/०५/२०११ रोजी िसघंानीया अॅ ड कंपनी, सॉलीिसटर 
अॅ ड अॅड होकेट्स, इटंरनॅशनल िलगल कनस टंट, मुंबई यांच ेस याने करारनामा कर यात आला आहे. लेजर 
ि हजन िल., हाँगकाँग यांना खालील टेजनसुार  र कम अदा कर याच ेठरले आहे. 

1. Payment 1 Advance- Due up on execution of Contract 1.82 % 
2. Payment 2 Due upon arrival at Shirdi of Project Manager 10.00 % 
3. Payment 3 Due upon departure from Shirdi of Concept Phase 

Staff 
10.00 % 

4. Payment 4 Due upon Submission of Concept Phase Report 3.18 % 
5. Payment 5 Due upon Completion of the deliverables for 50% of 

the Design Phase. 
14.00 % 

6. Payment 6 Due upon Completion of the deliverables for 100% of 
the Design Phase. 

14.00 % 

7. Payment 7 Due upon Concept Signoff 5.00 % 
8. Payment 8 Visual production phase to commence upon receipt of 

funds 
9.00 % 

9. Payment 9 Equipment purchases to commence upon receipt of 
funds 

10.00 % 

10. Payment 10 Due upon completion of water based assets 
installation 

2.50 % 

11. Payment 11 Due upon completion of lands based assets 
installation 

2.50 % 

12. Payment 12 Due upon achievement of Practical Completion 10.00 % 
13. Payment 13 Due upon achievement of Final Completion 8.00 % 
  Total: 100.00 % 

लेजर शोसाठी तयार करावया या ी साई ं या िजवनावरील ासगंीक  कथनकांसाठी (Story Board)  
िद.१८/०८/२०११ रोजी मुंबई येथ ेLaser Vision यांच े ितनीधी समवेतझाले या बैठक म ये सात (०७) कथा 
िनवड यात येवनू  िनि त कर यात आले या आहते.  
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१. बाबांचे िशड त गटीकरण 
२. बाबांनी  वह  ते अ न िशजवणे 
३. ी खंडोबा मं िदरात  हाळसापती  दारे आओ साई सबंोधन  
४. बाबांनी िदवाळीला पा याने लावलेले िदव.े 
५. उदीचा भाव दशिवणारा सगं  
६. साईबाबांचा हांडिनवास 
७. दासगणूचंे याग नान. 

लेजर ि हजन िल., हागँकाँग यांचे क से ट टीमने िद.१९/०८/२०११ ते िद.२३/०८/२०११ या 
कालावधीत मुंबई व िशड  येथे सं थान अिधकारी, आिकटे ट व िस हील कामाचे ठेकेदार यांची भेट घेवून शो 
क से ट व क पाबाबत चचा केली.  

मा. यव थापन समीतीचे िद.१९/०२/२०१२ राजीचे सभेपढेु मे.लेजर ि हजन यांचे Mr. John Kehoe, 
Director of Business Development व Mr.Lloyed Weir, Laservisions Creative Director ह े

ितिनधी उपि थत होते.  यावेळी  यांनी ी साईबाबांचे जीवन च र ावर आधारीत कथानक (Story Board) चे 
सादरीकरण व कथेचे िव ेषण (Concept Phase Report Presentation) केले. तसचे यावेळी मे. लेजर 
ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िद.१९/०२/२०१२ रोजीचे प ा वये Concept Phase Report जमा केलाव 
Mr.Lloyed, Creative Director यांनी खालील माण ेकथानाक सादरीकरण केले. 
(१) तावना: लेजर शो (Preclude  & Introduction)  

 थम सदर लेजर शो सु  होणे आधी साईभ  आपआप या जागेवर बस ेपय त साईबाबांची 
मधरु व शांत आवाजातील भजन सगंीत वाजिवणते येतील. 

 यानंतर, ऑडीटोरीयमम ये काही णांसाठी अंधार क न े कांची उ सकुता वाढिवली 
जाईल व ी साईचंा मोठ्या आवाजात जयघोष ऐकू येईल. 

 तदनंतर त यातील सगंीतमय पा याचे कारंजे सु  होऊन भ मय वातावरण बनवतील व 
काय म सु  झा याचे े कांना जानवेल. 

 पा याचे कारंजे िविश  प तीने गा यावरती उडतील व े कांना काय मात िजवंतपणा 
आढळेल. 

 यानंतर सव काश त यातील पा यावर पडेल व त यातील पाणी िद य काशमय होईल. 
यावेळी आकषक सगंीत लावलेले असेल.  

 याबरोबरच ी साईबाबां या आवाजात "सबका मालीक एक" अस े श द ऐकु येतील व 
पा या या त यातनू एक पांढरा शु  काश उंच आकाशापयत जाईल. 

(२) बाबां चे िशड त गटीकरण (Baba's Appearance) : 
 इथपासनू ी साई ं या पिह या कथेला सु वात होईल . थम पा याचे दोन कारंजे 

एकामागोमाग उडतील यावर िहर या रंगाचा काश सोडलेला असेल. 
 पा याचे कारंजे वाढवून सुदंर वेलीत प रवत त होतील.पु ढे या वेलीचे सुं दर िलंबाचे झाडात 

(Neem tree) पांतरीत होईल. 
 या िलंबाचे झाडाखालील ी साईनाथ महाराज 16 वषा या वयातील सुंदर मलुा या 

पातील ितमा गट होईल.  
 यानंतर मध या मोठ्या ि नवर त ण वयातील यान त बसलेले बाबांची ितमा िदसेल व 

द ही बाजू या ि न या सहा याने एका बाजनेू सयु दय  होऊन दसु या बाजूस अ त 
झा याचे िदसेल. पा या या कारंजावर चं , तारे व चांद या िदसतील. सदरचे भ य प पाहन 
बाबा चराचरात या  अस याचे जाणवेल. 

 उपरो  सगं पाहन िशड  गांवकरी आपसात चचा करतांना दाखिवणते येतील. "हा मलुगा 
कोण आहे.? "कोठून आला?,िकती सुदंर अ ु त आह.े! वगैरे वगैरे. 

 ी साईचंी मािहती िमळिवणसेाठी खंडोबाचे वारे आ यानंतर लोकांनी  िवचारले यावेळी 
िनंबवृ ा या जवळ खोदणेस यांना खंडोबाने सांगीतले. 

 यावेळी गावंक यांनी या िठकाणी खोद यावर गो मखुी आकारा या पाटावर चार समया 
पेटले या िदसतील व सव गांवकरी आ य चिकत होतील. 
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 वॉटर ि नवर चार योती (समया) वलीत होतील व सपंूण ऑडीटोरीयम मधील 
वातावरण मं मु ध होऊन जाईल. 

(३) ी खंडोबा मं िदरातील "आओ साई" (Welcome Sai) Arrival, recognition & place. 
 टेडीयमम ये घोड्या या ओरड याचा आवाज घमुेल व पा याचे त यावर घोडा पा यातनू 

चाल यामळेु उडणारे पाणी कारंजांचे मा यमातनू दाखिवणते येईल. 
 दोन कारंजे उडून वेल तयार करतील या वेळी िहर या रंगाचा काश यावर सोड यात येईल 

व यातच काही केशरी रंगाचे पॉट असतील. 
 वेलीपासनू आं याचे झाड तयार होताना िदसले व यांचे फां ांना केशरी रंगाचे आंबे 

लटकलेले िदसतील.  
 आं याचे सुदंर मोठे झाड तयार झालेले िदसेल. 
 आं याचे झाड पा या या कारंजावर हळूवार गोल िफरेल व याखाली साईबाबा त ण पात 

आराम करतांना िदसतील. 
 यावेळी ी साईबाबा े कांना थमच त ण पात व फक र वेशात िदसतील.  
 ी साईबाबा एका बाजूला पाहतील. 
 खर उन पडलेले लाईट या मा यमातनू दाखिवणते येईल . 
 ि तीज रेषेकडून कोणी मनु य चालत आ याचे छोटे िच  िदसले.  
 मनु याची तीमा प  िदसनू तो मनु य वाकून चालत अस याचे जाणवेल . 
 चांदपाटलाचा चेहरा थकलेला िदसले व या या पाठीवर घोड्याचे खोगीर घेत यामळेु तो 

वाकुन चाललेला असेल.  
 चांदपाटील घामाघमु व घोडी हरव यामळेु द:ुखी झालेले िदसतील. 
 साईबाबा यांचेकडे पाहण हाक मारतील "चांदपाटील, जरा सावलीत बस." 
 चांदपाटील थक त होऊन बाबांकडे पाहतील. व झाडाखाली बसलेली य  कोण आह.े 

असा िवचार यांचे मनात येईल.  
 चांदपाटील खोगीर खाली ठेवून आपली घोडी हरव याचे सांगतील व सावलीत बसतील. 
 यावेळी बाबा यांना ना याकडे बोट दाखवनू तेथे शोध हणनू सांगतील. 
 चांदपाटील ना याकडे जाऊन पाहतो. 
 पा या या त यातील दोन बाजू या कारंजावर एका बाजसू, घोडी चरतानां  िदसले व दसु या 

बाजसू चांदपाटील आ यचिकत झालेले िदसतील यावेळी मधील ि नवर नाला दाखिवला 
जाईल. 

 घोडी डा या बाजू या ि नव न चांदपाटलाकडे आ याचे िदसले. घोड्या या पायाने पाणी 
उडा याचे जाणवेल. 

 घोडी िमळा यावर चांदपाटील अ यंत खशु िदसतील व बाबांकडे येतील. 
 बाबांनी िचलीम हातात घेतलेली असेल. 
 बाबांनी िचलीम पेटिव यासाठी दसु या हातात िचमटा घेवनू जिमनीवर मारतील . 
 सपंणू पा यात अ यंत सुंदर लाल काश पडेल, जिमनीतनू िनखारे व वाला िनघतील. 
 बाबा िचमट्याने िनखारा घवेनू िचलीम पेटवतील. 
 यानंतर वॉटर ि नवर बाबांची सटका हाता घेतली तीमा िदसले. 
 छापी िभजिव यासाठी बाबा जिमनीवर सटका मारतील व जिमनीला पा या माणे कंपने 

येतील. 
 सपंणू पा या या तलावात िनळा काश िदसेल व सटका मारले या जागेतनू पा याचा कारंजा 

उडेल हा िद य चम कार बघनू े क आ यचिकत होतील. 
 बाबा वत: िचलीम ओढून चाँद पाटलास िचलीम िप यास दतेील. 
 सगं पूण झा याचे दशिव यासाठी आकाशातील सयुाचे ितिबंब दाखिव यात येईल. 
 सयुाचे िकरणापासनू कारंजा तयार होईल. 
 यानंतर काही वषाचा कालावधी दशिव यासाठी िववीध कार या कारंजे वापरले जाईल. 
 ल ना या व हाडाम ये येणा या बैलगाड्या व बैलां या घुंगरांचा आवाज ऐकु येईल.  
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 ितस यांदा कारंजाचे सहा याने वेली पासनू वडाचे झाड तयार होईल.  
 खंडोबाचे मं िदर दाखिवले जाईल.  
 म य या वॉटरि नवर खंडोबा मं िदर व वडाचे झाड दशिव यात येवनू हाळसापती व 

साईबाबा एकमेकां या समोर आ याचे दाखिवले जाईल व ितस या कारंजावर चाँद पाटील 
साईबाबांचा िनरोप घेवून जातानां  िदसतील. 

 पा याचे ितनही वॉटरि न िमळून साईबाबा व हाळसापती यांची भ य तीमा तयार होईल 
व हाळसापती आओ साई हणनू वागत करतील. 

 सपंणू े कासमोर ी साईबाबांची वडा या झाडाखाली बसलेली भ य तीमा तयार होईल 
ी साईचंे िववीध लाईट व कारंजा या सहा याने वागत होईल.  

(४) बाबांनी पा याने लावलेले िदवे (Lighting of Lamps With Water)  
 िदवाळीचे वातावरण दशिव यासाठी पा या या तलावात िदवे लागलेले िदसेल व िदवाळीचे 

गाण ेदाखिव यात येईल. 
 कारंजा या सहा याने सगंीतावर िदवे पेटलेले दाखिवले जाईल. 
 डफली या तालावर साईबाबा नृ य करतांना िदसतील. 
 िदवाळी तेल घे यासाठी साईबाबा वा याकडे तेल मागतानां  दाखवले जाईल. 
 परंत ूदकुानदार तेल दते नाही अस ेिच  दाखिव यात येईल. 
 साईबाबा दसु या दकुानदाराकडे तेल घे यासाठी जातील . 
 तोही दकुानदार तेल दे यास मनाई करेल व सव दकुानदार िमळून बाबांना तेल न दे याचे 

ठरवतील. 
 परंत ूबाबां या चेह यावर कोणतीही काळजी िदसणार नाही.  
 साईबाबा िद यात वाती घालतांना दाखिव यात येईल. 
 सव दकुानदार साईबाबांची गंमत पाह यासाठी मिशदीभोवती जातील. 
 बाबा टमरेल हाती घेवनू यात पाणी टाकतील व यातील एक घोट पाणी िपतांना िदसतील. 
 बाबा टरमेल मधील पाणी िद याम ये ओततांनां  िदसतील. 
 िद याम ये तेलाऐवजी पाणी टाकलेले पाहन दकुानदार हसतील अस ेदाखिवले जाईल. 
 पा याने लावलेले िदवे वलीत होतील व े कांना सपंणू पा या या तलावावर िदवे 

पेट याचा आभास होईल. 
 बाबांची गंमत पाह यासाठी आलेले दकुानदार आ यचिकत होऊन त डात बोटे घालतानं◌ा 

िदसतील. 
 सपंणू पा याचा तलाव िद यां नी वलीत होईल व े कांना य ात साईबाबां या 

सािन यात िदवाळी साजरी के याचा आनंद िमळेल. 
 भ य लाईट व कारंजां या सहा याने सपंणू टेडीयम यापून टाकणारा काश सोहळा िदसेल 

ी साईबाबांची भ य तीमा मध या कारंजावर येवनू े कांना दोही हाताने आिशवाद 
दईेल. 

 हा िदवाळीचा भ य सोहळा पाहन लेजर शो पाहणारे हजारो भावीक यात भारावनू जातील. 
 
(५) उदीचा भाव (Power of Udi)  

 लेजर शो मधील िह कथा उदीचे महा य वणन करणारी असेल दोन वॉटरजेट या सहा याने 
एक कमान क न लेजर या मा यमातनू हांडाचंे िच  दाखिवणते येईल. 

 सदर िच ात साईबाबांचे रेखांकन लेजर िकरणा या मा यमातनू िदसले. 
 ी साईबाबांचे रेखंकनातील डो यावर े कांचे ल  क ीत होईल. 
 बाबांचे डो यात े कांना सतुी वेदनेने ासले या मिहलेचे िच  िदसले. 
 े कांना पु हा ी साईचंा डोळा िदसेल व संपणू चेहरा िदसेल आिण ी साईबाबांना 

आप या भ ां या वेदनांची खबर / मािहती अस याचे े कांना िदसेल. 
 सपंणू तलावातील पा यावर वाला दाखवून या या काशात ी साईबाबांचा तेज वी 

चेहरा िदसेल. 
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 धनुी या वालांमधनू िनघणारी राख बाबा आप या हाता धरतील व आप या झोळीत 
ठेवतील. 

 नानासाहबे चांदोरकरांना दणेेसाठी बाबा रामगीर यांना उदी दवेनू जामनेरला जाणेस सांगतील. 
 रामगीर साईबाबांना आप याकडे पैस ेनस याचे सांगतील परंत ूबाबा त ुकाळजी क  नकोस. 

सव यव था होईल अस ेआ ासन दतेील.  
 सपंणू तलावातील कारंजावर अंधार दाखवनू आगगाडी/ रे वेचा आवाज े कांना ऐकू 

येईल. अचानक वॉटर  ि न चालू  होऊन, ेन एका बाजनेू दसुरीकडे जाताना िदसेल . व 
रे वे या इिंजनाचा धरु दाखिव यात येईल . 

 रामगीर जळगांव या टेशनवर उतरलेले दाखिवणते येईल.  
 एक टांगा चालवणारा रामगीर यांना भेटून यांना चांदोरकरां या वाड्यावर घेऊन जा याचे 

िच  दाखिव यात येईल.  
 रामगीर टां याम ये चांदोरकरां या वाड्याकडे जातानां  िच  िदसेल. पा या या कारंजांवर 

टां याची चाके पळताना िदसतील. 
 चांदोरकरांचा वाडा द ु न िदसेल व टांगा वाड्यासमोर थां बेल. 
 रामगीर टां यातनू उतरेल व वॉटरि न व न बाजूला गे याचे िदसेल परंत ूरामगीर पु हा येईल 

पण यावेळी टांगा व टांगेवाला अ य झालेले असतील. 
 चांदोरकरांचा सवेक रामगीरांना घेवनू वाड्याकडे जाईल व रामगीरांनी टां याब ल िवचारले 

असता याब ल आपणांस मािहती नस याचे सवेक सांगेल. 
 रामगीर उदी नानांना दतेील व टां याब ल िवचारतील. यावेळी टांगा घेवनू सा ात बाबाच 

आ याचे यांना िव ास वाटेल या सगंाने भािवकां या / े कां या अंगावर शहारे येतील.  
 नानां या सनेुला उदी पा याबरोबर यायला िदली असता िनिव न सतुी सगं घडेल व एका 

सुदंर बाळाचा ज म झा याचे िदसेल. 
 पा या या कारंजावर बाळाला व टेडीयमम ये बसले या े कांना लेजर दारे आिशवाद 

दतेाना साईबाबांची मोठी तीमा िदसेल.  
(६) ी साईबाबां चे हांडगमन (Leaving of the Body by Sainath) 

 ा कथानकातील ी साईबाबा हाळसापत ना आपण हांड गमणासाठी जात अस याचे 
सांगतात व ितन िदवसापयत माझा दहे सोडून न जाणेस सांगतात. 

 मध या वॉटरि नवर हाळसापत नी बाबांचे डोके आप या मांडीवर घेतलेले िदसते तर 
उरले या दो ही वॉटर ि नवर पिह या िदवसांचा कालावधी दाखिवणसेाठी सयुा त व 
चं ोदय दाखिवला जाईल.  

 दसु या िदवशीचा सगं दाखिव यात येईल . लोकांम ये बाबांची समाधी खोद या 
कर याब ल चचा चाल ू असेल व दसुरीकडे हाळसापती बाबांचा दहे घेवनू बसलेले 
असतील.  

 मेणब ी व सच लाईट या सहा याने बाबांची ाणजोत दशिव यात येईल. मेणब ी व सच 
लाईट हळूहळू कमी होऊन बंद झा याचे िदसले.  

 मेणब ी  िवझनु सपंूण टेडीयमम ये अंधार हाईल व े कांम ये उ सकुता व शांतता 
िनमाण होईल. 

 ी साईचे िववीध धमाचे भ  बाबांचे भजन हणताना व रडताना िदसतील " साईबाबा 
बोलो "या भजनाचा आवाज टेडीयमम ये येईल. 

 साईबाबा हळुवार डोळे उघडून, उठून बसतील व आप या भ ांना आिशवाद दतेील. 
 हाईट लेजर व सच लाईट या साहा याने सव टेडीयम काशमय होईल व पा याचे 

कारंजावर साईची मोठी तीमा िदसले.   
(७) दासगणुचे याग ितथ नान (Das Ganu’s Bath at PrayagTirth) 

 दासगणुचंे याग ितथ नान कर याची इ छा होते . ितकडे यागात हजारो भािवक नानासाठी 
गेलेले असतात. 
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 डा याबाजचूे वॉटरि नवर दासगण ुचालतांना िदसतील उजवीकडे याग ितथ व म ये नदी 
वाहताना िदसते.  

 साईबाबा दासगणनुा याग ितथाकडे जा याची गरज नस याचे व वत:चे भ वर िव ास 
ठेवणसे सांगतात. 

 भ ांना दय पश  सगं दाखिवणते येईल यासाठी बाबांचे दो ही पायांतनु गंगा - यमनुा 
वाहताना िदसतील व दसु या ि नवर दासगण ूदशन घेताना िदसतील . 

(८) बाबांनी  वह  ते अ न िशजिवणे (Cooking & the Vessel) 
 एका जाळावर जेवण बनिव यासाठी भां डे ठेवेलेले िदसत.े भां ड्याचे त ड मोठे होऊन, वॉटर 

पलुम ये मज होते. 
 तलावातील पाणी उकळताना िदसेल व बाबा यात अ न िशजवताना िदसेल. 
 बाबा अ न िशजवून वाढ यासाठी हाती घेतील व े कानंा साद िद याचे आभास होईल. 

(९) शोचा समारोप (Finale) 
 लजेर शोची सांगता करणेसाठी लजेर, कारंज,े लाईटस् यांचे मा यमान ेभ यता दाखिवली जाईल. 
 मध या वॉटर  ि नवर साईबाबांची आिशवाद दतेाना तीमा िदसेल व दो ही बाजलूा दा, 

सबरुी नांवे येतील. 
 लेजर शो या शेवट एक काशाचे मं िदर तयार होईल यात साईबाबांची तीमा असले व 

अ लाह मालीक या आवाजाने काय माची सांगता होईल. 
 मोठ्या आवाजात  ची ललकारी िदली जाईल व े कांना टेडीयम या बाहरे जाणसेाठी 

लाईटस ्चालू  होतील.   
लेजर ि हजन िल., यांचे तीनीध नी व रल माणचेे सादरीकरण केले असनू , यावर मा. यव थापन 

सिमतीचे सद यांनी िव ततृ चचा क न काही बदल करण े बाबत सचूना िद  या.  यानसुार आव  यक  या 
दु   याक न Laser Vision यांचे ितनीध नी मा  .उपसमीती सभेचे िद.०४/०३/२०१२ रोजीचे सभेपढेु 

सादरीकरण केले . लेजर ि हजन िल., यांनी मा  .िव तांनी िदले या सचूनां माण ेक थानकामध ेव लेजर शो या 
ितमांमध ेबदल क न पुन : येक कथानकाचे सिव तर व वणनानुसार सादरीकरण केले .यावेळी लेजर ि हजन 

यांना कथानक तयार क न यानुसार य  कलाकारांचे िच ीकरण करणे , Computer Graphic Creation व 
Digital Sequencing क न लेजर शो पूण करणेस सचूना दणेते आ या  .कायादेशानसुार लेजर ि हजन यांना 

पढुील ट यांची र कम िविहत प दतीने अदा कर यात यावी असे ठरले .  
 यानसुार लेजर  ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी केले  या कामानुसार व  याचंेशी या कामासाठी केले या 

करारना यानसुार यांना Payment Stages ०१ ते०४ व ०७ ते ०८ पोटी खालील माण ेUS$ २१,४५,००० 
अदा करणते आले आह.े 

Sr. 
No. 

Payment Schedule Percentage Amount 
US$ 

01. Payment 1- Advance- Due up on execution of Contract 1.82% 100,000 
02. Payment 2- Due up on arrival at Shirdi of Project Manager  10% 550,000 
03. Payment 3- Due up on departure from Shirdi of Concept 

Phase Staff  
10% 550,000 

04. Payment 4- Due up on Submission of Concept Phase Report  3.18% 175,000 
05. Payment 7- Due upon Concept Signoff 5% 275,000 
06. Payment 8- Visual production phase to commence upon 

receipt of funds  
9% 495,000 

Total Bill Paid US$: 21,45,000 
दर यान, मा. उ च यायालयाचे िद.१३/०३/२०१२ आदशेानुसार ी साईबाबा सं थानची त कालीन 

यव थापन सिमती र  क न सं थायनचे  कामकाज पाहणसेाठी मा. धान िज हा यायािधश, अहमदनगर, मा. 
िज हािधकारी, अहमदनगर व कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थामन िव त यव था, िशड  यांची 
ि सद य  सिमती िनयिु  केली होती. यानंतर मा.उ च यायालयाचे िद.१६/१०/२०१२ रोजी या आदशेात “(c) 
Shall not take any major financial decision of whatsoever nature.” अस ेनमदू  करणते आले होते. 
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Laser Vision Ltd., Hong Kong यांनी याचं ेिद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ 
अ वये करारना यातील Payment Schedule नसुार Payment ०५व ०६ माण े पढुील िबले सादर केली 
आहते. 

Sr. 
No. 

Date Payment Schedule % Amount US$ 

01. 05/11/2012 Payment 
05 

Due upon Completion of the deliverables 
for 50% of the Design Phase. 

14% 770,000 

02. 17/12/2012 Payment 
06 

Due upon Completion of the deliverables 
for 100% of the Design Phase. 

14% 770,000 

Total Payment US$: 1,540,000 
Laser Vision Ltd., Hong Kong यांनी वरील माणे सादर केलेली िबले अदा करणबेाबत मा. 

ि सद य सिमतीचे िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे सभेत िनणय मांक ११० खालील माणे समंत झालेला आहे.  
"..यावर सिव तर चचा होऊन, करारना यातील शत .१७/१ नसुार, साई गाडन क पा या 

बांधकामास होणा या सभंा य  िवलंबाबाबत मे. लेजर ि हजन िल. हाँगकाँग यांना यांच ेदयेक ततु थगीत ठेवणते 
आलेले आहे व यांचेमाफत लेजर शो च े क पावर होत असलेले सव कामही ततुास थांबवाव,े असे सं थानतफ  
िवनंती प ा ारे कळिव यात यावे तसचे आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असोिशएटस,् नवी िद ली यां या 
अिभ ायानसुार  मे.लेजर हीजन िल., हाँगकाँग यांना ततुास र कम आदा करणते येऊ नये व सदरची कायवाही 
करणपेवु  मा. औरंगाबाद खंडपीठात सं थान या वतीने काम पहाणारे अॅड. चौक दार यांचा स ला घे यात यावा, 
असे ठरले."    

त ुत करणी अॅड. चौक दार यांनी खालील माण ेस लािदला होता. 
".. In view of order dated 16.10.2011 passed by the Hon’ble High Court wherein 

restrictions have been imposed that no major financial decision shall be taken by the 
Committee appointed by the Hon’ble High Court without soliciting prior permission of the 
Hon’ble High Court.  The payment proposed to be made to Laser Vision Mega Media 
Limited,Hongkong is more than nine crores as per the schedule of the payment. This, in my 
opinion, is major financial decision which requires prior permission of the Hon’ble High 
Court In this regard a separate application has been already been prepared and settled for 
soliciting permission for issuance of separate tender for civil work.  

I am hopeful that Hon'ble High Court may grant permission for construction of 
civil work, however, in my opinion, since payment to be made is more than nine crores 
rupees; separate application needs to be filed before payment is to be released. You may 
advise the concerned department to approach me for filing separate application."  

उपरोक्त िनणयानुसार मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना इकडील जा.न.ं५५६६/२०१३ 
िद.०७/०३/२०१३ रोजीचे प ाने क पावर यांचेमाफत होत असलेले काम थगीत ठेवणबेाबत कळिवणते 
आले.      

याकनंतर मा. ि सद यसिमतीचेिद.१५/०३/२०१४ रोजीचेसभेतीलिन. .१८२अ वयेमे. लेजर ि हजन 
िल., हाँगकाँग यांच ेिबल अदा करणकेामी सं थान  वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले आह.े यानसुार सं थानचे  वक ल ी. सजंय  चौक दार 
यांनी CAST/ ८७०८/ २०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा.मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात 
िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले आहे.  

मे .लेजर हीजन िल. , हाँगकाँग यांनी वेळोवेळी िबलाची मागणी करणसेाठी खालील तारखे माणे प  
िदलेली आहते. 

िद.०६/०८/२०१३, िद.०१/०८/२०१४, िद.०७/०७/२०१४, िद.०१/०९/२०१४, िद.०२/१०/२०१४, 
िद.०३/११/२०१४, िद.०१/१२/२०१४, िद.०१/०१/२०१५, िद.०१/०२/२०१५, िद.०१/०३/२०१५, िद.०१/०४/२०१५, 
िद.०१/०५/२०१५, िद.१७/०६/२०१५, िद.१४/०९/२०१५, िद.१०/१२/२०१५, िद.२१/०१/२०१६, िद.१५/०२/२०१६, 
िद.०९/०३/२०१६, िद.१३/०४/२०१६, िद.०३/०५/२०१६, िद.०१/०६/२०१६, िद.०६/०७/२०१६  
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मा.उ  च  यायालयात उपरो  त िस  हील अजावर िद.२४/०६/२०१६ रोजी सनुावणी होऊन, 
खालील माण ेआदशे केले आहते.  

1. The present civil application is filed seeking permission to make payment of US$ 
15,40,000/- in favour of Laser Vision Mega Media Limited, Hongkong or 
alternatively provide guidance to the committee as to the course of action to be 
adopted in respect of either continuation of the contract or termination thereof.  

2. It is submitted by Mr.Choukidar, the learned counsel that, up till date an amount of 
Rs. 10,72,00,000/- is paid to the Laser Vision Company towards the part work 
done. The said company claims to have done work up to 8 stages and according to 
the applicant payment is made up to 6 stages. It is submitted that, the contractor to 
whom the civil work was allotted has left the work and action is taken against him.  

3. According to the applicant, the remaining quantum of the work as per contract 
with M/s. Laser Vision would be approximately to the tune of Rs. 22,00,00,000/-  

4. It is stated that, the completion of laser work will be of no use until the civil work 
is also done. 

5. The viability of the said project will have to be considered i.e. about the condition 
of the project. It would be appropriate if the expert committee gives its opinion 
about the viability of the project.  

6. We had asked the learned A. G. P. to give the names of the experts. The learned A. 
G. P. has provided the names of the persons from the Information and Technology 
Department, Maharashtra State. 

7. Considering the above, we appoint the committee of the said persons to consider 
the nature of the project, its viability and give its recommendation as to whether it 
would be beneficial to proceed with the project and if yes, the manner in which the 
same is to be proceeded with. The Applicant / Sanstha shall co-operate with the 
said committee and provide all the details as would be asked by the said 
committee. The committee shall expeditiously take up the said matter and give his 
report on priority basis. The names provided by the learned A. G. P. are as under - 
1.  Shri M. Sankaranarayanan, Director (IT)  
2.  Shri MukeshSomkuwar, Section Officer (Technical)  
3.  Shri AshwinGayatri, Head SEMT  
4.  Shri Manish Anawadia, Sr. Consultant, SEMT  
5.  Shri MithleshBolawat, Consultant, SEMT  

8.  The learned A. G. P. shall communicate this order to the members of the said 
committee. Place the matter after four (4) weeks. 
वरील माणे नेम यात आले या त  सिमतीस िद.०३/०८/२०१६ रोजीचे बैठक त क पा या सबंंधी 

सव मािहती व कागदप े सादर कर यात आलेले आह.े   
दर यान, मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ (३) अ वये 

खालील माणे िनणय झालेला आहे.  
आजचे सभेत मे. लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांच े ितिनधी उपि थत होते, यांनी ी साईबाबा 

म टीजिमडीया थीम पाक क पाचे सिमतीसमोर सादरीकरण केले.सिमतीने या ं चेबरोबर लेजर शो यास 
सादरीकरणाबाबत चचा केली असता, िस हीञल वकच े काम अपणु अस यानमुळे मे. लेजर ि हजन िल., 
हॉगकॉगं यांना पढुील काम करता येणे श य  नाही, असे सिमतीचे िनदशनास आले. सिमतीने सदरह क पारवर 
िकती /काय काम केले आह ेव या ंना आतापयत िकती र कसम देणते आलेली आह ेतसचे करारना यानसुार  
स याक िकती र काम दयावयाची आहे याची मािहती घेतली. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यालयालयाचे आदशेानसुार  याकामी त ांची चौकशी सिमती 
तयार केलेली आहे िह त  सिमती मा. उ च. या यालयाम येल आपला अहवाल सादर करणार असनु या नंतर 
मा. उ च  यायालयाचे आदशेानुसार पढुील कायवाही करणते यावी, असे ठरले.” 
त  सिमतीने िद.०७/१०/२०१६ रोजी यांचा ाथिमक अहवाल मा. उ च  यायालयात सादर केला, तय्ावर मा. 
उ च यायालयाने िद.२५/१०/२०१६ रोजी पाच त ांच ेसिमतीम येल आणखी दोन 1)  Shri S. R. Shinde, 
Executive Engineer, P.W. (West Division), Aurangabad, 2) Shri Sayyad MunirPasha, 
Executive Engineer,P.W. (Electrical), Aurangabad यांची नेमणकू  केली आह.े 

या त  सिमतीची िद.०२/१२/२०१६ रोजी मं ालय, मुबंई येथे बैठक सपं न  झाली. सदरह त  सिमतीने 
यांचचा िद.०४/०२/२०१७ रोजीचा अहवाल मा. उ च यायालयात सादर केला असनू, याम ये खालील माणे 

नमदू केले आह.े  
Report from Executive Engineer Shri. S. R. Shende, PW (West) Division 

Aurangabad for CIVIL Work: VISIT DATE to SITE: 19th NOVEMBER, 2016. 
Sai Sansthan Trust was responsible for the civil work without which Laservision 

limited could not carry out work. Till date civil work of water screen pond is completed. 
Water proofing and 3 cabins for Laser show are not constructed. The work of construction 
of Stadium is only at excavation stage. 

Based on the situation, Civil Engineer is recommending that trustshould split the 
work in two parts i.e. water work and stadium. Allot the work to separate two agencies 
which can expedite the civil work and further, work of Laservision limited can proceed 
further. The total civil work amounting to Rs.1,11,90,830/- has been completed till date. 
A. Report from Executive Engineer Shri. S. M. Pasha, Public Work Electrical 
Division Aurangabad and Expert Committee member, Sai Garden (Theme park), 
Saibaba Sansthan, Shirdi: VISIT DATE TO SITE: 16th November, 2016. 

The necessary civil work required for the Theme park is at very initial stage and 
has been suspended for many years. 

Further, there has been no electrical work initiated due to which it is not possible 
to evaluate the amount spend on electrical work for the said Theme park. 

B. OBSERVATIONS OF THE COMMITTEE: 
Based on the above reports submitted by Executive Engineer for civil and 

Electrical, Committee made the following observations: 
1. The project of Multimedia Theme Park at Shirdi, envisaged to 3D Multimedia 

presentation involving Light and Water to showcase the based specifically on Shri 
Saibaba’s life. 

2. The Laservision project is based on the site preparation through civil and electrical 
work which is the responsibility of Sansthan as per the contract. 

3. The Civil work initiated by the Trust as their part of responsibility is at very initial 
stage and would take more time as currently there is no civil work in progress. M/s 
Lservision are entirely dependant upon completion of the civil works and hence M/s 
Laser vision is not able to initiate the work. 

4. Sansthan trust issued order to both Laservision and civil contractor in same time 
period. The required civil work should have been ready at signing of the contract with 
Laservision. As per the contract condition, Sansthan was not able to hand over ready 
site for laservision work. 

5. As per the contract, till date Sansthan has made the payment for 39% of the contract 
value in USD without initiation of actual filed work.  
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Further, it will take time to complete the required civil-electrical work which is 
still pending. 

6. Considering contract conditions and current status of the project wherein no actual 
field work done by Laservision, on technical points, this committee is not in a stage 
to offer comments. The status of the project is almost at the initial stage, beneficial to 
processed with the project is more of administrative decision considering till date 
payment made to Laservision, pending od required Civil-electrical work, delay in the 
project implementation, increased in USD value.” 

त  सिमती  या उपरो  त नमदु अहवालाबाबत िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ  च  यायालयात सनुावणी 
झाली.  यावेळी मा. उ  च  यायालयास मे. लेजर ि हजन यांनी िदले  या नोटीसबाबत अॅड सजंय चौ क दार यांनी 
माहीती िदली.  ततु करणी मा. उ  च  यायालयाने खालील माणे आदशे केला आह.े  

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

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

ततुत करणी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यां रची Payment Schedule ०५ व०६ नसुार  
US$ १५,४०,००० ची िबले लंबीत अस यामुळे िद.०३/०३/२०१७ रोजी या (सं थांनकडे ा  
िद.२३/०३/२०१७) प ा वये यांचेशी केलेले करारना यातील अट .२५ नसुार  सं थानला टिमनेशन 
नोटीफ केशन प  िदले आहे. यानसुार  सदर प  सं थानला  ा े झा यापासनू २० िदवसांच े आत पतूता न 
के यास करार र  समज यात येईल असे कळिवले होते. याबाबत कायदिेशर अिभ ाय घेण ेव मे.लेजर ि हजन 
िल., यांना उ र दणेकेामी प ाचा मसदुा  तयार क न घेणसेाठी अॅड सजंय  चौक दार यांना सं थानचे  
िद.३१/०३/२०१७ रोजीच ेप ा वये कळिव यात आले होते.  

अॅड सजंय  चौक दार यांनी या ंच ेिद.३१/०३/२०१७ रोजीच ेप ासोबत मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांना ावयाचे प ाचा मसदुा  िदलेला होता. या/नसुार सदरह मसु ात  आव यक दु या क न अॅड सजंय  
चौक दार यांच ेसहमतीने सं थानचे  िद.११/०४/२०१७ रोजीच ेप ाने मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना उ र 
पाठिवणते आले आहे.  

साईगाडन क  पातंगत पिह  या ट   यातील िस  हील कामांसाठी ई-िनिवदा मागिवणकेामी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेपढेु  ताव सादर करणते आला होता.  यावरील िनणय . 

७६८ अ  वये, खालील माणे िनणय झालेला आह.े “यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ (०३) म  ये ठरले माण ेमा. उ  च  यायालयाचा आदेश ा  त 
झालेनंतर सदरह िवषय चचसाठी ठेव  यात यावा अस ेठरले.”  

 ताव: 
१) सं थानचे  त कालीन मा. यव थासपन सिमती याय िविवध िनणयानुसार आतापयत मे. लेजर 

ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी केले या कामाचे पोटी US$२१,४५,००० मा  अदा कर यात आलेले आह.े तसचे 
पेमे टथ टेजँ ५ व ६ पोटी दये असलेली US$१५,४०,००० िबल अदा करणसेाठी मा. ीसद य  सिमती यान 
मा येतने िस हील् अज दाखल केलेला आह.े ततु करणी त  सिमती या अहवालाचे अवलोकन क न मा. 
उ च यायालयाचे िद.०७/०४/२०१७ रोजीच े आदशेानुसार िनयोिजत साईगाडन क पांनतगत लेजर शो 
उभारणी िवषयी मा. यव थापन सिमतीचे मत मा.उ च यायालयास सादर करणबेाबत आदशे िदले आहते. या 
नसुार मा. यव थापन सिमतीच े हणणे मा. उ च यायालयात सादर करणकेामी उपरो ल तावावर िनणय 
होणसे िवनंती. 

२) साईगाडन क  पातंगत पिह  या ट   यातील िस  हील कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणबेाबतचे 
 तावावर िनणय होणेस िवनंती.  

तरी उपरो  त बाब वर िनणय होणेस िवनंती. 
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िनणय .२७९ मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं संदभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आहे. या 
क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणेत आलेला असून सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., 

हॉगंकॉगं यांचेमाफत पूण करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय 
सिमतीने यायचा आहे. यापूव  मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यानंा २१,४५,००० मातर् डॉलसचे िबल 
अदा करणेत आलेले असून यांनी पुढील कामाचे १५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली 
आहे. सदर िबले या क पाचे आिकटे ट ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहेत. तसेच मे.िलजर 
ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पुढील काम थांबिवणेत यावे, असे प  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे 
वतीने देणेत आले होते. यामुळे मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांनी यानंतरचे काम थांबिवले आहे. 
परं तू त पुव  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment Schedule नुसार देय असले या 
रकमेची मागणी केलेली आहे. सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना देय असले या 
१५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता येत नाही. 
सबब मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणेबाबत 
सिमतीने िनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणेकामी, 
त कालीन यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करणे ही 
दो ही कामे एकाच कंपनीला ायला हवी होती. तसेच लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग या कंपनीचा करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसून 
येते. याकरीता सदर करारनामा र  क न अिब ेशनची ि या सु  करणेची कायवाही करणेत यावी. 
याचबरोबर गे या १० वषाम ये तं ानाम ये खुपच बदल झालेला असून इले ॉिनक व तंू या 
िकंमतीही कमी झाले या आहेत. या सव बाब चा िवचार करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग 
यां चेबरोबरचा करारनामा र  करणेत येऊन, यांना अदा कर यात आलेली बीलाची र कम वसूल 
करणेबाबत कायदेशीर कारवाई करणेत यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो उभारणीकामी 
िवहीत प दतीने नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी. तसेच या करणाची िनवृ  यायमूत मंाफत 
चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमुत चंी नेमणूक होणे व मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणे यासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचे मागदशन 
घेणेकरीता यांचेकडे ताव सादर करणेत यावा व शासनाचे मागदशना माणे पुढील कायवाही 
करणेत यावी.              (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक, सां कृतीक व सामाजीक 

काय मांची परेषा व व प ठरिवणेकामी साईभ , िशड  ाम थ तसेच जागतीक साई मंिदर िव त/ 
पदािधकारी यां चेकडून ा  झाले या सुचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक िनणय घेणेबाबत. 

ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासनाच ्या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 

िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 

कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व 
सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ 
चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  ये असतील.  

२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वये, ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  याचंी िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य 

ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय 

१) मा. ि सद  य सिमतीचे िद. १८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४७.  
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२) मा. ि सद  य सिमतीचे िद. २१/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५८ 
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६८९ 
 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 

आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांच ेआयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े सदर 
काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आह.े 
अ) सं  थानचे सकेंत  थळाव न साईभ  तांसाठी केलेले जाहीर आवाहन.  
आ) मा. राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेते, िवधानसभा, महारा   रा  य यां  या अ  य तेखाली 

िद.२५/०२/२०१६ रोजी िशड  ाम  थ व शासिकय व िनमशासिकय िवभाग यांचे समवेत झालेली बैठक. 
इ) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा ठरिवणेबाबत  सं  थानचे सम  वय िवभागांची िद. 

२४/०६/२०१६ रोजी झालेली बैठक.  
ई) ड) मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये ी. िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कांत ॉड  श स ा. 

िल.मुंबई यांची इ  ह ट मॅनेजमटसाठी स  लागार  हणनू िनयु  ती  केलेली अस  याने  यानंी शता  दी वषात 
आयोिजत करावया  या धािमक व सां  कृितक काय मांचे ४० िदवसांचे िदवसागिणक िदलेले वेळाप क. 

उ) शता  दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म-उप म याबाबत दशे-िवदशेातील साई मं िदराचे िव  व  त 
यां  या सचुना वजा अिभ ाय ा  त क न घेणेसाठी तसचे या साई मिंदरां  या   यव  थापनांनी या शता  दी 
वषात आयोिजत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत सिव  तर चचा करणेसाठी िशड  येथे 
िद.११/१२/२०१६ रोजी सपं  न झालेली जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद. 

 ताव- उपरो  त नमदू केले माणे वेळोवेळी झाले  या बैठका, जागितक साईमंदीर िव  व  त 
प रषदम  ये  झालेली चचा  तसेच साईभ  ताकंडून ा  त झाले  या सचूना वजा अिभ ाय यातील मु े िवचारात 
घेऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता.  

सदर सभेत या  तावावर सिव  तर चचा होऊन झाले  या िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे 
िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते १८ ऑ  ट बर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले आह.े  

तरी शता  दी महो  सवा  या काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी िवचार िविनमय होऊन 
धोरणा  मक िनणय होणसे सिवनय सादर.   

िनणय .२८० चे समाधी शता  दी महो  सवामधील काय मांची परेषा व  व प ठरिवणेकामी शता दी क  या 
िवभागाने तयार केलेले सादरीकरण सभेम ये दाखिवणेत आले. परं तु  वेळेअभावी सादरीकरणावर चचा 
होऊ शकली नाही. याकरीता सदरह सादरीकरणा या छायांक त ती सव मा.सिमती सद यांना 
पुरिवणेत या यात व सिमती सद यांनी आपले सुचना-वजा-अिभ ाय पुढील सभेपयत शता दी क ास 
कळवावे, असे ठरले.  

  याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , जे सवसामा य साईभ  चे दशनासाठी िशड  
येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ ां या सोयीसाठी, समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर 

या मुळ पादु का देश-िवदेशाम ये िठकिठकाणी दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात. यासाठी 
जी साईमं िदरे बाबां या पादु कांची मागणी करतील, यांची यो य ती चौकशी व खातरजमा क न, 
यांनाही चांदी या पादु का दशनासाठी उपल ध क न ा यात. या पादु कांसोबत सं थानची दि णा 

पेटी व देणगी पावती पु तक ठेव यात यावे. मंिदर िवभागाने या संबंधीची िनयमावली तयार करावी व 
समाधी शता दी वषातील मुळ पादु का दशन सोहळयाची सु वात आं देश रा यातील िवजयवाडा 
येथून करणेत यावी, यािठकाणी या भ ांची सं या जा त माणात आहे. तसेच समाधी शता दी 
वषाम ये आयोिजत काय मांमधील भजन/ िकतन/ वचन या कारचे काय म मं िदराचे उ रेस 
सरंजाम बागेत ठेवावेत व मोठया व पा या काय मांसाठी जागेची िनि ती करावी.   

 (कायवाही- शता दी क  मखु/ मं िदर िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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िवषय न.ं०४ िनळवंडे धरणाचे डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत 
.५००/- कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत. 

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

अ.न.ं 
कलम/
तरतुद 

मांक 

कलम/तरतुदीच े
शीषक 

पोटकलम/
उपकलम 

मांक 
तरतूद 

०१ २१ 
सिमतीची कत  य े
व अिधकार  

१ (क)  

(१ क) पोटकलम (१)  या तरतुदीस अधीन राहन, 
िव  वस ्त  यव  थसे, रा  यशासना  या पूव मंजुरीने, आिण रा  य 
शासनाकडुन राजप ात िस  द केले  या आदशेा  दारे िविनिद  ट 
कर यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अशा अटी व 
शत  या अधीन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  व े
 थानक व िवमानतळ आिण त  सम पायाभतू सिुवधा यासंार  या  

पायाभूत सुिवधा पुरिव  यासाठी िकंवा  या वाढिव  यासाठी शासिकय 
िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यानंा िकंवा 
शासिकय उप मांना सहा यक अनुदान दतेा येईल.   

 तावना:- ता  कालीन कृषी व पणन मं ी, महाराष ्  रा  य यांनी ता  कालीन मु  यमं ी महोदयानंा 
अ ेिषत िद.२०/०८/२०१२ व िद.०८/०४/२०१३ रोजीचे प ाची त सं  थान कायालयास ा  त झालेली होती. 
सदरचे प ात िनळवं डे धरणांतनू पाणी आर ण ठेव  यापोटी िनळवं डे धरणांचे डा  या काल  या  या कामांसाठी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत .५०० कोटी िनधी रा  यशासनास उपल  ध क न दणेेस िवनंती 
कर  यात आलेली होती. सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर 
करणते आलेला होता.   

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय:- सदरह करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ 
रोजीचे सभेत आय  या वेळचा िवषय न.ं०१, िनणय ं .७९३ अ  वये खाली माण ेिनणय समंत झालेला आहे.  

"यावर सिव  तर चचा होऊन, मा.नामदार राधाकृ  ण िवखे पाटील, मं ी, कृषी व पणन- महारा   रा  य, 
मुंबई यांनी िद.०८/०४/२०१३ रोजी िदले  या प ास अनलु ू न आता चचअंती मा  अस ेठरिव  यात आले क , 
मं ी महोदयांनी मागणी केलेला िनधी िकंवा  यापैक  िनधी शासन दरबारी परवानगीसाठी मागणी करण े उिचत 
होणार अस  याने तसा  ताव शासनास दाखल करावा व शासन मा  यतेनंतर िनधी ट   याट   याने, उसनवारीने, 
ठरािवक मदुतीत दतेा येऊ शकेल अस ेमा  य झा  यास मा.उ  च  यायालयाचे परवानगीसाठी तसा  ताव दाखल 
करावा." 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७९३ अनुस न 
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणी परुवठा/२८६७/२०१४, िद.१२/०९/२०१४ अ  वये सदरह  ताव मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय मुंबई यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते आलेला 
होता. यािवषयी शासनाकडुन अं ितम मा  यता/ िनणय ा  त नाही.   

िनळवं डे धरणा  या डा  या काल  या  या कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांचेकडून .५०० कोटी िनधी उपल  ध होणबेाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद 
यांचे जा. .गोमपािवम/ ता-ं५/७३०२, िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प  इकडील कायालयास िद.३१/०८/२०१६ 
रोजी ा  त झालेले आह.े  यासोबत मा.मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखाली िद.१९/०३/२०१५ रोजी सपं  न 
झाले  या बैठक चे इितवृ  त जोडलेले आह.े बैठक  या इितवृ  तातील मु ा ं .२  या अनषुंगाने .५०० कोटी 
सं  थानमाफत उपल  ध करणबेाबत चचा झालेली असनू  याअनषुंगाने  ताव गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
िवकास महामंडळ, औरंगाबाद कायालयास उपल  ध क न दे  याची िवनंती कर  यात आलेली आह ेव  यानसुार 

 ताव पढुील कायवाहीसाठी शासनास पाठिवण ेश  य होईल, अस ेनमदु होते.  
तसचे, महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील ं ..सासिंव-२०१४/६११/ . ं .८८/का.१६, 

िद.०३/११/२०१६ रोजीचे प  इकडील कायालयास ा  त झालेले आह.े सदरचे प ात नमदु केले माण ेिनळवं डे 
धरणांतनू पाणी आर ण ठेव  यापोटी सं  थानने डा  या काल  यां  या कामासाठी पये पाचशे कोटी इतका िनधी 
शासनास उपल  ध क न देणेबाबतचा  ताव नविनयु  त  यव  थापन सिमतीचा अिभ ाय ा  त क न घेऊन 

 ताव शासनास फेरसादर कर  यात यावा अस ेकळिवलेले होते.    
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िनळवं डे धरणाचे डा  या काल  या  या कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत 
.५०० कोटी िनधी उपल  ध होणबेाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 

जा. .गोमपािवम/ता-ं५/७३०२, िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प ात सदरचा िनधी परत कर  याचा बोलीवर दे  यात 
यावा असा  पष ्ट उ  लेख नाही. सदरचे प ात सं  थानचा  ताव उपल  ध क न देणबेाबत िवनंती कर  यात 
आलेली होती. तसचे िनळवं डे धरणाचे डा  या काल  या  या कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  माफत .५०० कोटी िनधी देणेबाबतचे  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे 
सभेतील िनणय ं .७९३ अनसु न सदरह  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, 
मं ालय मुंबई यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते आलेला होता. यावर शासनाकडुन िनळवडें धरणाचे डा  या 
काल  याचे कामांसाठी सं  थानने िनधी उपल  ध क न दयावा अथवा परत कर  याचा बोलीवर िनधी दे  यात यावा 
दे  यात यावा असा आदशे नाही.  

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प ास 
अनसु न िनळवं डे धरणा  या डा  या काल  या  या कामासाठी ी साईबाबा सं  थान, िशड  यांचेकडुन .५०० 
कोटी िनधी उपल  ध क न दणेेबाबत केले  या मागणीबाबत व महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील 

ं ..सासिंव-२०१४/६११/ . ं .८८/ का.१६, िद.०३/११/२०१६ रोजीचे प ानसुार सदरचा  ताव नविनयु  त 
 यव  थापन सिमतीचा अिभ ाय ा  त क न घेऊन शासनास फेरसादर करणबेाबत िदले  या िनदशानुसार  ततु 
करणी िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणयाथ फेर 

सादर करणते आलेला होता.  
 ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .८६३ अ  वये 

खालील माण ेिनणय समंत झालेला आहे.  
"..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं  थानमाफत दशनरांगेतील साईभ  तासंाठी चहा, कॉफ , 

दधु , िब  क टे व सादालयामधील साद भोजन मोफत परुिवणते येत आह ेतसचे सं  थानमाफत धमदाय  णालय 
चालिवले जाते व बाहरेील  णालयातील  णानंा गंभीर आजारांसाठी वैदयिकय आिथक अनुदानही परुिव  यात 
येत आह.े तसचे ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे करावयाचे असनू समाधी शता  दी वषाम  ये ी े  
िशड  येथे मोठया माणात साईभ  येतील, या साईभ ांना सोयी-सिुवधा परुिवणेसाठी मोठया व पाचे िविवध 

क प राबवावयाचे आहते, यासाठी सं थानकडे िनधी अपरुा असनू याकामी सं थानने शासनाकडे िनधीची 
मागणी केलेली आह ेव शासनाने सं थानला िनधी परुिवण ेअिभ े त आह.े या बाब मळेु पा याला ाधा य असनूही 
िनळवं डे धरणा  या डा  या काल  या  या कामासाठी सं थानमाफत िनधी उपल ध क न देण ेश य होणार नाही , 
अस ेशासनास कळिवणते यावे." 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८६३ अनुस न 
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणी परुवठा/५२५५/२०१६, िद.१०/०१/२०१७ अ  वये व जा. ं .एसएसएस/वशी/ 
पाणीपरुवठा/ ६३६८/ २०१७, िद.२०/०३/ २०१७ अ  वये सदरह  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन, मं ालय मुंबई यांचे मािहती  तव सादर कर  यात आलेला आह.े  

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद उ  व वरा कालवा िवभाग, सगंमनेर 
यांनी जा. ं .उ कािव/ शा-१/१४८/ सन-२०१७, िद.३१/०१/२०१७ रोजीचे प ानसुार शासना  या जलसंपदा 
िवभागास सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत या िवषयाबाबत समंत कर  यात 
आले  या ठरावा  या तीची आव  यकता असलेबाबत कळिवलेले होते.  

यावर उपकायकारी अिभयंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद, उ  व वरा 
कालवा िवभाग, सगंमनेर यांना इकडील िवभागाकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/५८२०/२०१७, 
िद.०८/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये ठरावाची त उपल  ध क न दे  यात आलेली आह.े   

 ताव- िनळवं डे धरणाचे डा  या काल  या  या कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  माफत .५०० कोटी िनधी उपल  ध क न दणेेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.   

िनणय .२८१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान हे जागितक दजाचे धािमक थळ असून येथे येणा या भ ांची 
सं या िदवसिदवस वाढत आहे. यामुळे सं थानसाठी मोठया माणावर पा याची आव यकता 
भासणार आहे. सदर डा या काल याचे काम लवकरात लवकर पुण झा यास पाणी टंचाई या 
प रि थतीत सं थानला यामधून पाणी उपल ध होऊ शकेल, असे चचअंती सव सद यांचे मत झाले. 
यामुळे सदर रकमेतून डा या काल याचे काम पुण झा यास भ ांना सोयी/ सुिवधा व पायाभूत 
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सुिवधा उपल ध क न दे यास मदत होणार आहे. तसेच िनळवंडे धरणाम ये पाणी आर णाची व 
धरणा या भाग भांडवलाची .१८३.९३ कोटी मा  र कम माफ करावी, अशी मागणी शासनाकडे 
करावी. 

उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे, िनळवंडे धरणाचे डा या काल या या कामासाठी ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत .५००/- कोटी मा  िनधी परती या बोलीवर महारा  
शासनास उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. सदरह .५००/- कोटी मा  िनधी कोण-
कोण या कामांवर व कशा प दतीने वापरणार आहे, याचा बृहद आराखडा सिमतीसमोर सादर 
करणेबाबत जलसंपदा िवभागास कळिवणेत यावे. परं तु  या डा या काल याचे आ ापयत झाले या 
कामा या खचासाठी िकंवा देयके अदा करणेसाठी हा िनधी वापरता येणार नाही व एक िवशेष बाब 
हणून हा िनधी फ  िनळवंडे धरणाचे डा या काल याचे यापुढील कामासाठीच वापर यात यावा व या 

डा या काल याचे काम जस-जसे काम पुण होईल, या माणात ट या-ट याने िनधी वग करणेत 
येईल, अशी अट ठेवणेत यावी.   

सदर .५००/- कोटी मा  र कम ट या-ट याने परत करणेबाबत व इतर मु यांबाबत 
जलसंपदा िवभागाशी सिव तर चचा क न व कायदेशीर/ शासक य बाब ची पुतता क न सदर र कम 
देणेची कायवाही करणेत यावी. तसेच सदर िनधी हा मा.रा यपाल महोदयां या िवकास महामंडळां या 
िनधी वाटपा या (िनदशाबाहेर) सु ांबाहेर ठेवून फ  डा या काल या या कामासाठी दे यात येत आहे. 

  तसेच िनळवंडे धरणामधनू सं थान पाणी पुरवठा योजनेसाठी आणावयाची बं िद त 
पाईपलाईन या काल या या भरा यामधून टाकता येईल का, यासाठी महारा  जीवन ािधकरणाचा 
अिभ ाय घे यात येऊन, या माणे पुढील कायवाही करणेत यावी. 

  याचबरोबर याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यां चे मा यतेसाठी ताव सादर 
करणेत यावा व शासनाची मा यता िमळा यानंतर िनधी वग करणेत यावा, असे ठरले.  

      (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०५ िनळवडंे धरणातून िशड  पयत येणारी िप या या पा याची पाईपलाईन कोपरगाव शहरासाठी आणणेबाबत. 

ताव– सं  थानचा WTP हा १९९२ साली तयार करणते आलेला असनू तो ६.६० MLD मतेचा आह.े  तािवत 
WTP हा २३ MLD मतेचा आह ेव सं  थानचे ०४ साठवण तलावांची एकुण मता ही ३११ ML इतक  
आह.े सदरह साठवण तलावातील पाणीसाठा हा आता साधारणत ६५ ते ७० िदवस परुतो. सदरची पाणी परुवठा 
योजना ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड , कनकुरी व िपंपळवाडी अशी संयु  त पाणी परुवठा योजना 
आह.े सदर योजनेतनू ी साईबाबा सं  था न, िपंपळवाडी व कनकुरी या गावांसाठीही पाणी परुवठा कर  यात येतो. 
सदरह योजना १९९२ साली कायाि वत झालेली अस  याने, सदरचा ६.६० MLD मतेचा  ला  ट स  या २४ 
तास कायाि वत ठेवावा लागतो. तसचे सदर योजनेची स  याची पाईपलाईन जीण झालेली आहे व ती ब-याच वेळी 
िलकेज होते.  यामळेु सदर निवन योजना हाती घेण ेगरजेचे आहे.   

ी साईबाबा सं  थान, िशड करीता पाणी परुवठा करणसेाठी िनळवं डे धरणांतनू थेट पाईपलाईन 
 तािवत योजनेचे अंदाजप क व आराखडे तयार करण े इ. कायवाही महारा   जीवन ािधकरण यांचेमाफत 

कर  यात आलेली आह.े  
सदरह योजनेचा उ व िनळवं डे धरण (ता.अकोले) असनू िनळवं डे धरण ते िशड  पाईपलाईन एकुण 

लांबी अंदाजे ८० िक.मी. आह.े जलशु  दीकरण मता- २३ द.ल.िलटर असनू सदरह योजनेत मु  य जलवािहनी, 
िवतरण  यव  था इ. कामांचा समावेश आह.े  

महारा   जीवन ािधकरण यांनी िद.१३/०१/२०१४ रोजी शासनाकडे सादर केले  या सदरह योजनेत 
िशड  सं  थान तसचे सभोवतालची २ गांवे कनकुरी व िपंपळवाडी यांचा समावेश आहे. या योजनेची एकुण िकंमत 
.२१५.९७ कोटी असनू,  यापैक  योजनेतील २ गावांसाठी िकंमत .१९.०४ कोटी इतक  येते.  यामळेु एकुण 

योजने  या िकमतीपैक  िशड  सं  थानसाठी .२१५.९७ - .१९.०४ = .१९६.९३ कोटी इतक  िकंमत येत.े सदर 
योजनेत सं  थानसाठी .१९६.९३ कोटी इतका िह  सा येतो.  

महारा   जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण योजना मंडळ, अहमदनगर यांचे मा.मु  य अिभयंता, 
महारा   जीवन िधकरण नागरी व ामीण, ठाणे यांना अ िषत िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे प ात नमदु केलेनुसार, 
या योजनेचे सव णाचे वेळी खा ीशीर उदभव  हणनू ामु  या ने १) िनळवं डे धरण. २) मळुा धरण . ३) गोदावरी 
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उजवा तट कालवा यांचा िवचार कर  यात आलेला असनू, िनळवं डे धरणाचे अंतर जरी जा  त असले तरी पाणी हे 
गु  ववािहनीने येत अस  याने योजना तयार करण ेिकफायतशीर होणार आह ेह ेगहृीत ध न िनळवं डे धरणात पाणी 
आर ण  ताव पाटबंधारे खा  याकडे पाठिव  यात आलेला आहे. महारा   जीवन ािधकरण यांनी सादर 
केले  या सदर योजनेसाठी िनळवं डे धरण हा उ व  तािवत कर  यात आलेला आह.े िनळवं डे धरणांतनू पाणी 
आर णास पाटबंधारे खा  याची त  वत: मा  यता आह.े पाटबंधारे खा  या  या िद.१०/०४/२०१३  या प ा  वये 
सदरह  तािवत पाणी परुवठा योजनेसाठी १४.६५ दलघमी (५१७.२९ दलघफु) आर णाचा  ताव असनू , 
.१८३.९३ कोटी िह  सा िशड  सं  थानने उचलावा, अस े कळिव  यात आलेले आह.े वरील माण े योजनेची 

िकंमत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क  प खचाचा माणिशर वाटा .१८३.९३ कोटी या माणे 
एकुण .३८०.८६ कोटी मा  इतक  र  कम होते.  

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेत खालील माण े िनणय समंत 
झालेला आह.े  

" ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड करीता पाणी परुवठा कर  यासाठी िनळवं डे धरणांतनू थेट 
पाईपलाईन आणणे  या योजनेमळु ेिशड  शहरासह आजुबाजु  या गावांना पा  याची सिुवधा उपल  ध होणार असनू 
 यामळु े सं  था न आिण िशड  शहरा  या पाणी परुवठा योजनेवर ताण येणार नाही व कायसव पी टंचाई  त 

गावांना िप  याचे पा  याची शा  वत सिुवधा उपल  ध झा  याने  थािनक नागरीकांबरोबरच साईभ  तानंाही याचा 
लाभ होणार आह.े तसचे ी साईबाबा शता  दी महो  सवापवु  याबाबत कायवाही होण ेगरजचे ेअस  याने सदर  या 
योजनेसाठी ी साईबाबा सं  थानने पुढाकार घेवनू  वतं  क  प स  लागाराची नेमणकू व आव  यक लोकवगणी 
उपल  ध क न देण ेसिमतीला आव  यक वाटते.  

यावर सिव  तर चचा होवनू ,  तािवत बाब धोरणा  मक व मेजर फायना  शीयल अस  यामळु ेसिमती 
 यावर िनणय घेऊ शकत नाही. यासाठी, सदरह योजना का आव  यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमदू क न 

 ताव शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सचुना व आदेश िमळणसेाठी मा.मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे सं  थान विकलामाफत अज करणते यावा व मा.उ  च  यायालयाचे 

आदशेानुसार पढुील कायवाही करावी, असे ठरले."  
वाढीव िशड  सं  थान, िपंपळवाडी व कनकुरी सयंु  तीक  तािवत पाणी परुवठा योजनेिवषयी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे आदशेास अनुस न अॅड. आर.एन.धोड यांचेमाफत मा.मुंबई 
उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे िस  हील अॅि लकेशन नं. १२३४६/२०१४ दाखल कर  यात आलेले 
होते.  

 ततु िस  हील अॅि लकेशनम  ये मे.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी व िद.२१/०४/२०१६ रोजी 
तारीख नेमलेली होती. उपरो  त िस  हील अजाम  ये मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात 
िद.२२/१२/२०१४ व िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे आदशेा  वये सदर करणी शासनास  याचंे  हणण े  वरीत सादर 
करणबेाबत आदशे िदलेले होते. 

मा.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी सदर योजनेचा  ताव शासन मा  यतेसाठी सादर करणबेाबत 
िदले  या आदशेा  वये मा. धान सिचव, पाणी परुवठा व  व  छता िवभाग, मं ालय मुंबई यांचेकडे 
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणीपरुवठा/ ४०२६/२०१५, िद.१९/१०/२०१५ व मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपरुवठा/१३९०/२०१६, िद.२२/०६/२०१६ अ  वये 

शासिकय मा  यतेसाठी  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  
तसचे िशड  शहरासह खडकेवा के, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, नांदखु  खु., नांदखु  ब.ु या गावांचा 

सदरह योजनेत समावेश करणबेाबत मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात िद.०७/०४/२०१६ रोजी 
शपथप  सादर कर  यात आलेले होत.े  

अिध क अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, अहमदनगर यांनी िद.२०/०६/२०१६ रोजीचे प ानसुार 
केले  या मागणी माण े िशड  शहरासह खडकेवा के, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, नांदखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु या 
गावांचा सदरह योजनेत समािव  ट करणबेाबत  यानंा जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/१४३२/२०१६, 
िद.२४/०६/२०१६ अ  वये "ना हरकत दाखला" दे  यात आलेला होता.     

मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने िद.१५/०७/२०१६ रोजी िदलेले आदशेात सरकारी 
वक ल यांनी सादर केले  या  हण  यानुसार या करणी या तारखेपासनू पढुील चार आठवडयात पाणी परुवठा व 
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 व  छता िवभाग, महारा   शासन, मं ालय मुंबई यांची तां ि क मा  यता घेवून पुढील दोन आठवडयात 
शासिकय मा  यता दान कर  यात येईल अस ेआदशेात नमदु आहे.     

 यानुसार महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांच े .ंसासं िव-२०१५/ १००७/ . .१७७/ 
का.१६ िद.१९/०७/२०१६ रोजीच े ा  त प ानसुार  तुत करणी ा  त िनदशास अनसु न, पाणी परुवठा व  व  छता 
िवभागाने सु िचत के  या माणे या योजनेस तां ि क मा  यता दे  याचा  ताव ी साईबाबा सं  थानमाफत मु  य अिभयंता, 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचकेडे सादर करावा तसेच या संदभात  यि श: पाठपुरावा क न 
अिधकािधक तीन आठवडया  या कालावधीत तां ि क मा  यता ा  त क न घवेनू मा  यता ा  त  ताव पुढील आव  यक 
कायवाहीसाठी या िवभागास सादर कर  यात यावा असे कळिव  यात आलेल ेहोत.े  

 यानसुार  तुत करणी ा  त िनदशास अनसु न जा.न.ंएसएसएस/वशी/पाणीपरुवठा/२०१६, 
िद.२७/०७/२०१६ अ  वये या योजनेस तां ि क मा  यता दे  याचा  ताव मु  य अिभयंता, महारा   जीवन 

ािधकरण, ादिेशक िवभाग नािशक यांचेकडे सादर करणते आलेला होता. 
महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक याचंेमाफत जा. ं /मअु/नािशक/तांशा-२/१५२७/ 

२०१६, िद.१२/०८/२०१६ रोजीचे प ा  वये ा  त झालेले आह.े  यानसुार .१६३४२.९६ ल  िन  वळ व 
.१९१९१.४० ल  ढोबळ (९% ETP Charges सह) िकमतीचे सिव  तर अंदाजप क व आराखडयांना बाब 
ं .३० माह ेऑग  ट २०१६ प  ं .मजी ा/तांमा/१५३२, िद.१२/०८/२०१६ नसुार तां ि क मंजरूी दान कर  यात 

आली आह.े 
ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) या 

कालावधीत साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीम  ये लाखो साईभ  त ी साईचं ेमहासमाधीच ेदशनाथ िशड  येथे 
भेट दतेील.  यावेळी साईभ  ताचंी गैरसोय होव ूनये यासाठी सदरह योजना तातडीने पूण होवनू कायाि वत होणे गरजेचे 
असलनेे महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचे .ंसासं िव-२०१५/ १००७/ . .१७७/ का.१६, 
िद.१९/०७/२०१६ रोजीच ेप ात नमुद केलनेुसार, तां ि क मा  यता घवेनू योजना तां ि क मा  यतेसह िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांचकेडे पुढील कायवाहीसाठी सादर कर  यात यावी असे िनदश िदललेे असलनेे, इकिडल 
जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपुरवठा/२५७३/२०१६, िद.२३/०८/२०१६ अ  वये  ताव मा  यतेसाठी मा. धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचकेडे सादर करणेत आललेा होता.  

यानुसार महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासं िव-२०१५/१००७/ . .१७७/ 
का.१६, िद.३१ ऑग  ट, २०१६ अ  वये वाढीव िशड  सं  थान, पाणी पुरवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवडें 
धरण उ व घवेनू) या योजने  या .१६३,४२,९५,५५५/- िन  वळ व .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (९% ETP 
Charges सह तसेच .१८३९३/- ल  िनळवडें धरण िह  सा वगळून) िकमती  या अदंाजप कासह अटी व शत  या 
अधीन राहन शासिकय मा  यता दान कर  यात आललेी आह.े सदरह शासन िनणयाची त सोबत अवलोकनाथ 
जोडललेी आह.े 

सदरचे आदेशात सदर योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यां  यामाफत उपल  ध क न दे  यात येईल. सदर िनधी पणू ठेव प  दतीने ठेऊन महारा   जीवन 

ािधकरणा  दारे ही योजना केवळ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या सं  थानसाठी राबिव  यात 
येईल अस े नमदु असनू , िशड  शहरासह खडकेवा के, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, नांदखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु या 
गावांचा सदरह योजनेत समावेश करणते आलेला नाही.    

िवषयां िकत योजनेबाबत वर नमदू शासन िनणयास अनसु न पुढील कायवाही करणसेाठी सव थम सदर 
योजनेसाठी आव  यक असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध करणे, सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा   
जीवन ािधकरणमाफत करण े व ी साईबाबा समाधी महो  सव कालावधीत िशड  येथे येणा-या साईभ  तानंा 
पा  याची कमतरता भास ू नये याकरीता योजनेतील  WTP, RCC MBR Pure Water Gravity Mains, 
Pure water Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network  या 
उपांगांची कामे पिह  या ट  यात हाती घेणकेामी कायवाही करण े या बाब िवषयी िनणय होणकेरीता  ताव  
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे सादर करणेत आला होता.  

 यावर िनणय ं . ७३९ पढुील माण ेसमंत झालेला आहे .  
" ... यावर सिवत  तर चचा होऊन , ी साईबाबा सं  थान िशड करीता िनळवं डे उ व घेऊन,  तािवत 

पाणी परुवठा  योजनेचे काम ससंथानमाफत करावे क , महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक 
यांचेमाफत करावे याबाबतचा तौलािनक  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणाेत यावा असे ठरले.  " 

महारा    जीवन ािधकारण यांचेमाफत सदर योजनेचा सिव  तर क  प अहवाल तयार क न 
या क  पाचे सिव  तर अंदाजप क तयार  कर  यात आलेले आह.े महारा   जीवन ािधकरण ह ेया े ातील त  
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असनु ते महारा   शासनाचा एक उपिवभाग आह े . उपरो  त शासन िनणयात नमदू के  या माणे सदर योजनेची 
अंमलबजावणी महारा   जीवन ािधकारणमाफत करावयाची आह.े 

महारा   जीवन ािधकरण यांचेकडे याबाबत आव  यक तां ि क मनु  यबळ उपल  ध आह.े तसचे या 
योजनेसाठी आव  यक शासनाचे सव शासक य िवभागाचंे ना हरकत दाखले िमळिवण े , तां ि क मंज-ुया घेणे, 
िनळवं डेपासनु ते िशड पयत स  ह क न ले  हल घेणे,  याचे िडटेल िडझाईन व ॉईगंतयार करणे, ई-िनवीदा तयार 
क न ई-िनिवदा या राबिवणे, पाईप लाईनचे कामातील अडचण च ेिनरसन करण,े पाईप / इतर मटेरीयल  या 
त  सम बाब ची तपास  या करणे, सु  असले  या कामावर दनैं िदन पयवे ण करण,े कामाचा दजा राखण े बाबत 
आव  यक  या बाब ची तपास  या करणे, कामाचा मािसक अहवाल तयार करणे,  य  झाले  या कामांबाबत 
ठेकेदार यांचे दयेके तपासण ेव सदर दयेके आदा करणबेाबत कायवाही करणे, क  प आढावा बैठकांना उप  थीत 
राहण,े िमिटंग इितवृ  त तयार करण ेइ  यादी सव कामे करावी लागणार आह.े   

वर नमदू कायवाही कर  यासाठी सं  थानकडे परेुशे तां ि क मनु  यबळ उपल  ध नाही. सं  थानमाफत ी 
साईबाबा समाधी महो  सव कालावधीत िशड  येथे येणा-या साईभ  तानंा पा  याची कमतरता भास ूनये याकरीता 
पिह  या ट   यात सदर योजनेतील WTP, RCC MBR, Pure Water Gravity Mains, Pure water 
Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network  या उपांगांची 
कामे सं  थानमाफत हाती घेणकेामी कायवाही करण ेव या क  पातील िनळवं डे ते िशड  पाईपलाईनचे उव रत 
काम महारा   जीवन ािधकरण यांचेमाफत करणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ 
रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  

 यावर िनणय ं . ३१ पुढील माण ेसमंत झालेला आह.े 
"...यावर सिव  तर चचा होऊन अस े ठरले क , िनळवं डे धरण उ व घेवनू,  तािवत पाणी परुवठा 

योजनेपैक  िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व 
पाईपलाईनची कामे समाधी शता  दी वषा  या पा  वभमूीवर तातडीने पणु क न  या वीत व सदर सपंणू योजना 
सं  थानमाफत राबिव  यात यावी. याकामी त क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक 
िवभाग, नािशक यांची िनयु  ती करणते येऊन,  यानंा शासिकय दराने स  लागार फ  दे  यात यावी. तसचे याबाबत 
िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी फेर  ताव  सादर करणते यावा." 

ी साईबाबा शता  दी महो  सव २०१७-१८ करीता सदरह योजना कायाि वत करणसेाठी सदरह 
योजनेची िनकड व काम लवकर पुण हो  याचे  टीने िशड  प रसरात करावयाची ट  पा ं .१ मधील WTP, 
ESR, Distribution Network व पाईपलाईनची कामे, ट  पा ं .२ म  ये िनळवं डे धरण ते मौजे कनकुरी सं  थान 
जलशु  दीकरण कद या अंदाजे ८० िक.मी.पाईपलाईन टाकण,े याकामी त क  प स  लागार  हणनू महारा   
जीवन ािधकरण ादिेशक िवभाग, नािशक यांची िनयु  ती करणे, सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा   जीवन 

ािधकरणामाफत न करता सपंुण सं  थानमाफत राबिवणे चे काम करणसे मा  यता िमळणेसाठी मा.िवधी व  याय 
िवभाग महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी परुवठा/२८/२०१७, िद.०३/०४/२०१७ 
अ  वये फेर  ताव सादर करणते आलेला आह.े  याबाबत मा.मु  यमं ी महोदय यांचेशी िद.३१/०३/२०१७ रोजी 
झाले  या बैठक तील चचदर  यान मा.मु  यमं ी महोदय यांनी सदर क  पास त  वत: मा  यता िदलेली आह.े   

 ताव:- िनळवं डे धरणातनू िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन पढेु कोपरगांव 
शहरासाठी आणणे संदभात मा.मं ी, पाणी परुवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या अ  य तेखाली 
िद.०७/०४/२०१७ रोजी बैठक सपं  न झाली. सदरह बैठक  या इितवृ  ताची त आव  यक कायवाहीसाठी 
महारा   शासन, .बैठक २०१७/ . ं .२१/पाप-ु०९, पाणी परुवठा व  व  छता िवभाग, मं ालय, मुंबई, 
िद.१९/०४/२०१७ अ  वये ा  त झालेली आह.े  

  या बैठक त खालील मु यांवर चचा होऊन िनणय घे  यात आले.  

अ. ं . बैठिकतील िवषय बैठिकत चचा होऊन घे  यात आललेा िनणय 
अंमलबजावणी 
करणारी यं णा 

०१ 

िनळवडें धरणातून 
िशड  पयत येणारी 
िप  या  या पा  याची 
पाईपलाईन 
कोपरगांव 
शहरासाठी आणणे. 

िनळवडें धरण उ व ध न साईबाबा शता  दी िनिम  त िशड  सं  थानासाठी 
.१९१.९१ कोटी िकमती  या योजनेस शासना  या िवधी व  याय िवभागाने 

िद.३१/०८/२०१६  या शासन िनणया  वये शासिकय मा  यता िदली आह.े 
या योजनेसाठी आव  यक िनधी सं  थान  वत:  या िनधीतून उपल  ध क न 
दईेल. सदर शासन िनणयात सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा   जीवन 

ािधकरणांमाफत कर  यात येईल. सदर योजनेसाठी आव  यक िनधी ी 
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साईबाबा सं  थाना  दारे पुण ठेव प  दतीने ठेवनू मजी ा  दारे सदर योजना केवळ 
िशड  सं  थानासाठी राबिव  यात येईल असे  प  ट नमूद केलले ेआह.े  
सदर योजना कोपरगांव पयत वाढिव  या  या  तावाबाबत चचा होवनू 
खालील माणे िनणय घे  यात आला.   

  
१) सव थम कोपरगांव पयत आव  यक सव ण क न योजनेच ेसंक  पने व 
अंदाजप के व आराखडे मजी ा माफत सुधारीत करणे आव  यक आह.े  

िशड  सं  थान व 
मजी ा 

  
२) िशड  सं  थानने कोपरगांव सहीत िशड  सं  थान असा पाणी पुरवठा 
योजनेची  या  ती वाढिवणे व िनधी उपल  धतेबाबतचा ठराव करावा. 

िशड  सं  थान 

  

३) सदर योजनसे िशड  सं  थानने िनधी उपल  ध क न दणेे आव  यक आह.े 
 यामुळे कोपरगांव सह िशड  सं  थान सुधा रत पाणी पुरवठा योजनेचा  ताव 

पु  हा िवधी व  याय िवभागास सादर करणे, मा  यता घणेे यांची आव  यकता 
िदसून येत नाही ही बाब िशड  सं  थान  या अख  यारीतील िदसून येत.े याची 
खा ी क न आव  यक ती कायवाही करावी. 

िशड  सं  थान 

  ४) वाढीव पाणी आर णाचा  ताव तयार क न सादर करावा.  

िशड  सं  थान, 
मजी ा िवभाग, 

संगमनेर, जलसंपदा 
िवभाग. 

  सदरह बैठक त वरील माणे नमदु मु यांवर चचा होवनु िनणय घे  यात आलेले आहते. याबाबत 
ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडुन आव  यक ती अंमलबजावणी करणेबाबत सिुचत  

कर  यात आलेले आह.े  
तरी िनळवं डे धरणातनू िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन पु ढे कोपरगांव शहरासाठी 

आणणसेंदभात मा.मं ी, पाणी परुवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या अ  य तेखाली िद.०७/०४/२०१७ 
रोजी झाले  या बैठक  या इितवृ  तातील नमदु केले माण े आव  यक कायवाहीसाठी होणसेाठी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८२ यावर सिव तर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातून िशड  पयत येणारी िप  या  या पा  याची पाईपलाईन पु ढे 
कोपरगांव शहरासाठी आणणेसंदभात मा.मं ी, पाणी पुरवठा व  व  छता, महारा   शासन यां  या 
अ  य तेखाली िद.०७/०४/२०१७ रोजी झाले  या बैठक  या इितवृ  तातील नमुद केले माणे आव  यक 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

  तसेच याचवेळी मा.नगरा य ा, िशड  नगरपंचायत तथा यव थापन सिमती सद या यांनी 
िशड साठीही या पाईपलाईनमधून िप याचे पाणी िमळावे, असे लेखी प  सं थानला िदले.  

  यावर चचा होऊन, िनळवंडे धरणातून सं थानसाठी येणा या पा  या या पाईपलाईनमधून 
कोपरगाव व िशड  शहरासाठी िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकामी, कोपरगाव व िशड  
नगरपंचायत ना महारा  जीवन ािधकरण यां चेकडून तां ि क बाब ची पुतता क न सिव तर आराखडा 
सं थानकडे सादर करणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले.   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०६ सोने, चांदी व इतर मौ यवान धातू या व तु/ सािह य देणगी हणून वीकारणेकामी मागदशक त वे-

वजा- िनयमावली िनि त करणे. 
ताव– (अ) ी े  िशड  येथे ी साईचंे समाधी दशनासाठी दशे-िवदशेातनू दररोज हजारो भ  येत असतात. ी 

साईबाबांवर असले या दपेोटी िशड  येथे येणारे भ  सं थान यव थापनास िविवध व पात देणगी/ दान दते 
असतात, याम ये िवशेषतः रोख र कम, सोने-चांदीचे मौ यवान अलंकार/ व त,ू  णालयांशी संबंधीत सािह य, 
िविवध व पातील यं /े उपकरण ेयांचा समावेश होतो. यातही ामु याने समाधी मं िदरासाठी आव यक असणारी 
िन य वापरातील सोने-चांदीची भांडी / व त ूदणेकेडे भ ांचा मोठा कल असतो. तसचे या यित र  काही भ  
अलंकाराचे व पात (उदा. मकूुट, छ , चेन, अंगठी इ  यादी ) सोने-चादंी या व त ू ी साईनंा दणेगी पाने अपण 
करीत असतात. यापैक  बरेचसे भ  आपले दान दानपेटीत अपण करीत असतात. तर काही भ  सम  दणेगी 
कायालयात येऊन वर उ लेख केलेले सोने-चांदी या मौ यवान व त–ूअलंकार देणगी हणनू दतेात. याबाबत 
स  या खालील माणे ढोबळमानाने कायप  दत्ी  अवलंिबली जात आहे - 
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०१. वरील व पात दणेगी दणेेसाठी भ  दणेगी कायालयात आलेनंतर, सोने-चांदीचे मु यांकन करणसेाठी 
सव थम सं थानचे थािनक पातळीवरील सोने-चांदी मु यांकनकार यांना पाचारण केले जात.े  

०२. अशा कारचे मु यांकन करणसेाठी लेखाशाखेमाफत िविहत नमु यात फॉम तयार करणते आलेला असनू, 
 याम ये भ ांचे नांव, प ा, दरू वनी मांक, देणगी दऊे इि छत असले  या धातचूे नाव , व तचूे नाव , 

कॅरेट / टंच, आजचा बाजारभाव व  यानसुार होणारी िकंमत, भ ाची व मु यांकनकार यांची वा री 
इ  यादी तपशील नमदु करणते आलेला आहे.  यानंतर  सोने-चांदी मु यांकनकार, भ  देणगी हणनू दऊे 
इि छत असले  या मौ यवान व तूंचे कस लावनू, तपासणी क न व वजनमापे घेऊन, या िदवशीचे 
बाजारभावानसुार व तूंचे मु यांकन क न दते असतात. 

०३. मु यांकनकारांनी केले या मु यांकनानुसार लेखाशाखेमाफत भ ांस िविहत प  दतीने देणगी पावती व 
उदी साद िदला जातो. याम ये सोने-चांदीचे देणगी मु य साधारणतः पये २५,०००/- मा  व यापे ा 
जा त आह ेअशा दणेगीदार साईभ ांना फ  एकदास ी साईचंे दशन/ आरतीची सिुवधा िवनामु य िदली 
जाते.  

परं तु  आता असे िनदशनास आले आहे क , समाधी मं िदरासह इतर मं िदरात िन य वापरासाठी तसचे  
आव यक िठकाणी मौ यवान सोने-चांदी या व त ूतयार क न, देणगी हणनू ी साईचंे चरणी अपण करणचेा 
भ ांचा कल वाढलेला आह.े याम ये मं िदरातील मखर, फोटो े म, िसहंासन , दि णा पेटी,  ी साईचंे समाधीस/ 
पादकुांना, समाधी मं िदरातील िभंत ना आवरण इ यादीचा समावेश होतो. अशा व त ूतयार करणसेाठी सोने-चांदी 
बरोबरच तां बे, टील, लोखंड, लाकूड इ यादी धातूंचाही वापर करणते येतो. अशा वेळेस या व तूंचे मु यांकन 
करण ेसोने-चांदी मु यांकनकारांसह सं थान यव थापनास िकचकट व िजिकरीचे होत आह.े तसचे अशा व त/ू 
सािह य ावे हणनू मं िदर, जनसपंक  अथवा इतर िवभागातील अिधकारी/ कमचारी थेट भ ांशी सपंक साधत 
अस याने अशा व तूंचे मु यांकन करतांना येणा-या अडचणीबाबत ते अनिभ  असतात व  यातनू गैरसमजतुीने 
वाद-िववादाचे सगं उ वनू सं थान यव थापनास चकु चे िस  दी स सामोरे जावे लागत आहे. 

(ब) वर नमदु केले या सव िववेचनास अनुस न, एखा ा भ ाने सोने-चांदी व त ू/ सािह य देणगी 
हणनू देणचेी इ छा य  के यास अशी  सोने-चांदीसह इतर मौ यवान व त ू/ सािह य वीकारणसेाठी काही 

मागदशक त वे-वजा-िनयमावली असणे िहतकारक व गरजेचे आहे, अस ेमत आह.े  याम ये खालील मागदशक 
बाब चा समावेश करता येईल – 

०१. जे साईभ  सोने-चांदी या मौ यवान धातपूासनू बनिवले  या व त/ू सािह य देणगी पाने दऊे इि छतात 
अशा साईभ ांना शासक य अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ जनसंपक अिधकारी/ मं िदर िवभाग मखु 
यांचेकडेस  आपली सकं पना  मांडणकेामी आमं ि त कराव.े  

०२.  भ  दणेगी दऊे इि छत असले  या सोने-चांदी व त/ू सािह यात इतर धातूंचा समावेश होणार असले तर 
 यासाठी थािनक सोने-चांदी मु यांकनकारांसह, तो भ  यांचेकडून अशी व त ूबनवनू घेऊ इि छत 

आह े  याचंे ितिनधीसह सिव तर चचा करणते यावी.  
०३.  सबंं िधत भ ाकडून देणगी बाबतचा ताव लेखी व पात घेऊन,  याबाबत थम सं थान शासनास 

व  शासनाचे सचुनेनुसार यव थापनासही अवगत कराव.े आव यकता भास यास याबाबत ताव 
सादर क न, रतसर मा यता घेण ेिहतावह रािहल. याम ये ामु याने दणेगी हणनू देणते येणारी व तू / 
सािह य कोण-कोणते धात ूवाप न बनिवणते येणार आहे, याचा प  ट उ लेख असावा.  

०४.  वर नमदु केले माणे, य  काम सु  होईल यावेळेस  यामधील घटकांचे वतं  वजन (उदा. सोने, 
चांदी, तां बे, लाकूड अथवा इतर) थािनक मु यांकनकारांसह सबंं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ  
अथवा  याचे ितिनधीसमोर करणते येऊन या या न दी ठेवणते या यात.  

०५. अशा देणगी पाने ावयाचे व तचूे काम पूण झालेनंतर, बाक  रहाणारे  उरले  या सािह याचेही वतं  
वजन व थािनक मु यांकनकारांसह संबं िधत िवभागाचे ितिनधी व भ  अथवा  याचे ितिनधी समोर 
करणते येऊन या या न दी ठेवणते या यात.  

 अशा िविवध धात/ू घटक एक  असले या व तचूे/ सािह याचे बनिवणचेे सपंूण कामकाज िशड  येथेच 
करणते यावे, जेणके न याम  ये असले या घटक धातूंच/े घटकांचे वतं  वजन क न, यां  या उिचत 
न दी करण ेव  यानुसार मु यांकन करण ेसोयीचे होईल.  
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०६.  य ात या िदवशी वर नमदु केलेली व त ू / सािह य दणेगी पाने सं थान शासनाचे अथवा सबंं िधत 
िवभागाचे ता यात िमळाले यािदवशी, अ.न.ं ०४ व ०५ म ये नमूद केले या न दी ल ात घेऊन, 

य  वजना माण ेव  यािदवशी असणारे बाजारभावा माण ेिहशोब क न देणगी पावती देणते यावी.   
०७. बहतांशी भ  सवुणलेप असले या चांदी या व त ूदणेगी पाने दतेात, या व तूंची दणेगी पावती ही 

याम  ये  वापरले या चांदीचे टंचनुसार चांदी व त ू हणनू करणते यावी.  
०८. बहतांशी भ  खडे (Stones)असलेले मकूुट व इतर व त ूदणेगी पाने  दतेात, या व तूंची दणेगी पावती 

खड्यांचे अंदाजे वजन व तचूे एकूण वजनातनू वजा क न िन वळ सोने-चांदीचे मु यांकन क न, 
यानसुार देणगी पावती देणते यावी.   

०९.  दणेगी पावती माण े तसचे वेळोवेळी करणते आले  या न दी माण े सबंं िधत िवभागांनी अशा व तूंची 
चल-अचल मालम ा न दवहीत उिचत न दी घेणचेी कायवाही वरीत पणू करावी व कायपतूता 
अहवाल मा. कायकारी अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करावा.  
(क) उपरो माण े सोने-चांदी व त/ू सािह य दणेगी पाने वीकारणकेामी मागदशक त व-वजा-

िनयमावली िनि त क न कायवाही करणकेामी उपरो  ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सिवनय 
सादर. 

िनणय .२८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला साईभ ांकडून देणगी व पात ा  होणा या सोने-चांदी व 
इतर मौ यवान धातू या व तु/ सािह य देणगी हणून वीकारणेकामी या े ातील त ां चे 
मागदशनानुसार िनयमावली तयार करणेत येऊन, ती मा यते तव सिमतीसमोर सादर करणेत यावी, असे 
ठरले.                      (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
िवषय न.ं०७ िशड  नगरपंचायत ह ीतील ०६ र ते भूसंपादीत क न िवकसीत करणे. 

ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था )िशड (२००४ चे कलम २१ )२ (खालील माण ेतरतदु आहे.  

  पोट कलम )१ (आिण )१ क ) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी के  यानंतर 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास, अशा िश  लक रकमेचा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ  पन ्ना  या तीस ट   यापे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल. 

  (दोन  ( थािनक नागरी सवेा सिुवधा यां  याम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 
सोयीम  ये वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठी. 

  मा .  यव  थापन सिमती िनणय: 
०१.  िनणय . २६३ िद. २४/०४/२००६.       ०६.  िनणय . ७५० िद. ११/०९/२०१४. 
०२.  िनणय . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०.       ०७. िनणय . ७९९ िद. ११/०९/२०१४. 
०३. िनणय . ५३८ िद. २४/०७/२०११.       ०८. िनणय . ४६७ िद. १०/११/२०१५. 
०४. िनणय . ७०६ िद. २४/०९/ २०११.          ०९. िनणय . ६५६ िद. २८/१२/२०१५. 
०५.  िनणय . ७८ िद. ०८/०१/२०१४.              १०. िनणय . ३३ िद. २५/०२/२०१७. 
मा. शासन िनणय : मा. िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन िनणय . 
१. सासिंव /२००६/८७६/(१३१) का.सोळा, िद.०४/०९/२०१४ 
२. सासिंव-२०११/५१४/ . . ७४/का.१६, िद.२१/०८/२०१४ 

 तावनाः िशड  शहरातील सावजिनक सोयीसिुवधांचा िव  तार कर  याचे  टीने व  याचंा 
साईभ  तानंा ामु  याने उपयोग होईल अशी िवकास कामे हाती घेवनू पणू करणेसाठी सं  था न  यव  थापन िशड  
नगरपंचायतीस मदत करीत आह.े या िविवध पायाभतू सिुवधांअंतगत िशड  नगरपंचायतीचे िवनंतीव न िशड  
शहरातील र  ते सं  थान िनधीतनु िवकसीत करणेस त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४/०४/२००६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .२६३ अ  वये मा  यता देणते आली आह.े  

अ) िशड  शहरातील थम ाधा  य गटातील र  ते िवकसीत करणे: मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेतील वेळोवेळी झाले  या िनणयानुसार थम ाधा  य गटातील १०.०६ िकलोमीटर लांबीचे एकुण 
११ र  ते सं  थान िनधीतनू भूसपंादन व िवकसीत करणसेाठी येणारे .८८ कोटी मा चे खचास िद.०४/०९/२०१४ 
रोजीचे शासन िनणया  वये मा  यता दणेते आलेली असनू, सदर क  पासाठी आजपावेतो .७०,०७,८४,७६९/- 
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इतक  र  कम खच झाली आहे. सदरह क  पातील र  ता . ०९ अ भसूपंानासाठी व र  ता  .०८ साठी मा. 
 यायालयाने िदले  या आदशेानसुार वाढीव मोबदला र  कम उपिवभागीय अिधकारी, िशड  यांनी मागणीनुसार 

सदर क  पासाठी .३०,७५,३३,१४५/- वाढीव खच येत आहे. याकामी येणारे वाढीव खचास मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे िद.१७/१०/२०१६ अ  वये सादर करणते आलेला 
आह.े  यास अ ाप मा  यता ा  त झालेली नाही. याबाबत पाठपरुावा करणते येत आहे.  
ब) िशड  शहरातील सहा र  ते भूसंपादन क न िवकसीत करणे: मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत 
िशड  यांनी िद.१०/०६/२०११ व िद.१६/०७/२०११ रोजीचे प ा  वये, सदरह क  पातील एकुण ०६ र   याचंे 
भसूपंादनासाठी .४३.७३ कोटी व या सहा र   यासंह भसूपंादनाची आव  यकता नसलेले १७ र  ते  िवकसीत 
करणकेामी अंदाजे .८२.३७ कोटी असे एकुण .१२६.१०० कोटी खचाचा खालील र   याचंे भूसपंादनासाठी 
िनधी उपल  ध करण े व र  ते िवकिसत करणेबाबतचा  ताव सं  थानला सादर केला होता.  यानुसार मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .५३८ अ  वय,े ि तीय ाधा  य गटातील र  ते 

िवकसीत करणेस मा  यता देणेत आललेी आह.े सदर िनणयानसुार खालील सहा र  ते  भूसंपादनासाठी .४३.७३ कोटी 
व िवकसनासाठी .५७.२८ कोटी असा एकुण .१०१.०१ कोटी खचाचा  ताव इकडील िद.०४/०४/२०१२ रोजीचे 
प ा  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणेत आला होता.  

अ. 
नं. 

र   याचे नांव लांबी 
(मी.) 

लांबी 
(मी.) 

अि त वातील 
ं दी (मी.) 

भूसंपादन  करावयाची 
ं दी (मी.) 

०१ िवकास योजनेतील २४ मीटर ं द वळण र ता (साई 
दा हाउिसंग सोसायटी कॉनर ते सन एड सॅन हॉटेल 

र ता) 

२६५० २४ - २४.०० 

०२ िवकास योजनेतील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया 
समोरील  

५५० १२ ५.५० ६.५० 

०३ र ता (िपंपळवाडी र ता ते िनमगांव िशव र ता) ५०० १५ १० ५.०० 
०४ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा िबरेगांव र ता ं

(निवन िपंपळवाडी र ताप- वराह चौक ते कािलकानगर-
१५ मीटर  व पुढ ेिबरोबा मं िदरापयत विहवाटी माणे)   

३२० १५ - १५.०० 

०५ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र ताप (जैन 
मं िदरालगत  

१००० १५ १० १५.०० 

०६ नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता ) ३०० १५ -- १५.०० 
 एकूण लांबी ५३२०    

 यानंतर उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू यांनी या सहा र   याचंा भसूपंादन खच 
.४३.७३ कोटी ऐवजी .५४.२६ कोटी येत असलेबाबत कळिवले होते.  यानसुार सदरह कामी एकुण 
.१११.५४५ कोटी सधुारीत खचास मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .७८ 

अ  वये मा  यता िमळाली.  यानुसार िद.१०/०१/२०१४ रोजीचे प ा  वये शासन मा  यतेसाठी सधुारीत  ताव 
सादर करणते आला.  

याबाबत िवधी व  याय िवभागाने िद.१८/०२/२०१४ रोजीचे प ा  वये, भसूपंादनाची आव  यकता 
असणारे सात र  ते  िवकसीत करणबेाबतचे  तावास स ि थतीत कायरत ि सद  य सिमतीची मा  यता घेऊन, 
मा. उ  च  यायालया  या िस  हील अॅ  लीकेशन .१२०५६/२०१२ िद.१६/१०/२०१२  या आदशेानुसार उ  च 
 यायालयाकडे जाऊन थम मा  यता घे  यात यावी अस े कळिवले.  यानुसार ि तीय ाधा  य गटातील 

भसूपंादनाची आव  यकता असलेले सहा र   याचंे भूसपंादन व िवकसनासाठी आव  यक असणारा .१११.५४५ 
कोटी मा चा िनधी उपल  ध क न देणकेामी मा. उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस  हील अज 

.८७०९/२०१४ अ  वये सादर करणते आला होता.  
तदनंतर या सहा र   याचंे भसूंपादन करणकेामी .५४.२६ कोटी ऐवजी आता नवीन भसूपंादन कायदा 

सन २०१३ िद.०१/०१/२०१४ पासनू लाग ूकर  यात आला अस  याने, या काय ाचे कलम २४ तसचे कलम २६ 
ते ३० माण ेिहशोबीत क न ावी लागणार अस  याने सधुारीत भसूंपादन खच एकुण .१५०,१८,८८,७९७.०० 
इतका येत असलेबाबत उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग, िशड  यांनी कळिवले. याकामी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .७५० खालील माण ेझाला आह.े  
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“..यावर सिव  तर चचा होऊन, यापवू   तािवत कामी येणा-या .१११.५४५ कोटी मा  रकमे  या 
खचास मा  यता िमळणसेाठी मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  ये अज सादर केलेला असनू, 
अ ाप पयत या अजावर काहीही िनणय झालेला नाही. मा. औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत पाठपरुावा करणते 
यावा व मा. औरंगाबाद खंडपीठाचे मंजरूी िमळालेनंतर वाढीव रकमेचा  ताव सिमतीपढेु सादर करणते यावा असे 
ठरले.” 

मा. ययव थावपन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .४६७ अ वरये, “..यावर 
सिव तार चचा होऊन असे ठरले क , ि दतीय ाधा यर गटात नमदू केले याच १७ र यापैक  महारा   सवुण  
जयंती नगरो थान महाअिभयान (राजसत्र) योजनेत मंजरू झालेले ०८ र त ेवगळणते येऊन, उवरीत ०९ र यांनग  
ची स ःि थती, िनकड, खचाची र कंम यासह सधुारीत खचाचा ताव तयार करावा तसचे भसूपंादनाची  
आव कता असले याथ ०६ र यांच े भसूपंादन  व इतर अनषुंगीक खचाबाबतचा सधुारीत तपशील िशड  
नगरपंचायतीकडून घे यात् यावा व याडसह सिव तचर ताभव सभेसमोर सादर करणते यावा. ”तसचे 
मा.ि सद  य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  .६५६ खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

   “...यावर सिव  तर चचा होऊन, िशड  येथील ०६ र त ेभ-ूसपंादीत क न िवकसीत करण ेव ०९ र ते 
िवकसीत करणबेाबतचे तावास त वतः मा यता दे यात आली. तसचे याबाबत िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांचेकडून सधुारीत सिव तर अंदाजप कासह ताव मागिवणते यावा, याचंेकडून ताव आ यानंतर 
मा यतेसाठी मा. उ च यायालयाम ये सादर करणते यावा, अस ेठरले.” 

  मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ाने उवरीत एकूण १५ 
र   यापैंक  िशड  ह ीतील नगरमनमाड र  ता कॉ  टीकरण करण े कामाचा खच वगळता इतर १४ र   याचंे 
खचाचा सधुारीत  ताव खालील माण ेसादर केला.  

  (अ)  ०६ र  ते भसूंपादन खच : .१६३,५५,२६,२१०.००  
   ०६ र  ते िवकसन खच : .४३,७२,२७,५४३.०० 
   ०६ र  ते  एकूण खच : .२०७,२७,५३,७५३.००       
 

(ब)  ०८ र  ते िवकसन खच : .२२,६९,९१,५१०.००      
   एकूण खच   ( अ+ब)   : .२२९,९७,४५,२६३.०० 
 

सदरह  ताव मा. उ  च  यायालयाचे मा  यतेसाठी सादर करणेबाबत कायवाही िवधी िवभागामाफत सु  
होती. दर  यान िद.२८/०७/२०१६ रोजी पासनू मा.  यव  थापन सिमती अ  ती  वात आलेली आहे. मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत िस  हील अज मागे घेणेबाबतची 
कायवाही करणते आली आह.े  

तसचे याबाबत मु  यलेखािधकारी यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  
“.. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ िनयम मांक २१ (२) नुसार 

िव  व  त  यव  थे  या  िश  लक रकमे  या िवतरणयो  य उ  प  ना  या ३०% पे ा अिधक नसले एवढा भाग सिमतीस 
अिधिनयमात नमदू योजन व सं  था   तसेच िशड  नगरपंचायत यांना देता येतो.  

एकूण िवतरणयो  य िनधी .५१.४१ कोटी आह.े  यामळु ेसदर र   यांची कामे ट   याट   याने िनिध  या 
उपल  धतेनुसार करावी लागतील िकंवा साई शता  दी आराखड्यात समािव  ट अस  यास  ताव  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यतेने शासनास सादर कर  यास हरकत नसावी.” 

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता 
 यावर  िनणय .३३ खालील माण ेझालेला आहे.  

   “..यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क ,  तावात नमदू केले  या र   यापैंक   या र   याचंे भ-ू
सपंादन कर  याची  आव  यकता नाही, अशा र   यािंवषयी तसचे िद.२१/०८/२०१४ रोजी  या शासन आदेशा  वये 
मा  यता िमळाले  या िशड  शहरातील ि तीय ाधा  य गटातील १७ र   यािंवषयी व िशड  नगरपंचायतीला सवुण 
जयंती नगरो  थान महिभयान योजनेअंतगत मंजरू ८ र   यािंवषयीचा सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते 
यावा.  

तसचे ि तीय ाधा  य गटातील ६ र   याचंे भसूपंा दन व िवकसन करण े संदभातील  वतं   ताव 
सभेसमोर ठेव  यात यावा.”  
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 ताव: मा.  यव  थावपन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार िशड  शहरातील ०६ र  ते भसूपंादन क न 
िवकसीत करणसेाठी िशड  नगरपंचायतीने िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवलेनुसार याकामी . 
२०७,२७,५३,७५३/- मा  इतका खच अपेि त आह.े तरी याकामी येणारे खचास व याकामी अिधिनयम २००४ 
मिधल तरतदुीनसुार शासन मा  यतेसाठी  ताव सादर करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सिवनय 
सादर.  

िनणय .२८४ यावर सिव तर चचा्र होऊन असे ठरले क , समाधी शता दी वषाम ये साईभ ां या सोयीसाठी कोणते 
र ते व कसे मह वाचे आहेत, याचे पुढील सभेसमोर सादरीकरण दाखिवणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

िवषय न.ं०८ क  शासनामाफत चलनातून बाद करणेत आले या परं तु सं थान यव थापनाकडे जमा होत आले या 
जु या .१०००/- व .५००/- मा  दशनी मु यां या चलनी नोटाबंाबत.  

ताव– िवषयाची पूवपीठीका- 
(अ) ी े  िशड  येथे ी साईचंे समाधी दशनाकरीता दररोज हजारो साईभ  येत असतात. हे 

साईभ  ी साईवंरील  देपोटी देणगी पाने िविवध व पात रोख र कम, मौ यवान अलंकार आिद ी साईनंा 
अपण करीत असतात. यापैक  बहतांशी भ  रोख व पात गु दान करीत असतात, अशा गु दानासाठी समाधी 
मं िदरासह मं िदर प रसरात व सं  थानच े प रसरात िविवध िठकाणी िसलबदं दणेगी पेटया बसिवणते आले  या 
आहते. या दणेगी पेटयांमधील र कमेची मोजणी श यतो मंगळवार व शु वार या दोन िदवशी करणते येत असत.े 
सदरह दणेगी पेटी र कम मोजणीकामी  सं  थान अिधकारी व कमचारी वग यांचेसह मा. सहा यक धमादाय 
आयु , अहमदनगर यांचे व बॅकें  या ितिनधी यांचेसह सवसामा य भ ांचे सहकायाने करणते येत आह.े या 
दणेगी पेटयांमधनू रोख र कमे  या व पात िविवध िकंमती  या भारतीय चलनासह िवदशेी चलनातील िविवध 
िकंमती  या सव कार  या नोटा ा  त होत असतात. या गु दानाने ा  त होणारे भारतीय अथवा िवदशेी  
चलनातील नोटां  या मु  यावंर कुठ  याही कारचे िनयं ण ठेवण ेश य नाही. 

(ब) िव  िवभाग, भारत सरकार यांनी िदनांक ०८ नो हबर,२०१६ रोजीचे शासन िनणयानुसार, 
पये १०००/- मा  व पये ५००/- मा  या मु  यां  या जु  या चलनी नोटा यवहारातनू बाद (बंद) केले  या आहते. 

सदरह क  शासनाचे िनणयानुसार सं थान यव थापनामाफत खालील माण ेकायवाही करणते आलेली आहे -   
०१. मा.िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िदनांक १९ नो हबर, २०१६ रोजी 

प रप कानसुार, िदनांक २६ नो हबर, २०१६ ते िदनांक ३० िडसबर, २०१६ अखेर दान / दणेगी पेटीतनू 
ा  झाले या जु या व बाद करणते आले  या चलनी नोटा दररोज बॅकेंत जमा न करता,ं सं थानचे 

सरु ागहृात ( ॉगं म) िसलबंद क न ठेवणते आले  या हो या. सदरील नोटांचा भरणा िदनांक ३० 
िडसबर, २०१६ अखेर व रोजी सबंं िधत बॅकेंत करणते आलेला आह.े िदनांक ३० िडसबर, २०१६ 
अखेरचा िहशोब पणू करणते आलेला आहे.  

  हणजेच, िदनांक ०८ नो हबर, २०१६ ते िदनांक ३० िडसबर, २०१६ या कालावधीत 
सं थान यव थापनास दाना दारे/ देणगी पेटी दारे तसचे  णालय िवभागांस  णां दारे ा  झाले या 
एकूण र कम पये ६,४६,२०,५००/- मा या जु या बाद (बंद) नोटांचा भरणा संबं िधत बॅकंांकडे 
करणते आलेला आह.े  

०२.  यानंतर, िदनांक ३१ िडसबर,२०१६ ( हणजेच िदनांक ०१ जानेवारी, २०१७) ते िदनांक ३१ माच, 
२०१७ अखेर जमा झाले  या पये ७०,६६,५००/- मा  र कमे या नोटा तारीखवार वतं र या 
कापडी िपशवीत िसलबंद क न, लेखाशाखे या सरु ागहृात ( ॉगं म) ठेवणते आले  या आहते.  

०३.  उपरो  जमा झाले या र कमेबाबत सं थान यव थापनाचे तराव न मा . महा यव थापक, चलन 
यव थापन िवभाग, रझ ह बॅकं ऑफ इिंडया यांना िदनांक ११ जानेवारी, २०१७ व िदनांक १७ 

फे वुारी, २०१७ रोजी मागदशन-वजा-िनदश िमळणेसाठी प  देणेत आलेले आहे, परंत ु याबाबत 
रझ ह बॅकेंकडून कुठ या कारचा ितसाद िमळालेला नाही. सदर प ाची त मा. िवधी व याय 

िवभाग, महारा   शासन यांनाही मािहती तव अ ेिषत करणते आलेली आह.े  
०४.  या यित र  . लेखािधकारी, लेखाशाखा यांनी सम  रझ ह बॅकं ऑफ इिंडया, मुंबई कायालयास 

सम  भेट दऊेन याबाबत मागदशन-वजा-िनदश िमळणबेाबत िवनंती केलेली होती.  यानसुार मा. 
कायकारी अिधकारी महोदया यांनी रझ ह बॅकं ऑफ इिंडयाचे ितिनधी ी. पी. िवजयकुमार यांचेशी 
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दरू वनीव न चचा केलेली आहे. या चचतील सदंभानुसार, ी. सौरभ गग, (भा स)े, संयु  सिचव, 
िव  मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ली यांना िदनांक १६ माच,२०१७ रोजी िवषयां िकत बाबत 
अधशासक य प  दणेते आलेले आह.े  

०५.  तसचे जु या चलनी नोटा रझ ह बॅकेंने वीकारा यात हणनू मा. शासन तराव न िवनंती करणबेाबत 
सं थान यव थापनामाफत मा . िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन िद. २९ माच, २०१७ रोजी प  
दणेते आलेले आह.े 
(क) उपरो  प र छेदात नमदु केलेनुसार तसेच भारत सरकार व रझ ह बॅकं ऑफ इिंडया यांनी या 

पये १०००/- व पये ५००/- मा  दशनी मु यां  या जु या नोटा चलनातनू बाद (बंद) केले या आहते, या आज 
रोजीसु  दा दान/ देणगी पेटीतनू ा  होत आहते . िदनांक ०३ एि ल, २०१७ रोजी दणेगीपेटी दारे र कम पये 
६,६७,०००/- मा  इतक  र कम ा  झालेली आहे. सदर बाद (बंद) नोटा वतं र या कापडी िपशवीत िसलबंद 
क न लेखाशाखेकडील सरु ा गहृात ( ॉगं म) ठेवणते आले या आहते. सदर र कमेचा समावेश कुठ याही 
ले यांम  ये करणते आलेला नाही अथवा सदर र कम कुठ याही िहशोबात गहृीत धरणते आलेली नाही.  

(ड) उपरो माणे, भारत सरकारने िद. ०८ नो हबर, २०१६ रोजीचे राजप ा दारे चलनातनू बाद (बंद) 
केले या परंत ुआजही सं थानचे दणेगी/ दान पेटीतनू ा  होणा-या जु या पये १०००/- व पये ५००/- मा  
दशनी मु यां या नोटांबाबत करणते आलेली कायवाही व स ःि थती मा. यव थापन सिमतीचे मािहती तव तथा 
अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .२८५ यावर सिव तर चचा होऊन, भारत सरकारने िद. ०८ नो हबर, २०१६ रोजीचे राजप ा दारे चलनातून 
बाद (बंद) केले या परं तु  आजही सं थानचे देणगी/ दान पेटीतून ा  होणा-या जु या पये १०००/- व 

पये ५००/- मा  दशनी मु यां या नोटांबाबत करणेत आलेली कायवाही व स ःि थतीचे अवलोकन 
करणेत आले. तसेच जु या पये १०००/- व पये ५००/- या नोटा आज रोजीही दान पेटीम ये येत 
आहेत व या बंद करणेत आले या नोटा काय ानुसार आप याला ठेवता येणार नाहीत, यामुळे जु या 

पये १०००/- व पये ५००/- या नोटांची िव हेवाट लावणेसाठी रझव बँक ऑफ इिंडया यां चेकडे 
पाठपुरावा करणेत यावा. तसेच िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन याचेंही मागदशन घे यात यावे, 
असे ठरले.                  (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
िवषय न.ं०९ आिथक वष २०१६-१७ म ये केले या गुंतवणूक चा अहवाल व आिथक वष २०१७-१८ म ये 

होणा या गुंतवणूक स मा यता िमळणेबाबत.   
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  तव ्यव  था (िशड ), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अ  वये िव  व  त  यव  था 

िनधी  या मालक चा सव पैसा व इतर मौ  यवान व  त ु केवळ रा  ीयकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंाम  ये ठेव  हणनु 
ठेव  यात येतील िकंवा जमा कर  यात येतील िकंवा मुबंई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम १९५०  या 
कलम २  या खंड(१२) म  ये  या  या के  या माण ेसावजिनक रो  यामं  ये गुंतिव  यात येतील, अशी तरतदु आहे. 

         मा.  यव  थापन सिमती िनणय .९५२/िद.६.११.२०१४ अ  वये बचत खाते असले  या रा  ीयकृत 
बॅकंाची आिथक ि थती िवचारात घेऊन,  याचंेकडुन  याजदर मागवनु, जा  तीत जा  त  याजदर दणेा-या बॅकंांकडे 
ट  याट  याने गुंतवणकु कर  यास मा. कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घेऊन गुंतवणकु करावी व  याचा वािषक 
अहवाल आिथक वषा  या शेवटी मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर कर  यात यावा असा िनणय समंत 
झाला आहे.  

          यास अनसु न रा  ीयीकृत बॅकंाची आिथक्  ि थती पाहन केले  या गुंतवणकुांची मदुतपतू  
झा  यानंतर, उपल  ध ् होणारा िनधी व बचत खा  याम  ये दनैिदन खच वजा जाता उपल  ध ् होणारा िनधी, याची 
िविहत प  दतीने सं  थानचे बचत खाते असले  या रा  ीयीकृत बॅकंांम  ये मा.कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने 
गुंतवणकु कर  यात आली आह.े  

      िद.३१ माच २०१७ अखेर आिथक वषात केले  या गुंतवणकु चा अहवाल खालील माण े:-   
अ. . बॅकेंचे नाव िद.३१ माच २०१७ अखेर 

िमळालेले  याज 
िद. ३१ माच २०१७ अखेर 

असलेली गुंतवणुक 
१ आं  बॅकं, िशड   २५,६८,७६,४०९/- १७४,०५,८२,००२/- 
२ बॅकं ऑफ बरोडा, नािशक  १००,५९६,८१४/- ८४,५०,००,०००/- 
३ बॅकं ऑफ इिंडया, िशड   ८,०४,५५,३६०/- १,३९,९९,९९,९८६/- 
४ बॅकं ऑफ महारा  , िशड  १२,६९,४१,२२७/- ९९,९९,९९९/- 



33 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

५ कॅनरा बॅकं, िशड   ४,६४,९९,३२८/- ६७,९८,००,००१/- 
६ स ल बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १४,४४,२५,०२६/- १००,१६,०७,४१५/- 
७ कॉपोरेशन बॅकं, िशड  १,६३,११,४३१/- ४७,०१,००,००१/- 
८ दनेा बॅकं, िशड  ६,५४,२७,१६६/- २१४,४०,००,०००/- 
९ इिंडयन बॅकं, िशड  ३,०१,४४,३८६/- ७८,००,००,०००/- 
१० ओ रएंटल बॅकं ऑफ कॉमस, िशड  ९८,७०,५९०/- ६८,०१,००,००१/- 
११ पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड  - १४,०१,००,००१/- 
१२  टेट बॅकं ऑफ है ाबाद, िशड  ८,४९,२१,३३५/- ९,९९,९९,९९९/- 
१३ िसंडीकेट बॅकं, िशड  - ९,४५,००,०००/- 
१४ युको बॅकं, िशड  ५,४३,४०,४३९/- १६४,००,००,०००/- 
१५ युिनयन बॅकं ऑफ इिंडया, िशड   ७,३४,८४,८९१/- ८१,००,००,०००/- 
१६ िवजया बॅकं, िशड   २१,०९,३५,१२८/- ६२६,५३,००,००५/- 
 एकूण र  कम १३०,१२,२९,५३०/- १८८०,१०,८९,४१०/- 

उपरो  त त   यात दशिव  या माण े आिथक वष २०१६-१७ म  ये रा  ीयकृत बॅकंाकडुन  याजदर 
मागवनु उ  चतम दराने िद.३१ माच २०१७ अखेर .१८,८०,१०,८९,४१०/- मा  ची गुंतवणकु असनू आिथक 
वष २०१६-१७ म  ये  याज पाने िमळालेले उ  प न .१३०,१२,२९,५३०/- मा  इतके आह.े  

आिथक वष २०१६-१७ म  ये केले  या गुंतवणकु चा वािषक अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु सादर कर  यास व आिथक वष २०१७-१८ म  ये मदुतपतू  होणा -या व बचत खा  यात दनैिदन खच वजा 
जाता गुंतवणकु साठी उपल  ध होणा-या रकमेची िविहत प  दतीने मा.कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने 
रा  ीयीकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तलुना  मक  याजदर मागवनु जा  तीत जा  त  याजदराने गुंतवणकु कर  यास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८६ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१६-१७ म ये केले या गुंतवणूक या अहवालाची न द 
घे यात आली व आिथक वष २०१७-१८ म ये गुंतवणकू करणेसाठी तावात नमुद केले माणे 
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
िवषय न.ं१० िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन  कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेबाबत. 

ताव– अ) मा.ि सद  य सिमती िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४२५ व मा.मुंबई उ  च  यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िद.०४ माच, २०१६ चे आदशेानुसार सं  थानचे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व 
किन  ठ कामगार अिधकारी ही र  त पद े सरळसवेेने भरणकेामी वतमान प ात तसचे सं  थानचे वेबसाईटवर 
जाहीरात िस  द क न िद.३०/०४/२०१६ अखेर अज मागिवणते आलेले आहते.   याची तपिशलवार मािहती 
खालील माण े–  

 
अ.न.ं पदनाम िद.३०/०४/२०१६ 

अखेर आलेले अज 
मदुतीनंतर आलेले अज एकूण अज 

०१ िवधी अिधकारी  २५ ०१ २६ 
०२ कामगार अिधकारी ४० ०० ४० 
०३ क.कामगार अिधकारी ४४ ०२ ४६ 
वरील माण ेआले  या अजावर कायवाही करणकेामी, मा.मुंबई उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

यांचेकडील िद.०४ माच, २०१६ रोजीचा आदशे, शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील 
िद.२५ ऑ  टोबर, २०१६ रोजीचा अिभ ाय तसचे मा. धान िज  हा व स   यायधीश, अहमदनगर यांचेकडील 
िद.१० जानेवारी, २०१७ रोजीचे अिभ ाय इ  यादी सव बाब वर सं  थान अॅड  होकेट पॅनलवरील अॅड.िनतीन 
भवर, औरंगाबाद यांनी िद.१५/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये िदले  या अिभ ायानसुार सं  था नचे शासक य 
कामकाज पहाणकेामी शासनाने न  याने िनयु  त केले  या मा.  यव  थापन सिमतीने सबंंधीत िवषयातील त ांची 
एक िनवड सिमती  थापन क न भरतीची िनवड ि या अमलात आणनू पढुील कायवाही करणेचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेपढेु सादर करणते आला होता .  यावर सिमतीने िनणय 

.१३९ खालील माणे घेतलेला आह.े 
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यापवु  िनणय .४४ म  ये सिमती सद  य तथा जे  ठ कायदते  मा.अॅड.मोहन जयकर यांचे 
अ  य तेखाली गठीत करणते आले  या उपसिमतीने िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन  ठ कामगार 
अिधकारी ही पद ेसरळसवेेने भरणचेी कायवाही पुण करावी, अस ेठरले.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न उपरो  त  अज .अिध क, आ  थापना िवभाग व 
शासक य अिधकारी, आ  थापना यांनी मा.अॅड.मोहन जयकर यांचेकडून िद.११/०३/२०१७ रोजी पडताळणी 

क न घेतले असनू  जाहीरातीनसुार पा -अपा  िनि  चती करणते आलेली आह.े  याचा तपशील खालील माण े–  
अ.न.ं पदनाम पा  उमेदवाराचे नाव  
०१ िवधी अिधकारी  १) ी.नकुल सरेुश तां बे  

२) ीमती वैशाली शंकर कांदळकर  
३) ी.बापुसाहेब तकुाराम वाघ  
४) ी.मजहरखान मेहमदुखान पठाण  
५) ी.िवजय रंगनाथ धनवट  
६) ी.पकंज भाऊसाहेब ल ढे  

०२ कामगार अिधकारी सव अपा   
०३ क.कामगार अिधकारी सव अपा   

  
वरील माण ेिवधी अिधकारी या पदासाठी ६ उमेदवार पा  होत आहेत. कामगार अिधकारी व किन  ठ 

कामगार अिधकारी या पदासाठी सव उमेदवार अपा  आहते.  
  शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी सं  थानचे कमचारी आकृतीबंधास मा  यता िदलेली आहे. सदर 

आकृतीबंधात न  याने पदभरतीबाबत खालील माण ेअटी-शत  नमदु केले  या आहते.  
शासन िनणयातील अट-शत .०३– सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतांना सिमतीने सदर पदांची 

आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घेऊन िनयु  ती करावी.  
शासन िनणयातील अट-शत .१०– तां ि क पद े न  याने भरतांना  याच े ातील त  ाचंा िनवड 

ि येत समावेश असले याची द ता  यावी.  
उपरो  त शासन िनणयातील अटी-शत  िवचारात घेता, िवधी अिधकारी या पदासाठी जाहीरातीनसुार 

पा  ६ उमेदवारांची १०० गुणांची लेखी प र ा व मुलाखत घेऊन मेरीटनसुार यो  य उमेदवाराची िवधी अिधकारी 
या पदावर नेमणकू करता येईल. तसचे कामगार अिधकारी व किन  ठ कामगार अिधकारी या पदासाठी पनुः  च 
वतमान प ात जाहीरात िस  द करणेचे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२८७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील िवधी अिधकारी या पदांसाठी सहा उमेदवार पा  आहेत, 
यामुळे सदरह पद भरणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

तसेच, कामगार अिधकारी व किन  कामगार अिधकारी या पदांसाठी आले या अजामधील 
एकही उमेदवार पा  ठरलेला नाही, याकरीता ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी सेवा वेश िनयमातील 
तरतूद चा फेरआढावा घे यात येऊन, पुन  वतमानप ाम ये जािहरात िस द करणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं११ बांधकाम ठेकेदारांची अंितम देयके अदा करणे. 

ताव– खाली नमदू केलेली बांधकाम े सं  थानमाफत पूण करणते आलेली असनू, ठेकेदार यांनी पूण केले  या कामांचे 
िबले आिकटे  ट/ स  लागार/ इकडील िवभागामाफत तपासणी करणते येऊन,  याचंे िबलांचा “ब” त  ता मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.09/03/2017 रोजीचे सभेपढेु मा  यतेसाठी सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .191अ  वये “.. ..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानम  ये चाल ूअसलेली बांधकामे व पुण झाले  या 
कामांचे अंतीम बील अदा करणचेा  ताव त   यासंह सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले.”   

  उपरो  त िनणयानुसार पूण झाले  या कामांचे अंतीम बीले अदा करणबेाबत  ताव त  ता  व पात 
खालील माण ेसादर करणते येत आह.े  
१. िशड  येथील स.न.ं 171/12 मधील बस  थानकाचे ए   टनल इले  ीक व  ीट लाईट 
केबलकरीता आर.सी. पाईप टाकणे व चबर बांधकाम करणे.  
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ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 6,59,340/-   
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .151, िद.28/05/2015  
अंितम िबलाची र  कम ( .) 5,04,915/-  
आजपयत झालेला पेमट ( .) 3,78,000/-  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,54,425/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 35% अिधक  
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 23.42% कमी  
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  2 मिहने,  िद.15/10/2015 अखेर 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 32,967/-. 

ठेकेदार यांनी उपल  ध झाले  या जागेम  ये आर.सी.सी. पाईप टाकण ेव चबरचे बांधणचेे काम पूण केलेले आह.े 
बस  थानक इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार यांचे माफत दर  यानचे काळात प रसर िवकास कामातील ि िम  स 
कॉ ं ट तसचे ेनेज लाईनचे काम सु  होते. सदर कामासाठी आणलेले मटेरीअल आर.सी.सी. पाईप लाईनचे 
काम करावयाचे िठकाणी अस  यामळेु तसचे महारा   रा  य माग प रवहन महामंडळ यांनी भखूंडाचे पि म 
बाजकूडील ह  िनि त न के  यामळेु  यालगतची आर.सी.सी लाईन टाकणचेे काम करण.े ठेकेदार यांना श  य 
झाले नाही. िद.09/04/2016 रोजीचे प ा  वये िवभाग िनयं क रा  य माग प रवहन महामंडळ, अहमदनगर 
िवभाग यांनी पि म बाजकूडील पवू चे क  पाऊंड िभंतीवर वीट बांधकामात क  पाऊंड िभंतीचे बांधकाम 
करणबेाबत कळिवले.  यानसुार सदरचे काम ठेकेदार यांनी िद.10/05/2016 रोजी पणू केलेले आहे. ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी 
सादर करणते येत आह.े  यामळेु िवलंबापोटी होणारी दंडाची र  कम .32,967/- मा  सदरह अं ितम िबलातनू 
ठेकेदार यांचे िडपॉिझट खाती राखनू ठेवता येईल. तरी ठेकेदार यांना अं ितम िबल अदा करणेस मा  यता 
िमळणसे िवनंती. 

 
२. िशड  शहरातील बस  थानकासमोरील पुव चे  वागत क  जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 9,70,192/-  
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (4), िद.16/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम ( .) 8,47,018/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 7,34,961/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,23,174/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) िनिवदा दरात  
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 12.695% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 48510/-. 

ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पणू केले आह.े करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी 
सादर करणते येत आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानसुार होणारी दडंाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  
यांचे िडपॉिझट खाती राखनू ठेव  यात येत आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,47,018/- मा  
मंजरू होऊन  यापोटी दे य उवरीत र  कम अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
३. सं  थानचे जुने सादालयाचे उ  तरेकडील मोक या जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एस.जी.गायकवाड, राहाता   
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मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 9,70,192/-  
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (5), िद.16/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम ( .) 8,25,892/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 7,16,462/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,44,300/-(कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) िनिवदा दरात 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 14.887% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 48510/-.  

ठेकेदार यांनी कायादशेा माणे काम पणू केले आहे. करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी 
सादर करणते येत आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानसुार होणारी दडंाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  
यांचे िडपॉिझट खाती राखनू ठेव  यात येत  आह.े तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,25,892/-  मा  
मंजरू होऊन  यापोटी दे य उवरीत र  कम अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
४. ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (500 खो  या) समोरील नगर-मनमाड र   यालगत पूव बाजुने 
मोकळया जागेत शौचालय बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता   
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 9,70,192/-  
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (6), िद.16/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 8,78,557/-. 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 7,55,953/-. 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 91,635/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) िनिवदा दरात 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 9.445% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.21/06/2016 अखेर 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 48510/-.  

ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पणू केले आहे. करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.12/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.21/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. ठेकेदार 
यांनी सदर कामासाठी मदूतवाढ मंजरू करणबेाबत िवनंती अज सादर केलेला असनू  याबाबत  वतं  िटपणी 
सादर करणते येत आह.े  यामळेु सदरकामी झाले  या िवलंबानसुार होणारी दडंाची र  कम .9,000/- ठेकेदार  
यांचे िडपॉिझट खाती राखनू ठेव  यात येत आहे. तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .8,78,557/-  मा  
मंजरू होऊन  यापोटी दे य उवरीत र  कम अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
५. सेवाधाम इमारतीचे तळमज  यावर साईभ  त व नाग रकांकरीता वािढव शौचालयांचे 
बांधकाम करणे. 
ठेकेदाराचे नांव ी. िनिखल अिजत गजुराथी, कोपरगाव.  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 7,87,050/-  
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (14), िद.16/02/2016. 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 5,62,949/-. 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 3,97,800/-. 
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मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 2,24,101/- (कमी). 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 1 %  कमी. 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 28.47 % कमी. 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.15/06/2016 अखेर 
रटशन र  कम एक वषासाठी 39,353/-.  

ठेकेदार यांनी कायादशेा माण े काम पणू केले आहे. करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 03 मिह  याचंा 
कालावधी (िद.15/06/2016 अखेर) होता.  य ात काम िद.02/07/2016 रोजी पणू झालेले आहे. सदरकामी 
झाले  या िवलंबानसुार होणारी दडंाची  र  कम .5,100/- ठेकेदार यांचे दयेकातनू कपात करण ्यात येत आह.े तरी 
ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .5,62,949/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम अदा 
करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 
 
६. मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं 87, 88 म  ये साई सादालयातील कमचा-याचे 
दु चाक  वाहनांकरीता पािकग शेड तयार करणेबाबत. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एम.बी. शेख, अहमदनगर 
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 8,88,083/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .03 (04), िद.02/02/2016   
अंितम िबलाची र  कम ( .) 7,65,374/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 6,87,523/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,22,709/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 9.53 % कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 13.817% कमी 
करारना  यानसुार काम पूण कर  याची मदूत  04 मिहने, िद.14/10/2016 अखेर   
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 44,404/- 

ठेकेदार यांनी उपरो  त काम िवहीत मदूतीत पणू केले आहे . तरी  याचंे अं ितम िबल र  कम .7,65,374/- मा  
मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
७. ी साईनाथ  णालय इमारतीचे दि ण बाजुची कंपाऊंड िभंत बांधकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.एम.बी. शेख, अहमदनगर 
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 9,00,568/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .03, िद.02/02/2016  
अंितम िबलाची र  कम ( .) 3,73,596/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 2,80,000/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 5,26,972/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 8.66% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 58.51% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  04 मिहने, िद.21/10/2016 मिहने, 

िद.14/10/2016 अखेर   
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 18,845/- 

ठेकेदार यांनी िद.06/10/2016 रोजी काम पूण केलेले आह.े सदरचे कामातील कामातील कंपाउंड 
बांधकामाची लांबी तसेच बांधकाम  ला  टर चेनिलंग फेि सग याबाबीचे प रमाणात बचत झा  याने कामाची 
र  कम कमी झाली आह.े तरी ठेकेदार यांना अं ितम िबल .3,73,596/-  मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये 
उवरीत र  कम अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
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८. ी साईनाथ  णालय इमारतीचे आितल भागाचे रंगकाम करणे. 
ठेकेदाराचे नांव ी.डी.बी. फोपसे, वैजापरू 
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 28,13,781/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .77 (07), िद.16/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 27,92,379/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 24,75,380/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 21,402/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 7.21% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 0.76% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, िद.12/09/2016 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 1,40,689/- 

ठेकेदार यांनी िद.09/09/2016 रोजी काम पणू केले आहे. तरी अं ितम िबल .27,92,379/- मा  मंजरू होवनू 
सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

 
९. साई आ मभ  तिनवास येथे अॅ फ िथएटर  या पूवबाजुकडील मोक या जागेत पेि हंग 
 लॉक बसिवेणे. 

ठेकेदाराचे नांव ए.एस. क    शन, औरंगाबाद  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 6,69,987/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय 
? 

नाही. 

मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .469, िद.10/11/2015 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 5,27,141/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 3,95,000/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,42,846/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 24.19% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 21.320% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  05 मिहने, (िद.02/02/2016 ते 

िद.01/07/2016) 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 33,500/- 

ठेकेदार यांनी कायादेशा माणे काम पणू केले आहे. करारना  यानुसार काम पणू करणेसाठी 05 मिह  याचंा 
कालावधी िद.01/07/2016 अखेर होता.  य ात काम िद.20/09/2016 रोजी पणू झालेले आहे. सदरकामी 
झाले  या िवलंबानुसार होणारी दंडाची र  कम .33,500/- ठेकेदार यांचे देयकातनू कपात कर  यात येत आहे. 
तरी ठेकेदार यांचे अं ितम िबल र  कम .5,27,141/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम अदा 
करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१०. सं  थानचे शै िणक संकुल इमारत चे आितल बाजुने रंगकाम करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.अतलु िव ल च  हाण, अहमदनगर   
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 14,05,569/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .470, िद.10/11/2015   
अंितम िबलाची र  कम ( .) 13,65,474/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 10,08,147/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 40,095/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 17.77% कमी 
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कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 2.85% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०3 मिहने िद.14/04/2016 ते 

िद.13/07/2016 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 70,278/- 

ठेकेदार ी. अतुल िव ल च  हाण, अमदनगर यांनी िद.30/11/2016 अखेर सदरचे रंगकाम पणू केले आहे. 
करीता िवलंबाचे कालावधीत िद.14/07/2016 ते िद.30/11/2016 िनिवदा शत नुसार ठेकेदार यांना एकूण 
140 िदवसांसाठी .300/- ितिदन दराने र  कम .42,000/- ठेकेदारयांचे िबलांतरू कपात कर  यात आली 
आह.े  तरी ठेकेदार यांना अं ितम िबल .13,65,474/-  मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम 
अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
११. साद लाडू िव  कांऊटरसाठी चार बं िद  त अॅ  यिुमनीअम केबी  स व कॉ   यटुर टेबल तयार 
करणे. 

ठेकेदाराचे नांव ी.अतलु िव ल च  हाण, अहमदनगर   
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 14,05,569/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .470, िद.10/11/2015   
अंितम िबलाची र  कम ( .) 13,65,474/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 10,08,147/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 40,095/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 17.77% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 2.85% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  ०3 मिहने िद.14/04/2016 ते 

िद.13/07/2016 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 70,278/- 

ठेकेदार ी. ता  हाजी रंगनाथ मोरे,िशड  यांनी िद. 16/01/2016 अखेर अॅ  यिुमनीअम पाट शनम  ये कॅबीन व 
कॉ   यटुर टेबल तयार करणचेे काम पूण केले आह.े सदरचे काम िवलंबाने पूण केले अस  यामळेु िवलंबाचे 
कालावधीसाठी िनिवदा शत नसुार ठेकेदार यांना एकूण 212 िदवसांसाठी .200/- ितिदन दराने होणारी 
दडंाची र  कम .42,400/- मा  सदरह अं ितम कपात कर  यात येत आह.े तरी ठेकेदार याचंे अं ितम िबल 
.4,15,962/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय र  कम अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

 
१२. ी साई सादालयाचे पूवकडील कंपाउड िभंतीची उंची वाढिवणे बाबत. 

ठेकेदाराचे नांव मे. जय डे  हलपस, िशड  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 8,45,399/- 
मजंरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. . ०3 (03) िद. 02/02/2016 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 7,03,849/-  
आजपयत झालेला पेमट ( .) 5,70,960/-  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 1,41,550/-  
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 5.50% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 16.743 कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  05 मिहने िद.13/11/2016 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 42,270/- 

ठेकेदार मे. जय डे  हलपस, िशड  यांनी िद.13/01/2017 अखेर सदरचे काम मदूतीत पणू केले आहे . तरी 
ठेकेदार यांना अंतीम िबल .7,03,849/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम अदा करणसे 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 
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१३. ी साईबाबा समाधी मं िदर प रसराचे महा  दारावर सुर ा माच उभारणे. 

ठेकेदाराचे नांव मे. जय डे  हलपस, िशड  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 8,37,000/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. . 418 (02) िद.  14/07/2016 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 8,37,000/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 279,000/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) ---- 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) आयटम रेट 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी ---- 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  04  मिहने  िद.30/01/2017    
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 41,850/- 

ठेकेदार मे. जय डे  हलपस, िशड  यांनी िद.13/01/2017 अखेर सदरचे काम मदूतीत पणू केले आहे . तरी 
ठेकेदार यांना अंतीम िबल .8,37,000/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी दये उवरीत र  कम अदा करणसे 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१४. ी साईनाथ  णालयाचे इमात ना अॅ  य ुिमनीअम व  लायड ग िवंडो बदलणे.   

ठेकेदाराचे नांव अॅ  यिुमना क  से  टस, नािशक 
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 16,66,400/- 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .584 (2) िद.28/05/2015 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 16,59,223/- 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 10,50,666/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 7,177/- (कमी) 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 20%  कमी   
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 0.43% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने िद.21/01/2017 अखेर 
रटशन  र  कम  एक वषासाठी 32,967/- 

ठेकेदार मे अॅ  यिुमन क  से  टस, नािशक यांनी मदूतीत काम पणू केले असनू झाले  या कामाचे अं ितम िबल 
सादर केले आह.े  तरी  ठेकेदार यांना अं ितम िबल .16,59,223/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय 
उवरीत र  कम अदा करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
१५. ी साईबाबा इिं लश िमिडयम  कुलम  ये लॉनचे पुवस पेि हंग  लॉक बसिवेणे. 

ठेकेदाराचे नांव अिभषेक क    शन, औरंगाबाद.  
मंजरू िनिवदा र  कम ( .) 3,38,851/-. 
मंजरू आराखडा व  य  आराखड्यात  काही बदल आह ेकाय ? नाही. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .733 (1), िद.09/10/2016. 
अंितम िबलाची र  कम ( .) 2,86,727/-. 
आजपयत झालेला पेमट ( .) 2,15,000/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच ( .) 52,124/- कमी 
िनिवदा ट  केवारी (+) (-) 22.51% कमी 
कमी अथवा जा  त झाले  या खचाची ट  केवारी 15.38% कमी 
करारना  यानसुार काम पणू कर  या ची मदूत  03 मिहने, (िद.01/03/2017 अखेर) 
रटशन र  कम एक वषासाठी 16,950/- 
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ठेकेदार यांनी कायादशेा माण े व िवहीत मदुतीत काम पणू केले आहे . तरी ठेकेदार अिभषेक क    शन, 
औरंगाबाद यांचे अं ितम िबल .2,86,727/- मा  मंजरू होवनू सदर बीलापोटी देय उवरीत र  कम अदा करणेस 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 

 
 ताव: तरी उपरो  त माण ेपणू झाले  या कामांची अंतीम िबले अदा करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती.   

िनणय .२८८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले या बांधकाम ठेकेदारां या अंतीम 
बीला या रकमेचा समावेश िदसून येत नाही, यामुळे बांधकाम ठेकेदारांना अदा करावया या अंतीम 
बीलांची र कम नमुद करणेत येऊन, सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.   

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  

िवषय न.ं१२ किन  महािव ालयातील यासपीठ (फलाट) तयार करणेकामी लायवूड व रंगमटेरीयल खरेदी 
करणेबाबत. 

ताव– ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद: अिधिनयमाचे कलम-
२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ  वये, “मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व 

शासन करणे” अशी तरतदू आहे. 
 तावना: सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता सं  थानचे अंतगत लेखा प र क यांचे 

ितिनध नी ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाची पहाणी केली असता किन  ठ महािव ालयाकडील  येक 
वगाम  ये िश कांचे शेवट  या बाकावरील िव ाथापयत ल  जावे यासाठी  यासपीठ (फलाट) तयार करणसे 
सचूना केली आहे.  यानसुार ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांनी त ्यांचे िद.०३/०३/२०१७ रोजीचे प ानुसार 
इकडील िवभागास फलाट तयार करणेस कळिवले आह.े याकामी मेकॅिनकल िवभागामाफत १० फुट लांब व ४ 
फुट ं द व ९ इचं उंच साईजची एम.एस.   वेअर पाईपची े म बवून  यावी लागेल. सदरह े म बनवणेसाठी 
.३९,०००/- मा  खच अपेि त अस  याचे मेकॅिलकल िवभागामाफत कळिव  यात आले आह.े सदरह े मवर 

इकडील िवभागामाफत १८ एम एम जाडीचे कमिशअल  लायवडू बसवावे लागणार आहते .  
 ताव: उपरो  त िवषयांक तकामी खालील तपिशला माण ेखच अपे ीत  आह.े  

अ.न.ं मटेरीअलचा तपिशल प रमाण/ 
एकक 

दर र  कम 

०१  १८ एम एम कमिशलअल  लायवडू साईज- ८’x ४’ २४ नग  २४००/-  ५७,६००/- 
०२  ऑईल पट  ३० िलटर  २१०/-  ६,३००/- 
०३  टरपेन ऑईल  १० िलटर  ८०/-  ८००/-  
०४  वडु ायमर  २० िलटर  १५५/- ३,१००/- 
०५  एम.एस.  वेअर पाईप साईज- ४०x४०x३एम एम  ७५० फुट  ५२/-  ३९,०००/-  

 एकूण पये  १,०६,८००/-  
उपरो  त तपिशला माण े सदरहकामी येणारे .१,०६,८००/- मा च े खचास मा  यता िमळणकेामी व 

सदरचे कामी िवहीत प  दतीने दरप के मागवनू मटेरीअल खरेदी करणेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 
िनणय .२८९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे किन  महािव ालयातील यासपीठ (फलाट) 

तयार करणेकामी आव यक असलेले लायवूड व रंगमटेरीयल िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेत 
येऊन खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१,०६,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.              (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं१३ जुनी सादालय इमारत साईभ ां चे वापराकरीता उपल ध क न देणेसाठी याम ये आव यक 

फेरबदल करणे व नुतनीकरण करणेबाबतचा िनणय िनर त होणेबाबत. 
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुद: अिधिनयमा  या कलम २१ 

पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची दखेभाल,  यव  थापन व 
शासन कर  याचे योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर  याची तरतदू 

आह.े  
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मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१९१ खालील माण े झाला 

आह.े 
  “..यावर सिव तर चचा होऊन, जुनी सादालय इमारत साईभ ांच े वापराकरीता उपल ध क न 

दणेेसाठी याम ये तावात नमदु  केले माणे आव यक फेरबदल व नतुनीकरण  करणसे तसचे याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली.” 

२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२४१खालील माणे झाला 
आह.े 

      “.. यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी जु ने सादालयासह साई साद नं.१ व २ या  
जु  या इमारती काढून  या िठकाणी निवन दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणसे मा यता दे यात आली. याकामी 
आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांचेकडून िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अंदाजप क तयार 
क न घे यात यावे. तसचे जनेु सादालयासह साई साद न.ं१ व २ या इमारत म ये साईभ ांसाठी चालिव यात 
येणारे िविवध सवेा-सिुवधांचे काऊंटस यो य जागेची िनि ती करणते येऊन, इतर  थलांतरीत कर यात यावे व 
या जु या इमारती पाडणेसाठी (Demotition) थमत: वतं  िनिवदा मागवि यात या या, अस ेठरले.”  

 तावना: मं िदर प रसराचे उ  तरेकडील भागातील सं  थानची जनुी सादालय इमारत  साईभ  तानंी ि  
टाईम दशन काड घेतलेनतंर ठरले  या वेळी दशन रांगेत वेश करणपेवु   यानंा ित ा करता यावी याक रता 
पिह  या ट   यात जु ने सादालय इमारतीचे मु  य हॉलचे नतूनीकरण करणसे तसचे  यासाठी तयार करणते आलेले 
अंदाजप कानसुार .१,००,१०,३८९/- मा  अपेि त खचास मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .१९१ अ  वये वरील माणे 
िनणय झाला आह.े मा   यानंतर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२४१ अ  वये 
जू  या सादालय इमारती काढून  या िठकाणी दशनरांग इमारत बांधकामास मा  यता दे  यात आली आहे.  यामळेु 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१९१ िनर  त करण ेआव  यक आहे. 

 ताव: तरी जू  या  सादालय इमारती काढून  या िठकाणी दशनरांग इमारत बांधकामास मा  यता 
दे  यात आलेली अस  यामळेु िवषयांक त काम र  क न  याबाबत झालेला िनणय .१९१ िद.०९/०३/२०१७ 
िनर  त करणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

िनणय .२९० यावर सिव तर चचा होऊन, जुने सादालयासह साई साद न.ं०१ व ०२ या जु  या इमारती काढुन  या 
िठकाणी साईभ ाचें सोयीसाठी दशनरांग इमारतीचे बांधकाम करणेस मा  यता िमळालेली अस यामुळे 
यापुव  यव थापन सिमतीचे िद.०९.०३.२०१७ रोजीचे सभेम ये जुनी सादालय इमारत साईभ ां चे 
वापराकरीता उपल ध क न देणेसाठी याम ये आव यक फेरबदल करणे व नुतनीकरण करणेबाबत 
संमत झालेला िनणय .१९१ िनर त करणेत यावा, असे ठरले.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं१४ सं थान मािहतीक  चे नई, िसकंदराबाद व बंगलोर या िठकाणी सं थान काशने (सािह य) 

पाठिवणेसाठी सवलतीचे दर िमळणेकामी वाहतूक कंप यांकडून िवहीत प दतीने दरप के मागिवणे. 
ताव– अिधिनयम:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व 

अिधकाराबाबत. कलम न.ं१७ (२) 'ठ' म  ये खालील कारे तरतदु आहे. 
" ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त 

मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील"   
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती िद.१४.०६.२०१६ रोजी  या सभेतील 

िनणय .३२३    
 तािवकः- सं  थान  दारे मािहती व सिुवधा क  िसकंदराबाद, चे  नई व बंगलोर येथे सु  कर  यात 

आलेले आहते. तेथे पु  तके, फोटो, सी.डी. व डायरी-कॅलडस या सं  थान कािशत काशनांची िव  केली जात.े 
तसचे ऑनलाईन म बकु ग दणेगी व आरती-दशन  यांची सिुवधा परुवली जाते.  

सन २०१६-२०१७ म  ये सं  थान कािशत पु  तके िशड  कायालयाकडून घाटगे पा. ा  सपोट, शाखा. 
कोपरगांव या वाहतकू कंपनीचा दर मागील वष  दरप के मागवनू मा  य कर  यात आलेला होता. सदरचा तपिशल 
खालील माणे, 
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अ.ंन.ं घाटगे पा. ा  सपोट कं. शाखा. कोपरगांव मा  य झालेला दर  ( ती िकलो माण)े 
०१ िसकंदराबाद ४.५० 

०२ चे  नई ५.५० 
०३ बंगलोर ५.४५ 

उपरो  त माण ेमा.  यव  थापन सिमती िद.१४.०६.२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय .३२३ अ  वये 
मे. घाटगे पा. ा  सपोट िल., शाखा. कोपरगांव यांना सन-२०१६-२०१७ साठी एसएसएस/ वशी/ काशने 
/२५८७/२०१६ िद.२४.०८.२०१६ रोजी कायादशे पा रत कर  यात आलेला होता. मािगल वषात .२३,१३०/- 
इतका  य  खच झालेला आह.े  माह े माच-२०१६ म  ये ०३ मािहतीक  येथे सव कारची पु  तके पाठिवलेली 
होती,  यामळेु सदर पु  त के संपणू वषभर उपल  ध होती.  यामळेु सन-२०१६ -२०१७ म  ये खच तपिशल कमी 
िदसत आह.े  

िवभागाची मागणी:- सन २०१७-२०१८ साठी ०३ मािहतीक  येथे सं  थान कािशत साही  याचंा 
साठा सपंत आलेला आहे. चाल ूवषभरात ी साई समाधी शता  दी वष सु वात अस  या ने पु  तकांची मागणी 
वाढणार आहे.  क रता सािह  य पाठिवणकेामी िविहत प  दतीने दरप के मागिवण ेआव  यक आहे. 

सं  थानचे अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर व आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- सं  थान  या िवषयां िकत कामासाठी खच होणार आह.े सदर सािह  य 
(पु  तके,फोटो, सीडी, व डायरी-कॅलडस) भ  तानंा उपल  ध क न झालेला खच वसलू होईल.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-  उपरो  त सं  थान  या िवषयांक त कामासाठी सन २०१७-२०१८ 
साठीचे पु  तके/ फोटो व इतर सािह  य ०३ मािहतीक ावर येथे पाठिवणे, कोपरगांव, िस  नर  व अहमदनगर येथील 
वाहतकू कंप  यांचे ( ा  सपोट) दरप के मागणी करणसे, तसचे  ा  त होणारे दरप के उघडणसे, आिण िन  नतम दर 
दऊे केले  या दरधारकांस कायादशे पा रत करणसे व येणा-या अंदाजे . १,२५,०००/- खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदर िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर करणसे मा  यता असावी ही िवनंती. 

िनणय .२९१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मािहतीक  चे नई, िसकंदराबाद व बंगलोर या िठकाणी सं थान 
काशने (सािह य) पाठिवणेसाठी सवलतीचे दर िमळणेकामी वाहतूक कंप यांकडून िवहीत प दतीने 

दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१,२५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.                 (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं१५ ी स यनारायण व भ  अिभषेक पुजेची ऑनलाईन ितक ट बुक ग सुिवधा सु  करणे. 

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

मांक 
कलम/ तरतूदीच े

शीषक 
पोटकल/उपकलम 

मांक 
तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (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 दैनं िदन िशड  येथे येणा-या साईभ ांना ीस यनारायण पजूा कर याची 

सिुवधा ीशिन मं िदराचे मागील ीसाईस य त पजूा दालनाम ये व भ  अिभषेक पजूा ीसाईस य त पजूे या 
दालनाचेवरील हॉलम ये कर याची सिुवधा दे यात येते. याकरीता सं थानचे देणगी कायालयाम ये एक िदवस 
अगोदर दपुारी २.०० वाजेनंतर येक जोड यास ीस यनारायण पजूेकरीता .१००/- व भ  अिभषेक पजूेकरीता 
.१०१/- पैस े भ न ितक ट दे यात येते. तसचे पजूे या वेळी िदले या बॅचला भ ांना फ  आपले ितक ट 

दाखवनु पुजेला बसिव यात येत.े पजूेचे सव सािह य सं थानमाफत परुिव यात येते . ीस यनारायण पजूा झालेनंतर 
पजूेला बसले या य स एका ितक टावर १ ीफळ व अंदाजे ५०० मॅ िशरा साद दे यात येतो. तसचे भ  
अिभषेक पजूे या नंतर भ ांना एका ितक टावर १ सादलाडू पाक ट दे यात येत.े  

 ताव- गु वार, िद.०९.०३.२०१७ रोजी मा.अ य  साहेब यांनी ीस यनारायण पजूा व अिभषेक 
पजूे या ितक टांची बकु ग ऑनलाईन करणते यावी अशा कार या सचुना के या आहते.  

िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ीस यनारायण पजूेची व भ  अिभषेक पजूेची ितक टे स या सं थानचे 
दणेगी कायालयातनु घे याची सिुवधा आहे . दररोज भ  अिभषेक पूजे या व ीस यनारायण पजूे या ०२ बॅचेस 
सकाळी ७ ते ८ पिहली बॅच व सकाळी ९ ते १० दसुरी बॅच िनयमीतपण ेअसतात . परंत,ु साईभ ांचे गद या 
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कालावधीत भ ांची मागणी पाहता देणगी कायालयामाफत स यनारायण पजूे या बॅचम ये वाढ क न ११ ते १२ 
यावेळेत ितसरी बॅच घे यात येते, या बॅचम ये बसणा-या साईभ ांना चे आरती करता येत नाही. याच माणे 
आणखी गद  वाढ यास येक १तासाचे कालांतराने दपुारी १ ते २ चौथी, दपुारी ३ ते ४ पाचवी अशा बॅचेस 
दे यात येतात. याच माणे येक ावण मिह यात दररोज स यनारायण पजूे या ६बॅचचे िनयोजन कर यात येते. 
अशावेळी मं िदर िवभागाकडे दनैं िदन स यनारायण पजूेकरीता नेमलेले कमचारी यांची ड्यटुी सकाळी ६ ते दपुारी २ 
अशी असते. यामळेु दपुारी २ नंतर होणा-या येक बॅचकरीता इतर पाँईटंवरील कमचारी नेमनु उव रत बॅचेस या 
पजूा कर यात येतात . तसचे गद चे कालावधीत समाधी मं िदराम येही गद  असते अशा वेळी ड्युटीवरील पजुारी/ 
चोपदार/ मदतनीस यांनाही पजुेचे िनयोजनाकरीता पाठवावे लागत.े यामळेु समाधी मं िदरातील कमचारी सं या 
अपरुी पडते. तसचे स या असले या भ  अिभषेक हॉलम ये आरतीकरीता भ  बसिव यात येतात. याच माणे 
भ  अिभषेका या पजूेकरीता बॅचेस भरत नाही . यामळेु दनैं िदन भ  अिभषेका या फ  ०२ बॅचेस ठेवणसे 
मा यता असावी.     

मा.अ य  महोदय यांनी केले या सचुनेनुसार ीस यनारायण व अिभषेक पजूेची ितक टांची 
ऑनलाईन बकु ग कर याची सिुवधा दणेेबाबत सचुना आहते . यानसुार खालील माण ेिनयोजन करणेस मा यता 
असावी. 
१) ीस यनारायण व भ  अिभषेक पजूेची ितक टे देणगी कायालया माण े सं थानचे सकेंत थळाव न 

ऑनलाईन पेमट क न साईभ ांना ितक ट खरेदीची सिुवधा मािहती तं ान िवभागामाफत सु  करणेस 
मा यता असावी. 

२)  ीस यनारायण पजूेम ये सहभाग घेणारे ाम थ ह े येक पौिणमा, मह वाचे सण ( थािनक उ सव), 
ावणमास या िदवशी सं या अिधक असते यामळेु ीस यनारायण पजूेची ितक टे िव  करतांना या 

गो ीचा िवचार करता दणेगी कायालयातनु ५०% ितक ट िव  हावी व ऑनलाईन ५०% ितक ट 
िव  हावी तसचे इतर वेळेस ऑनलाईन ८०% व दणेगी कायालयातनु २०% आ ीत ठेवावे, असे 
न  मत आह े 

३) दररोज ऑनलाईन व देणगी काऊंटरव न ीस यनारायण पजुे या ०५ बॅचेसचे व भ  अिभषेक पजूेची 
फ  ०२ बॅचेसम ये ितक ट िव ची यव था करणेस मा यता असावी.  

४) ऑनलाईन ितक ट िव मळेु अिभषेक व स यनारायण पूजा करणारे साईभ ांचे माणात वाढ हो याची 
श यता आहे. यामळेु मं िदर िवभागामाफत दररोज ०५ बॅचेसचे िनयोजन करणेस व यासाठी लागणारे 
अितरी  सािह य खरेदी खचास तसेच दररोज लागणारे अितरी  पजुारी व अकुशल (आऊट सोिसग) 
कमचारी कामगार िवभागामाफत मं िदर िवभागास िमळणेस मा यता असावी.  

५) ीस यनारायण पजूेनंतर साईभ ांना येक ितक टावर ०१ ीफळ व अंदाजे ४५०-५०० ॅम 
िशरा साद दे यात येतो.  

६) तसचे भ  अिभषेक पजूेनंतर येक साईभ ास सं थानचे ०३ लाडू असलेले ०१लाडू पाक ट दे यात 
येते. 
सबब उपरो माण ेिनयोजन क न दररोज ीस यनारायण पुजेचे ०५ बॅचम ये व भ  अिभषेक पजूेचे 

०२ बॅचेसम ये ऑनलाईन ितक टे खरेदी करणचेी सिुवधा सु  करणकेामी व याम ये पौिणमा , मह वाचे सण 
( थािनक उ सव), ावणमास या िदवशी सं या ीस यनारायण पजूेची ितक टे िव  दणे गी कायालयातनु ५०% 
व ऑनलाईन ५०% ितक ट िव  हावी तसचे इतर िदवशी ऑनलाईन ८०% व देणगी कायालयातनु २०% 
आर ीत करणसे मा यता असावी. तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती.  

िनणय .२९२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी स यनारायण व भ  अिभषेक पुजेसाठी तावात नमुद केले माणे 
ऑनलाईन ितक ट बुक ग सुिवधा सु  करणेस मा यता दे यात आली.  (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं१६ सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ांसाठी Wi-Fi सुिवधा उपल ध क न 

देणेकामी M/s Swift Mail Communications Ltd., Noida यांनी सादर केले या तावाबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- कलम १७ (१) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े 
  यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील 

िनणय ं . ६७५.  
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  ा तािवक:- िशड  येथे येणा या साईभ ांना यांचे मोबाईल दारे मोबाईलॲप वाप न िविवध 
सिुवधांचा लाभ सलुभतेने घेता यावा यासाठी यांना इटंरनेट सिुवधा उपल ध क न दणेकेामी िशरडी येथे िविवध 
िठकाणी Wi-fi सिुवधा (Royalty Donation Basis) वर उपल ध क न देणकेामी मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६७५ नुसार सं थानचे िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे 
मा यता घे  यात आलेली होती. मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशा  वये िद.१५.११.२०१६ ते िद.२३.०२.२०१७ या 
कालावधीम  ये याकामी ई-िनिवदा िस द कर यात आली होती. उपरो  िद.२४.०२.२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी 
अ वये िविवध िनिवदाधारक/परुवठाधारक यांचेकडुन सदरकामी ा  झाले या ई-िनिवदांचे तां ि क िनिवदा मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.25.02.2017 रोजीचे सभेसमोर उघडणेत आले या हो  या. पा  िनिवदाधारक/ 

परुवठाधारक यांचेकडून ा  झाले या ई-िनिवदांचे यावसाियक िनिवदा उघडणकेामी मािहती तं ान िवभागाचे 
िद. 28/02/2017 रोजीचे मंजरु िटपणी अ वये मा यता घे यात आलेली होती. यानुसार सदर या यावसायीक ई-
िनिवदा िद. 28/02/2017 रोजी मा. खरेदी सिमतीचे समोर उघडणते आले या आले  या आहते.  

उघड  यात आले  या यावसायीक ई-िनिवदां  या तलुना  मक त   यानसुार थम उ  च  तम दरधारक 
M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी दऊे केलेली र  कम (Royalty) िह सवािधक 
अस  याने ि येअंतगत सदर सिुवधेसाठी  यानंा कायादशे देण े अपेि त होते. परंत ू M/S Swift Mail 
Communications Ltd, Noida यांनी  याचंे िद.१० माच, २०१७ रोजीचे ई-मेल ारे  यांनी दऊे केलेली र  कम 
५ वषासाठीची क  प उभारणीचा खच अस  याचे कळिवलेले आह.े परंत ू िनिवदमे  ये िह र  कम  य ात 
 याचंेकडून सं  थानला दये असलेली देणगी (Royalty) र  कम अस  याचे नमदु केले आहे. ई-मेलम  ये शेवटी 
 यानंी सदरचा क  प उभारणसे िनिवदतेील अटी व शत नुसार असमथता दशिवलेली होती. सबब, िद. 

२३/०३/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे सव िनिवदाधारकांना िद. २७ माच, २०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सदर िवषयावर चचा कर  याकरीता बोलिवणते आले होते. ि तीय उ  च  तम दरधारक M/S Ozone 
Networks Pvt. Ltd, Haryana यांना िद.२३ माच, २०१७ पाठिवले  या ई-मेलला  यानंी ितसाद न िद  याने 
कंपनीचे ितिनधी ी िनखील पां डे यांना दरु  वनी ारे वारंवार सपंक केला असता,  यानंी कंपनीस सदरचे 

क  पाम  ये वार  य नसल ्याचे कळिवलेले होते. तिृतय उ  च  तम दरधारक M/S Reliance Jio Infocomn 
Ltd, यांनी  याचंे िनिवदमे  ये या सिुवधचेा लाभ घे  या-या  येक साईभ  तास फ  त २० MB Data मोफत 
दे  याचे नमदु केलेले आहे, परंत ू मळु िनिवदमे  ये  येक साईभ  तास २५० MB Data ितिदन दे  याचे नमदु 
केलेले आह.े तसेच  य  चचअंती या ारे सकंलीत होणारी भ  ताचंी मािहती सं  थानला दे  यास  प  टपण ेनकार 
िदलेला आह.े सबब िनिवदतेील अ टी व शत नुसार क  प उभारणीसाठी M/S Reliance Jio Infocomn Ltd, 
यांना कायादेश दतेा येणे श  य न  हते. सबब, मािहती तं ान िवभागा  या िद. २३/०३/२०११ रोजीचे मंजरु 
िटपणी अ  वये सदरकामी राबिव  यात आलेली ई-िनिवदा र  कर  यास मा  यता घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेसमोर  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर सिव  तर चचा होऊन 
िनणय ं .—--अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

िद. २७ माच, २०१७ रोजी झाले  या चचदर  यान M/S Swift Mail Communications Ltd, 
Noida यांनी सदरकामी सधुारीत  ताव सादर करणबेाबत िवनंती केलेली होती.  यानुसार  यानंी िद. 
०१/०४/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे सधुरीत  ताव सं  थानला सादर केलेला आहे. सदर  तावाम  ये  यानंी 
पढुील माण ेसिुवधा दऊे केले  या  आहते.  
   १. M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida ह े िशड  येथे सं  थान प रसरात िविवध ८ 

िठकाणी WiFi सिुवधा उपल  ध क न देणकेरीता . १.२१ कोटी खच क न आव  यक यं ना ५ 
वषासाठी काया  वीत करेल. सदरची िठकाण ेपुढील माण ेआहते.  

१. साई सादालय  
२. साई आ म 
३. साईबाबा भ  तिनवास  थान  
४. साई साद िनवास  थान  
५. ारावती व बगीचा  
६. साई धमशाळा 
७. साईबाबा  णालय 
८. साईनाथ  णालय 



46 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

२.  साईबाबा सं  थान सदरकामी जागा व िवज परुवठा उपल  ध क न दईेल.  
३. साईबाबा सं  थानने याकामी िनिवदमे  ये नमदु केलेली  वामी  व रकमचेी अट िशथील करावी. 
४. WiFi सिुवधअेंतगत  येक यजुरला (साईभ  त) ितिदन 250 MB डेटा मोफत दे  यात येईल, 

 यापढुील  येक 1 MB डेटासाठी . १०/- आकार  यात येतील.  
५. M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida ह ेसाईबाबा सं  थानला 20 MB ची  वतं  

िलंक ५ वष वापरासाठी मोफत उपल  ध क न दतेील.  
६. या सिुवधचेा लाभ घेतले  या सव साईभ  ताचंी मािहती सं  थान  या मालक ची असने. 
७. साईबाबा सं  थान ने M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांना सदर सिुवधेअंतगत 

लाभ घेणा-या साईभ  ताचंे मोबाईलवर जाहीरात सारीत कर  यास परवानगी ावी.  
उपरो  त  तावावर चचा करणेसाठी M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांचे 

ितनीध ना िद.०४/०४/२०१७ रोजी बोलिव  यात आले होते.  यानसुार M/S Swift Mail 
Communications Ltd, Noida यांचे ितनीधी ी.राजे  वर िसंग ह े िद. ०४/०४/२०१७ रोजी िशड  येथे 
मा.अ  य  सो. यांचेसमवेत चचसाठी उपि थत होते. सदर चचदर  यान मा.अ  य  सो. यांनी M/S Swift Mail 
Communications Ltd, Noida यांचे  तावाम  ये पढुील माणे सधुारणा /बदल कर  याचे सिुचत केले होते. 

१. 250 MB डेटा वापर झालेनंतर पढुील  येक 1 MB डेटासाठी . १०/- ऐवजी . १/- मा  
आकार  यात यावा. 

२. M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी साईबाबा सं  थानला 20 MB 
ऐवजी 50 MB ची  वतं  िलंक ५ वष वापरासाठी मोफत उपल  ध क न ावी. 

३. सं  थानचे मागणीनुसार भिव  यात अितरी  त िठकाणी Wi-Fi सिुवधा उपल  ध क न ावी.  
४. M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी या अगोदर अशा कारची 

सिुवधा उपल  ध क न िदले  या ५ सं  थांचे सपंक नंबर व  यानंा िदलेली सिुवधा समाधानकारक अस  याचा 
 याचंा अिभ ाय सं  थानला सादर करावा.  

M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी िद.०६.०४.२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे 
िद.०४.०४.२०१७ रोजी मा.अ  य  सो. यांनी सचुिवलेले सधुारणा/बदलां पैक , सं  थानचे मागणीनुसार भिव  यात 
अितरी  त िठकाणी Wi-Fi सिुवधा उपल  ध क न देणे या  यितरी  त सव मु ास सहमती दशिवलेली आहे. तसचे 
 यानंी ई-मेलम  ये िद.०४.०४.२०१७ रोजी चचदर  यान मा  य के  या माण े रे  वे  टेशन येथे सदरची सिुवधा 

उपल  ध क न दे  याचे मा  य केलेले आह.े  
M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी सादर केले  या  तावानसुार 

साईभ  तानंा Wi-Fi सिुवधा उपल  ध क न देणकेामी सं  थानला फक् त इमारतीचे टेरेसवर ५ फुट X ५ फुट जागा 
व 5 Amp िवज जोडणी  उपल  ध क न ावयाची आहे. अनषुं िगक सािह  याचा सव खच M/S Swift Mail 
Communications Ltd, Noida ह ेकरणार आहते. M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida हे 
सं  थानला 50 MBPS ची इटंरनेटसाठीची िलंक ५ वषासाठी मोफत उपल  ध क न देणारआहते. क  पाची 
उभारणी करणेस  यांना साधारण ३ मिहने कालावधी लागणार अस  याचे  यानंी चचदर  यान नमदु केलेले आहे. 
सदरची सवेा ते ५ वष चाल ुठेवणार आहते .  

साईभ  तानंा Wi-Fi सिुवधा उपल  ध क न िद  यास सं  थानमाफत साईभ  तासंाठी उपल  ध असले  या 
ऑनलाईन सोयी-सिुवधांचा लाभ घेण े  यानंा अिधक सकुर होईल. तसचे भिव  यात  तावीत असलेली साई-
 हलेॅट िह सिुवधा सं  थानमाफत सु  झालेनंतर साईभ  तानंा सं  थानबरोबर खजगी दकुानांम  येही कॅशलेस 
ंझे  शन कर  यास सकुर होईल. सदरबाब मळेु साईभ  तांना रोख र  कम बरोबर बाळग  याची गरज राहणार नाही.  

याकामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदसे िमळालेला परुवठाधारकांचा ितसाद पाहतेा, M/S Swift 
Mail Communications Ltd, Noida यांनी सादर केलेला फेर-  ताव तािं क व  यावहारीक  ट्या 

थमदशनी सरस िदसनु येतो . सबब, M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी सादर केलेला 
फेर-  तावावर िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  
मत आह.े  

      मागणी : ा तािवकेम ये नमदु केले माण ेिशड  येथे येणा-या साईभ  ताचंे सोयीसाठी Wi-Fi सिुवधा 
उपल  ध क न देणसेाठी M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी सादर केले  या फेर-
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 तावावर िनणय होणेसाठी सदरचा  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, 
िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान : तां ि क, आिथक व शासक य.  

  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: िशड  येथे येणा-या साईभ  तांचे सोयीसाठी Wi-Fi  सिुवधा 
उपल  ध क न देणसेाठी M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी सादर केले  या फेर-

 तावावर िनणय होणेसाठी सदरचा  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे  या मा  यते  तव 
सिवनय सादर. 

िनणय .२९३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे साईभ ां चे सोयीसाठी सं थानची 
सव िनवास थाने व सादालय प रसरात Wi-Fi सुिवधा उपल ध क न देणेकामी M/s Swift Mail 
Communications Ltd., Noida यांनी सादर केलेला ताव ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश 
दे यात यावा, असे ठरले.               (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं१७ कायालयीन वापरासाठी 01 नग लॅपटॉप 01 नग आय पॅड व 02 नग कलर ि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) 

खरेदी करणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध 

क न देण.े 
      ा तािवक: स ि थतीत ी साईबाबांचे समाधी शता दी वषासाठीचे िवकास क प तसचे इतर 

कामकाजासाठी अनेक वेळेस सं थान तसचे मं ालय अशा िविवध िठकाणी बैठक चे आयोजन कर यात येत 
असत.े सदर बैठक म ये क पाबाबतचे सादरीकरण सं  थान तसेच परुवठाधारकांकडून करणते येत.े सदर 
सादरीकरणासाठी आयटी तसचे सबंधीत िवभागाकडे उपल  ध असलेले लॅपटॉप हे ६ वषापवु  खरेदी केलेली 
अस  याने अनेक वेळेस सादरीकरणा  यावेळी तां ि क अडचणी येतात, सबब सादरीकरण वेळेत होऊ शकत नाही. 
तसचे अनेक वेळेस वेगवेगळया कारणांसाठी काही कागदप ांचे व ई-मेलचे ि ं ट कलरम  ये काढण े आव  यक 
असते, परंत ुस ि थतीत इकडील िवभागाकडे अशा कारचे ि ंटर उपल  ध नस  याने अडचण िनमाण होते.  

 वेळोवेळी बैठकांम  ये करावया  या सादरीकरणासाठी तसचे इतर कामकाजासाठी अ ायावत तं ानाचा समावेश 
असलेले १ नग लॅपटॉप, १ नग आयपॅड व २ नग कलर लेसर ि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) उपल  ध अस  यास, 
सदरचे कामकाज जलदगतीने हो  यास मदत होईल.  

      उपरो  नमदु केले माण े १ नग लॅपटॉप, १ नग आय पॅड व २ नग कलर लेसर ि ंटर (Wi-Fi 
तं ानासह) खालील नमदु तपिशलानसुार सं थानचे चिलत प दतीनसुार खरेदी करता येईल , असे न  मत 
आह.े  
अ.न.ं तपिशल दर एकूण िकंमत 
01 Laptop -   No. 01 

HP Spectre 13, Model No. v 123 TU I, 7th 
Generation Intel Core i5 Process, Windows 10 
pro, 8GB RAM, 256GB SDD, Intel HD Graphics 
520, 13.3” (33.78cm) LED Backlit Full HD, 
(1080p) Display 

1,10,290 1,10,290/- + टॅ स 

02 iPAD -    No. 01 
Apple I-Pad Pro 12.9 Inch 
Part Code: ML2N2HN/A 
Apple iPadPro 12.9” Wifi + 
Cellular 128Gb : Colour ; Gold 

80,000 80,000/-+ टॅ स 

03 Laser Jet  wi-fi Printer - No. 02 
Laserjet pro CP1025, nw Color   

24,000 48,000/-+ टॅ स 

 एकुण र कम पये   2,38,290/-+ टॅ स 
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      मागणी: स ि थतीत सु  असले या ी साईबाबाचे समाधी शता दी वषाचे कामकाज तसचे इतरही 
कामकाजासाठी तािवकेत नमदु केले या तपिशला माणे 01 नग लॅपटॉप, 01 नग आय पॅड व 02 नग कलर 
ि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) सं थानचे चिलत प दतीनुसार खरेदी कर यास व याकामी येणारे अंदाजे र कम . 
2,38,290/-+ टॅ स चे खचास मा यता घेणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
कर यास मा यता असावी िह िवनंती.  

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

     िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: तािवकेत नमदु केले या तपिशला माण े01 नग लॅपटॉप, 01 नग 
आय पॅड व 02 नग कलर ि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) सं थानचे चिलत प दतीनसुार खरेदी कर यास व याकामी 
येणारे अंदाज े र कम . 2,38,290/-+ टॅ स चे खचास मा  यते  तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२९४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे कायालयीन वापरासाठी ०१ नग 
लॅपटॉप, ०१नग आय पॅड व ०२ नग कलर ि ंटर (Wi-Fi तं ानासह) खरेदी करणेकामी िवहीत 
प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२,३८,२९०/- + टॅ स मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.             (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
िवषय न.ं१८ साईटेक क पांतगत काया वीत कर यात आलेले संगणके व संगणक य सािह याचे OEM-AMC चे 

नुतनीकरण करणेकामीची िनिवदा ि या र  करणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- 17 (1) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े  
   यव थापन सिमतीचा ठराव .  01. िद.07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय .799.  
                       02. िद.16.08.2016 रोजीचे सभेतील िनणय .529 
       ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 07/11/2009 रोजचे सभेतील िनणय . 799 अ वये 

मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आह.े यानुसार 
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणूे यांना कायादशे दे यात आलेला आह.े क प उभारणीसाठी कर यात आले या 
करारना यातील मु ा ं . 3.02-08 नसुार क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या सव सगंणके व 
सगंणक य सािह यांची 60 मिहने द ु ती व दखेभाल िह कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू ेयांनी पाहणे अपेि त आह.े 
यानसुार सदरचा कालावधी 31 जलैु 2016 रोजी सपंु ात आलेला आहे .   

       आवक न.ं 6293 िद. 08/07/2016 रोजीचे प ा वये कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू ेयांनी, क पाअंतगत 
काया वीत कर यात आले या सगंणके व सगंणक य सािह यांची द ु ती व दखेभालीचा यांचा कालावधी 31-
जलैु-2016 रोजी सपंु ात येत अस या ने, सं थानने याबाबत पयायी  यव था करावी अस ेकळिवलेले होते.  

      साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या सगंणके व सगंणक य साही यांचा आवाका 
पाहता इत या अ पशा कालावधीम ये सदरकामी निवन िनिवदाधारक नेमण ेअश य होते.  

       ीसाईभ ाचंी गैरसोय होऊ नये तसचे साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या 
काय णाली सरुळीत चालू  राहा यात याक रता सगंणके व सगंणक य सािह यांची  OEM-AMC चे नतुनीकरण 
करणकेामी सं थानचे िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/08/2016 
रोजीचे सभेतील िनणय ं . 529 अ वये मा यता घे यात आलेली होती. यास अनुस न िद. 14/09/2016 रोजीचे 
मंजरु िटपणी अ वये ई-िनिवदा िद. 17/10/2016 ते िद. 27/10/2016 या कालावधीत िस द कर यात आलेली 
होती. सदर िनिवदअेंतगत पढुील माणे िनिवदा ा  झाले या आहते.  

अ.न. कंपनीचे नाव िदनांक व आवक नंबर िदनांक 
1 Skyline Computers, Pune  िद. 21/10/2016 आ.न.ं 13514 
2 Racca Infotech Pvt. Ltd., Nashik िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13772 
3 R.D. Data Systems, Nashik िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13773 
4 KJM Group System Solutions, Bhayander (E)  िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13774 
5 Computer Printer Garage, Navi Mumbai िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13815 
6 Hi-Tech Solutions, Ahmednagar  िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13816 
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7 Minitek Systems (India) Pvt. Ltd., Nashik  िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13817 
8 Kommineni Infotech Pvt. Ltd., Hyderabad िद. 25/10/2016 आ.न.ं 13818 

 
           उपरो  ा  परुवठाधारकां या तां ि क ई-िनिवदा व बंद िलफाफे िद. 27/10/2016 रोजीचे मा. 

यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेपढेु उघड यात आले या आहेत . ई-िनिवदअेंतगत वानी य िनिवदा उघडुन 
यु न म दरधारक िनिवदाधारकास कायादेश देणकेामी िद. 16/12/2016 रोजी अ वये मा यता घे यात आलेली 

आह.े  
       स ि थतीत साईटेक क प दु ती -दखेभालीचा कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचा कायकाल माहे 

एि ल 2017 अखेर सपं ात येणार अस याने सदरकामी निवन कंपनीची नेमणकु करणकेामी सं थानचे चिलत 
प दतीनसुार ई-िनिवदा ि या इकडील िवभागामाफत सु  करणते आलेली आहे. उपरो  नमदु केले माणे 
साईटेक क प दु ती -दखेभाल (साईटेक ट पा-2) साठी निवन कंपनीची नेमणकु झालेनंतर सदर कंपनी साईटेक 

क पाअंतगत काया वीत केले या सव काय णाली, सगंणके व नेटवकचे यव थापन पाहणार आहे. OEM-
AMC चे नतुनीकरण करणकेामी ई-िनिवदअेंतगत वािण य ई-िनिवदा उघडुन यु न म दरधारकास कायादशे 
िद यास एकाच कामासाठी सं थानला दोनदा खच होईल. 

       सबब, इकडील िवभागामाफत राबिव यात येत असले या OEM-AMC ची ई-िनिवदा ि या 
थांबवनु, तसचे उपरो  नमदु केलेले परुवठाधारकांचे टडर िफ व ईएमडीचे डीडी यांना परत करता येतील, असे 
न  मत आह.े    

      मागणी:- साईटेक क प ट पा -2 साठी िनिवदा ि या राबवनु निवन कंपनीची नेमणकु करणेची 
कायवाही सं थानचे चलीत प दतीनुसार चाल ु अस याने या अगोदर मा. यव थापन सिमतीचे िद. 
16/08/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 529 िनदशा वये इकडील िवभागाकडुन चालु  असलेली OEM-
AMC िनिवदा ि या र  होऊन परुवठाधारकांचे टडर िफ व ईएमडीचे डीडी यांना परत करणेसाठी मा यता 
िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर कर यास मा यता असावी , िह िवनंती.  

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

     िवभागाचा अिभ ाय: साईटेक क प ट पा -2 साठी िनिवदा ि या राबवनु निवन कंपनीची नेमणकु 
करणचेी कायवाही सं थानचे चलीत प दतीनसुार चालु  अस याने या अगोदर मा. यव थापन सिमतीचे िद. 
16/08/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .529 िनदशा वये इकडील िवभागाकडुन चाल ुअसलेली OEM-AMC 
िनिवदा ि या र  होऊन परुवठाधारकांचे टडर िफ व ईएमडीचे डीडी यांना परत करणेसाठी मा यता िमळणे तव 
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .२९५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, साईटेक क प ट पा- २ साठी िनिवदा 
ि या राबवुन निवन कंपनीची नेमणुक करणेची कायवाही सं थानचे चलीत प दतीनुसार चालु  

अस याने यापुव  यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५२९ अ वये 
चालु  असलेली OEM-AMC िनिवदा ि या र  होऊन पुरवठाधारकां चे टडर िफ व ईएमडीचे डीडी 
परत करणेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
िवषय न.ं१९ ी साईबाबा सं थानचे यायामशाळेकरीता निवन सािह य खरेदी करणे व यायामशाळा अ ावत 

करणे. 
िनणय .२९६ सदरह ताव आय या वेळे या िवषयांम ये सादर कर यात येत अस यामळेु यािठकाणी र  करणते आला.   

              (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२० औ ोिगक िश ण सं थेकरीता नवीन संगणक संच, लॅपटॉप, टॅबलेट, एलसीडी ोजे टर व ि ंटस 

खरेदी करणेबाबत. 
ताव– सन २००४ महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी 

 तािपत केलेले अ  यादेश व केलेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल 
िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसचे,िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै णीक सं  था  थापन करील. 
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 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२८/११/२०१५  या सभेतील 
िनणय .४३२ नसुार यामधील तां ि क बाब वर मािहती तं ान िवभागाचा अिभ ाय घे  यात येऊन, सिव  तर 
फेर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. 

 तािवत:- आपले ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं  थेम  ये स  या खालील माण े ११ 
 यवसायां  या ( ेड  या) २२ तकुडया कायरत आहते . सदर ेड ह े क  शासना  या कौश  य िवकास मं ालय 

अंतगत डायरे  टोरेट जनरल ऑफ ए   लॉयमट अॅ  ड ेिनगं (DGE&T)याचं े मा  यतनेे व रा  य शासना  या 
 यवसाय िश ण व िश ण संचालनालया  या िनयं णाखाली चालिवली जात.े 

अ.न.ं ेड िश ण 
कालावधी 

तुकड ची िश णाथ  
मता 

एकुण 
िश णाथ  
सं  या 

शेरा 

   थम वष  ि तीय वष    
०१ इले  ीिशयन  २ वष  २१ २१ ४२  
०२ िफटर  २१ २१ ४२  
०३ टनर  १६ १६ ३२  
०४ मोटर मेकॅिनक २१ २१ ४२  
०५ मेकॅ.रे जरेशन अॅ  ड एसी  २६ २६ ५२  
०६ मिशिन  ट ाईडंर  १६ १६ ३२  
०७ टुल अॅ  ड डाय मेकर (िजग 

अॅ  ड िफ  चर)  
२१ २१ ४२  

०८ इ  फॉरमेशन अॅ  ड 
क  यिुनकेशन टे  नॉलॉजी 
िसि टम मटन  स (ICTSM) 

२६ २६ ५२  

   थम पाळी  ि तीय पाळी    
०९ कॉ  पटुर ऑपरेटर अॅ  ड ा ॅमर 

अिस  टंट (COPA) 
२६ २६ ५२ ऑग  ट- २०१६ 

एकुण वेश ४१  
१० वे  डर  २१ २१ ४२  
११ ॅ  टर मेकॅिनक  २१ २१ ४२  

एकुण  २३६ २३६ ४७२                
वरील ेड  यितरी  त सं  थेम  ये महारा   ान महामंडळ मया. (MKCL) यांच ेMS-CIT ह ेसगंणक 

अ  यास माचे अ  यासक  चालिवले जाते. याकरीता दखेील सगंणक सचंाची आव  य कता आह.े 
वरील ITI  यवसायांम  ये अ. .८ व ९ ह े  यवसाय सगंणकाशी थेट सबंं िधत अ  यास म आहते. 
वरील सव सगंणक अ  यास मासाठी स  या सं  थेकडे असले  या सगंणक सचंाची ि थती 

खालील माण ेआह.े 
अ.न.ं संगणक 

तपिशल/मेक 
सं  या खरेदी/देणगी 

तारीख 
स  या ि थती/ 

कायरत नादु  त 
एकुण शेरा /खरे दी 

िकंमत 

०१ Wipro ०१ खरेदी २००४ .... ०१ ०१ ३२,१८९.०० 
०२ L.G. ०६ दणेगी २००५ .... ०६ ०६ १,०२,०००.०० 
०३ Compaq ०३ दणेगी २००६ .... ०३ ०३ १,०५,०००.०० 
०४ Compaq ०७ दणेगी २००७ .... ०७ ०७ १,४५,६००.०० 
०५ H.C.L. २३ खरेदी २००७  .... २३  २३  ५,४३,२६१ .०० 
०६ I.B.M.(Lenova) ०१ खरेदी २००७ ०१ .... ....       २८,२००  
 एकुण ४१  ०१  ४०  ४०  ९,५६,२५०.००  

   वरील माणे एकुण ४१ सगंणकापैक  १५ सगंणक स  या  कायरत असले तरी  याचंी मता व 
 पेिसफ केशन स या न  याने आले  या काय णाली (Operating System) या स  या  या उपल  ध जु  या 

सगंणकावर Match होत नाहीत िकंवा Support करत नाहीत.  यामळेु न  याने समािव  ट झालेले िकंवा निवन 
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काय णालीनंतरचे सगंणक िश ण आपण िश ण  याना देण े अश  य होत आह.े तसचे स  या  या वरील 
सगंणकांचे Standard life  सहा वष सपं  याने ते कालबाहयही झालेले आहते. 

ऑग  ट २०१४ स ापासनु डी.जी.ई.टी., नवी िद  ली यांनी सं  थतेील सव  यवसायांसाठी 
ए   लॉयबीलीटी ि कल हा अिनवाय िवषय सधुारीत अ  यास मानसुार िनि त केलेला आह.े  यासाठी सव 
 यवसायां  या िश णा  याना सगंणक िश ण देणकेामी लेटे  ट कॉ  फ ेशनचे २२ सगंणक सचंासह एक 

सगंणक लॅबोरेटरी बनिवणे अिनवाय केलेले आहे. तसचे २०१४  या सधुारीत अ  यास माणसुार कोपा ेडसाठी 
१५ सगंणक १ लॅपटॉप व २ टॅबलेट  यां  या सगंणक लॅबसाठी समािव  ट केले आहते. तसचे शासक य 
कामासाठी िश णाथ / प   यवहाराची मािहती नेणकेामी १ लॅपटॉप ऑिफसकरीता यांची मािहती व उपल  ध 
सािह  याची एकि त ि थती खालील माण ेआह.े 

अ.न. लॅब तपिशल सािह  य िन  वळ आव  यक सािह  य 
  संगणक लॅपटॉप टॅब ि ं टर संगणक लॅपटॉप टॅब ि ं टर 
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१ ए   लायबीलीटी ि कल िवषय 
व MS-CIT क  एकि त  

२७ ०४ ०० ०० ०० ०० ०१ ०१ २७ ०० ०० ०१ 

२ कॉ  पटुर ऑपरेटर अॅ  ड 
ो ामर अिस  टंट (COPA) 
ेड  

२३ ०९ ०१ ०० ०० ०० ०२ ०१ २३ ०१ ०० ०२ 

३ इ   फॉमशन अॅ  ड 
क  यिुनकेशन टे  नॉलॉजी 
िसि टम मटेन  स 
(आयसीटीएसएम) 

१५ ०१ ०१ ०० ०२ ०० ०४ ०३ १५ ०१ ०२ ०४ 

                      एकुण                                       ६५ १४ ०२ ०० ०२ ०० ०७ ०५ ६५ ०२ ०२ ०७ 

  सं  थेतील सव  यवसाय ह ेकौश  यावर आधारीत िश ण दे  याचे आहते.  यातील सकं  पना,कौश  य, 
अ  याधिुनक तं ान िश णा  यापयत पोहोचिव  याचे ि ने डीजीटल  लास म सकं  पना अमंलात आणता 
येईल.  यासाठी सव वग खो  यामं  ये LCD ोजे  टरची सिुवधा करावी लागेल.  

वरील स  या सधुारीत अ  यास म मानकानुसार एकुण ५१ सगंणक ३ लॅपटॉप व २ टॅबलेटची तसचे ४ 
ि ंटसची आव  यकता आह.े स  या सं  थेत असलेले १५ सगंणकास दखेील दैनं िदन ा  यि कासाठी कामासाठी 
वाप न नाद ु  त  होणचेी श  यता नाकारता येत नाही.याकरीता ५१ सगंणक ३ लॅपटॉप व २ टॅबलेटची तसचे ४ 
ि ंटसची खरेदी करावी लागेल.दोन सगंणक – परी ा व वेश ि येसाठी तपिशल व अंदाजे खच खालील माणे 
याम  ये लेटे  ट तपिशल घे  याचा य  न कर  यात आलेला आह.े मजंरुीअतंी ई -टडर ि येपवु   याम  ये 
आव  यकतेनुसार आव  यक मािहती समािव  ट कर  यात येईल. 

Sr.No. Description Qty. Req. Appr. Rate Appr.Total Amt. 
01 Make :- Lenova OR Dell Intel Core 13- 

processor (Dual Core,3MB Cache,3.40 
GHz,w/ HD440 Graphics) Standard Power 
Supply, 4GB (1X2GB)1600MHz DDR3 
(Non –ECC 500 GB, 3Sinch Serial ATA 
(7.200Rpm) Hard Drive No Optical 
Drive,Intel Core 13 Label 19” Square 
Monitor with LED Back Light 
Intel Intergrated Graphics, USB Optical 
Mouse and Keyboard. 
Window 8.1 Pro 64 bit with paper Licence. 
3 Yr Next Business Day Onsite Service.19 
Square                           

56 Set 36000/- 20,16,000.00 

02 Laptop 
Microsoft Window 10 Professional class 

03 Nos 44000/-   1,32,000.00 
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64-Bit desktop with system. Microsoft 
Window 7 Pro 64-Bit on. 
Window 8.1 (with Window 7 loaded) will 
be acceptable with a free upgrade if 
Windows 10 is not yet available from 
Microsoft. 
Intel Core 17-4712MQ (2.3GHz,6MB), 
Must support Virtualization. 
8.0GB,1600MHz,with at least one (1) free 
slot for additional memory, expandable to 
16.0GB. 
Installed 512MB (non-shared memory) 
15.4 Inch, WXGA. 
1TB, 7200 RPM. 
8X DVD +/-RW. 
Four (4) USB v2.0 or v3.0 (**Minimum of 
one (1) of these ports must be USB v3.0). 
One (1) HDMI v1.4 OR One (1) Display 
Port/Mini Display Port. 
Integrated Gigabit Ethernet (10,100,1000), 
Wake on LAN. 
1.0 Megapixels for Still Photos,9 
Megapixies for Video Resolution, 
30fps@720, Adobe, Flash compatible, 
Window 10/817 compatible,supports Skype 
for Business. 
A/C adapter w/3’ power cord. 
Battery Life average 6 hrs. 
3 Year,Next Business Day, On-Site. 

03 Tablet P.C. 
10.1 Inch HD Multi-Touch Display. 
NVIDIA Tegra 2 Dual Core Mobile 
Processor. 
Android 3.0 Honeycomb. 
NVIDIA GeForce GPU.  
1GB DDR2 Memory. 
32GB on board. 
Micro SD memory card up to 32 GB. 
802.11b/g/n Wireless(802.11n2.4GHz only) 
Bluetooth 2.1+EDR. 
Micro USB 2.0 Port,USB 2.0Pord,Micro 
HDMI Out  
(support Dual Display) 
5MP Rear Facing Camera with Auto Focus 
and single LED flash 2MP Front Facing 
Camera. 
Sensor:G-Sensor,E-Compass,L-Sensor, 
Gyro-meter. 
Rechargeble Lithium-ion polymer Battery. 
Up to 8-hours battery life. 

02 Nos. 15000/- 30,000.00 
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04 LCD Projector:- LCD projector 
(1024x768) having minimum 2800 Lumens 
brighness,aspect ratio-4, Resolution-
1024x768,Contrast ratio-3000:1,with all  
necessary accessaries & having DLP 
technology, make Sony/ Epson/ Benq/ Dell/ 
LG/Toshiba/ Hitachi 

10 Nos. 27000/-    2,70,000.00 

05 PassbookPrinter  make HP/ Canon/ Epson/ 
Samsung/Ricoh 

01 No. 10000/- 10,000.00 

06 USB Harddisk   1 TB  Memory make Sony/ 
Samsung/Seggate 

03 Nos. 3000/-       9,000.00 

07 UPS  500 VA.  Offline, Champion make 56 Nos. 500/-    28,000.00 
    24,95,000.00 

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- वरील नमदु केलेले सगंणक सचं व सािह  या म  ये अ. .१ अ  वये  

खरेदीकामी ५६ सगंणक सचं नमदु कर  या त आले आहते व १४ सगंणके ह े सिु थतीत होते . परंत ु सगंणक व 
सगंणकाचे सािह  य आयु  यमान हे शासिकय परीप का माण े (मानक) सहा वष असते.  यानसुार आपणाकडे 
उपल  ध असलेले सगंणकाचे आयु  यमान सपंलेले आह ेव सदरील १४ सगंणक ह ेकधीही बंद पड  याची श  यता 
नाकारता येत नाही, तसचे आपणास अ  यास िमकेनुसार लेटे  ट कॉ  फ ेशन सगंणकाची आव  यकता आहे. 
 यामळेु ५६ + १४ = ७० सगंणक खरेदी करावी लागणार आह.े  यामु ळे 14 सगंणकाची र  कम . ५,०४,०००/- 

ही एकुण र  कमेम  ये अिधक केली असता एकुण र   म .२९,९९,000/- इतक  होईल. सगंणक व सगंणक 
सािह  य खरेदी करणेस अंदाजे . २९,९९,०००/- ( पये एकोणतीस लाख न  या  णव हजार मा ) इतका खच 
अपेि त आह.े तरी सदरील सगंणक सचं /सािह  य खरेदी िवभागामाफत िवहीत चिलत प  दतीने खरेदी करणसे 
सदर िवषय मा.  यव  थापन मंडळाचे सभेम  ये सादर. 

िनणय .२९७ यावर सिव तर चचा होऊन, औ ोिगक िश ण सं थेमधील िश णा याना सुधारीत अ  यास म 
मानकानसुार अ यावत संगणक िश ण देणेकरीता तवात नमुद केले माणे नवीन संगणक संच, 
लॅपटॉप, टॅबलेट, एलसीडी ोजे टर, ि ंटस खरेदी करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व 
याकामी येणा या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- ायाय, आय.टी.आय.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२१ साई साद इमारत न.ं०२ म ये लाडू साद िनिमतीचे नवीन युनीट सु  करणेसाठी मा. यव थापन 

सिमती सभेम ये झालेला िनणय िनर त करणे. 
ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 

म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयममधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवणे. 

ा  तािवक-  चे दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा सं थानतफ  चा साद िमळावा या हतेनेू 
उपरो  त सदंभ .१ नसुार मं िदर दशन रांगेत साईभ  तानंा चे दशनासाठी येणा-या दशनासाठी रांगेत उभे रा हावे 
लागते व पु  हा रांग लावनुच लाडु साद  यावा लागतो. याम  ये भ  ताचंा ास कमी  हावा व  यानंा मोफत लाडु 

साद िमळावा याहतेनेु िद .१५ ऑग  ट २०१३ पासनु मोफत लाडु साद वाटप करणसे मा  यता दे  यात आली 
होती.   

िदवसिदवस साईभ  तां  या गद त मोठ्या माणात वाढ होत गे  याने भ  ताचंी लाडु साद मागणी वाढत 
गेली. तसचे एकाच िठकाणी काऊंटस अस  याने व साईभ  तासं केवळ २ साद लाडु पाक टे दे  यात येत 
अस  यामळेु साईभ  त पु  हा-पु  हा लाडु पाक टे िमळिवणेसाठी रांगेत उभे राहतात.  यामळेु लांबच लांब रांगा 
लागतात व भ  ताचंी ंचड गद  होत अस  यामळेु मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत 
सदंभ .०१ अ  वये, "स या लाडू साद पािकटे िव साठी एकाच िठकाणी काऊंटस आहते व एका साईभ ांस 
फ  २ लाडू साद पािकटे दे यात येतात. लाडु साद पाक टे िव  क ावर साईभ  ताचंी चंड माणात गद  होत 
असत.े या िठकाणी लाडु साद पाक टे िमळणेसाठी भ  ताचंी गैरसोय होऊ नये, याकरीता सं  थान  या इतर 
िठकाणी लाडु साद िव  क े (जसे- सादालय व िनवास  थाने) सु  करणते यावीत व साईभ  त मागणी करतील 
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तेवढी लाडु साद पाक टे  यानंा उपल  ध क न दे  यात यावीत.  याचबरोबर लाडु साद पाक टांचा गैरवापर होऊ 
नये याकरीता िद.०१ जानेवारी २०१७ पासनु लाडु साद पाक टाची िकंमत .२५/- मा  करणते यावी, असे 
ठरले.    

तसचे संदभ .२ अ  वये, िद.२४ नो  हबर २०१६ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी सं  थान  या िविवध 
िवभागांनी करावया  या कामकाजाबाबत पढुील माण ेसचुना िदले  या  आहते. "लाडु िव  क े वाढिवण,े उदी 
वाटपाचे जागी लाडु िव  सु  करणे, सादालयासह सव भ  तिनवास येथे लाडु िव  क े सु  करणे"  

 यासअनुस न िद.१६/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वा. मा.कायकारी अिधकारी डॉ.सिंदप आहरे 
साहबे व शासक य अिधकारी ी ग दकर साहेब यांनी साई साद इमारतीशेजारील लाडु िव  काऊंटर व जु  या 

सादालयाचे लाडु िकचन येथे रांऊड घेतला व भक्  तांना पाहीजे तेवढी लाडु पाक टे उपल  ध क न दणेेसाठी 
सादालय आिण सं  थानची िनवास  थाने इ. िठकाणी लाडु िव  क े वाढिवणसेाठी ता  काळ कायवाही 

करणबेाबत  या सचुना के  या हो  या.    
  उपरो  त माणे िदले  या सचुनांची कायवाही करणकेामी  लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाच ेस  या 

सु  असले  या यिुनटसाठी उपल  ध असणारी जागा परेुशी नस  याने अप-ुया जागेम  ये भ  तानंा पाहीजे तेवढी 
लाडंुचे उ  पादन वाढिवण े श  य होणार न  हते.  यासाठी साई साद न.ं०२ इमारती शेजारील लाडु िव  
काऊंटर  या हॉलम  ये लाडु साद िनिमती िवभागाचे निवन यिुनट सु  करणसेाठी िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .१८१ अ  वये, "लाडु िव  क  ेअसले  या हॉलम  ये आव  यक  या 
सधुारणा क न, या जागेत FDA कायालय व ISO लेखापरी क यांचे िनयमावलीनुसार लाडु साद िनिमतीचे 
निवन यिुनट सु  करणेस मा  यता दे  यात आली. तसचे या कामी सिमती सद  य डॉ.राज  िसगं यांचे मागदशन 
घे  यात यावे" असे ठरले होते.   

  परंत ु आता िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .२४१ अ  वये, 
पढुील माण ेिनणय समंत झाला आहे.  

"साईभ  तां  या सोयीसाठी जनेु सादालयासह साई साद नं.०१ व ०२ या जु  या इमारती काढुन  या 
िठकाणी निवन दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणसे मा  यता दे  यात आली. याकामी आिकटे  ट माथरु अॅ  ड  
का े असो. नवी िद  ली याचंेकडुन िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अंदाजप क तयार क न घे  यात यावे. तसचे 
जनेु सादालयासह साई साद नं.०१ व ०२ या इमारत म  ये साईभ  तासंाठी चालिव  यात येणारे िविवध सेवा-ं
सिुवधांचे काऊंटस यो  य जागेची िनि ती करणते येऊन, इतर   थलांतरीत करणते यावे व या जु  या इमारती 
पाडणेसाठी थमतः  वतं  िनिवदा मागिव  यात या  यात अस ेठरले".  

  उपरो  त माण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे िनणयानसुार कायवाही करावयाची 
झा  यास सदरचे िठकाणी निवन यिुनट सु  करणे यो  य  ठरणार नाही. कारण सदरचे यिुनट सु  के  या स व बांधकाम 
िवभागाकडुन सदर इमारती काढ  याचे काम सु  झा  यास लाडू िनिमती यिुनटसाठी कर  यात येणारा खच वाया 
जाणार आह.े  

        मागणी- भ  तानंा हवी तेवढी पाक टे उपल  ध क न देणसेाठी साई साद न.ं०२ इमारतीचे शेजारील 
लाडु िव  क े असलेला हॉल व िकचनची जागा निवन यिुनट  या वापर  यासाठी घेत  यास व बांधकाम 
िवभागाकडुन इमारत  काढ  याचे कामास ारंभ झा  यास सदरचे िठकाणी लाडु िनिमती करणसेाठी जागा उपल  ध 
राहणार नाही  यामळेु िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .२४१ अ  वये, 
साईभ  तां  या सोयीचे  टीने िद.०९/०३/२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत झालेला िनणय 

.१८१ िनर  त (र ) के  यास बांधकाम िवभागास सदरची कायवाही करण ेसोईचे होईल.   
        अनुमान – धोरणा  मक  

िवभागाचा  पष ्ट अिभ ाय- उपरो  त माण ेलाडु साद पाक टे उ  पादन वाढिवणकेामी व भ  तानंा 
हवी तेवढी पाक टे उपल  ध क न दणेेसाठी साई साद न.ं०२ इमारतीचे शेजारील लाडु िव  क े असलेला हॉल 
व िकचनची जागा निवन यिुनट  या वापर  यासाठी घेत  यास व बांधकाम िवभागाकडुन इमारत  काढ  याचे 
कामास ारंभ झा  यास सदरचे िठकाणी लाडु िनिमती करणसेाठी जागा उपल  ध राहणार नाही आिण निवन यिुनट 
सु  करणसेाठी केलेला खच वाया जाईल.  

 यासअनुस न िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .२४१ अ  वये, 
साईभ  तां  या सोयीसाठी िद.०९/०३/२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत झालेला िनणय .१८१ 
िनर  त (र ) के  यास बांधकाम िवभागास सदरची कायवाही करण ेसोईचे होईल.   



55 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

तरी उपरो  त प रि थतीचा सारासार िवचार करता व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती 
सभतेील भ  तां  या सोई  या  टीने िनणयाचे मह  व पाहता, िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे िनणय .१८१ िनर  त 
(र ) करणसेाठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९८ यावर सिव तर चचा होऊन, जुने सादालयासह साई साद न.ं०१ व ०२ या जु  या इमारती काढुन  या 
िठकाणी साईभ ां चे सोयीसाठी दशनरांग इमारतीचे बांधकाम करणेस मा  यता िमळालेली अस यामुळे 
यापुव  यव थापन सिमतीचे िद.०९.०३.२०१७ रोजीचे सभेम ये साई साद इमारत न.ं०२ म ये लाडू 

साद िनिमतीचे नवीन युनीट सु  करणेबाबत संमत झालेला िनणय .१८१ िनर त करणेत यावा, असे 
ठरले.                 (कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ ---------   
िवषय न.ं२२ नवीन कायालयीन वाहने खरेदी करणे.  

ताव– महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 

 तावनाः- वाहन िवभागाकडे स  या खालील माण े१३ कायालयीन वाहने वापरात असनु  यापैक  
०६ वाहने जाहीर िललावाने िव  करणे बाबतचा  ताव शासन मा  यते करीता सादर कर  यात आलेला आह.े 
जाहीर िललावानंतर ०७ वाहने िश  लक राहणार आहते.  याचंी तपिशलवार मािहती खालील माणे आहे. 

अ.न.ं वाहनांचा कार स  या असलेली 
वाहने 

िललावा करीता 
 तािवत वाहने 

िललावानंतर िश  लक 
राहणारी वाहने 

०१ टाटा समुो  १ १ - 
०२ मिहं ा लोगान १ १ - 
०३ टोयटो इनो  हा ४ २ २ 
०४ मिहं ा झायलो  १ १ - 
०५ मिहं ा XUV १ - १ 
०६ मिहं ा बोलेरो १ - १ 
०७ मिहं ा  कॉिपओ १ - १ 
०८ मिहं ा TUV १ - १ 
०९ ि व ट िडझायर १ १ - 
१० टाटा नॅनो १ १ - 
 एकुण १३ ०६ ०७ 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त माण े जु  या ०६ वाहनांचे जाहीर िललावाने िव  करण े करीता 
 ताव शासन मा  यतेस पाठिव  यात आलेला असनु  यावर कायवाही चालु  आह.े कायालयीन कामकाजात 

अडचणी येव ु नये या करीता  तािवत वाहनाचे िललावाचे अगोदर तातडीने ०२ नवीन वाहने खरेदी करणे 
आव  यक आहे. िललावानंतर िश  लक राहणा-यां  वाहनांची सं  या कायालयीन कामाकरीता अपरुी पड  यास 
 यानसुार आणखी वाहनांची आव  यकता भास  यास  यावेळी नवीन वाहन खरेदीचा  ताव अलािहदा सादर 

करता येईल.  
  सं  थान कायालयीन कामाकरीता कोण  या कंपनीच,े कोणते मॉडेलचे खरेदी करावे ह े िनि त झालेस 

 यानसुार खरेदी ि या राबिवता येईल. 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमानः- महारा   शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मांक-भांखस-२०१४/ 
. .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनांक १/१२/२०१६ सधुा रत िनयमपिु  त के म  ये ३.२.३. म  ये,“कोण  याही 

वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु, मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन 
उ  पादक/िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरेदी . १ कोटीपे ा 
जा  त अस  यास, ती ई-िनिवदा ि येमाफतच कर  यात यावी. 
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मागणीः- तरी सं  थान कायालयीन कामाकरीता कोण  या कंपनीच,े कोणते मॉडेलचे खरेदी करावे हे 
िनि त होणेस व  यानसुार अिधकृत िडलरकडून दरप के मागिवणसे व याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणसे 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९९ यावर सिव तर चचा होऊन, शासन मा यता िमळा यानंतर तािवत ०६ वाहनांची जािहर िललावा ारे 
िव  करावयाची असून, या वाहनांची िव  के यानंतर कायालयीन कामासाठी वाहनांची सं या 
अपुरी पडू नये, याकरीता Toyota कंपनीची नवीन ०२ िडझेल (Innova Crysta, 2.4zx MT व 
Corolla (Altis) 1.4 DGL) कायालयीन वाहने िवहीत प दतीने खरेदी करणेस व याकामी येणा या 
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.   (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२३ दोन वासी बसचा िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३०.११.२०१७ या कालावधीतील आर.टी.ओ. टॅ स भरणे. 

ताव– महारा   शासन अिधिनयम २००४- मधील कलम १७ (१) म  ये “रा  य शासना  या  कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन भ  तगणांना आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील” अस ेनमदु केलेले आहे. 

ा  तािवकः- वाहन िवभागाकडील वासी बस .एमएच-१७-टी-३३०१ व ३३०२ या दोन बसेसचा 
वापर साईआ म व भ  तिनवास  थान येथे िनवास करणा-या साईभ  तानंा मंदीर प रसर व सादालयात ने-आण 
करण ेकामी होत आह.े तसचे ी साईनाथ  णालयात उपचार घेणा-या गणांचे नातेवाईक यांना साई धमशाळा 
येथे रा ी घेवुन जाणे व सकाळी घेवुन येणे आिण साईनगर रे  वे  टेशनचे वेळाप कानसुार साईभ  तांना घेवनु येणे 
कामी होत आह.े   

  उपरो  त दोन वासी बसेस  या टॅ  सची मदुत िद.३१/०५/२०१७ रोजी सपंु  टा त येत असलेने 
उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु यांचेकडून पढुील कालावधी करीता भरावयाचे टॅ  स बाबत मािहती 
घेतली असता,  यानंी पढुील सहा मिहण े  हणजे िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३०.११.२०१७ अखेर या कालावधी 
करीता AT फॉमवर खालील तपिशला माण ेर  कम भरणेचे कळिवले आह.े  

अ.न.ं बस मांक वाहन कार आसन मता र  कम ( .) 
०१ एमएच-१७-टी-३३०१ वासी बस ५४+१+१ िसटर २९,७००.०० 
०२ एमएच-१७-टी-३३०२ वासी बस ५४+१+१ िसटर २९,७००.०० 
 एकुण र  कम( .) ५९,४००.०० 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- उपरो  त तपिशला माण े दोनबसेस वाहनांचा िद.०१.०६.२०१७ ते 

िद.३०.११.२०१७ अखेर या सहा मिहण ेकालावधीचा टॅ  स उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु येथे भरणे 
कामी .५९,४००/- (अ री र  कम . एकोणसाठ हजार चारशे मा ) खच येणार आहे. सदर खच मोटारकार कर 
व भाडे या अंदाजप कातनु करता येईल. 

मागणीः- तरी सं  थान  या दोन वासी बससेचा िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३०.११.२०१७ या 
कालावधीची टॅ  स र  कम उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु येथे भरणसे व या कामी येणा -या एकुण 
र  कम .५९,४००/- (अ री र  कम . एकोणसाठ हजार चारशे मा ) खचास मा  यता असावी ही िवनंती. 

िनणय .३०० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या दोन वासी बसेसचा िद.०१.०६.२०१७ ते 
िद.३०.११.२०१७ या कालावधीतील टॅ सची र कम उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपूर 
यांचेकडे भरणेस व याकामी येणा या एकूण .५९,४००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२४ िशड  येिथल िवमानतळावर येणा या सव एअरलाई स या बोड गं पासवर ि ह.आय.पी.दशनाचा पास 

उपल ध क न देणेबाबत म.िव.िव.कं. यांचेकडून ा  झाले या प ाबाबत. 
ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नंबर १७ (१) म  ये 
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा -अचा, 
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समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना 
आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०.११.२०१६ चे सभेतील 
िनणय मांक ८२८.  

 तािवक – मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ८२८ 
अ  वये, “या िवमानतळावर   येणा-या सव एअरलाई  स  या बोड गं पासवर  ही.आय.पी.दशनाचा पास उपल  ध 
क न दे  यात यावा व पासची एकि त र  कम एअरलाई  स कंपनीकडून घे  यात यावी.” असा िनणय झालेला 
असनू याबाबतची पढुील कायवाही करणबेाबत बांधकाम िवभागाने जनसपंक िवभागास कळिवले होते.   

तथािप, मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणयानुसार महारा   एअरपोट 
डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांना जा.न.एसएसएस/पीआरओ/४०८८/२०१६ िदनांक ०३.११.२०१६ व 
जा.न.ंएसएसएस/ पीआरओ/५४९६/२०१७ िदनांक २५.०१.२०१७ अ  वये िवमान वासाने येणा-या साईभ  तानंा 
िद  या जाणा-या सशु  क दशनपासची र  कम  यां  या िवमान ितक टा  या रकमेम  येच समािव  ट करणबेाबत 
आपला अिभ ाय इकडील कायालयास सादर करणबेाबत कळिवले होते.  यानुसार म.िव.िव.कं. यांनी म.िव.िव. 
कं२०१/ ितक ट  यव  था/१६४१/२०१७ िदनांक २७.०२.२०१७ चे प ाने, “उपरो  त िवषयाबाबत संदभािधन 
प ास अनुस न आपणांस कळिव  यात येते क , िशड  िवमानतळावर दररोज येणा-या वाशांना दशन ितक टाची 
र  कम िवमान ितक टा  या रकममे  ये समािव  ट करणबेाबत  यव  थापन सिमतीने सचुिवलेले  य  पात श  य 
होऊ शकणार नाही. िशड  िवमानतळावर िविवध िवमान कंप  या िवमान सवेा सु  करतील.  यां  याशी दशन 
ितक टाची र  कम सं  थानाला परत कर  यासबंंधी सम  वय साधणे श  य होणार नाही. आपणास सचुिव  यात येते 
क , दशना  या ितक टाचे वाटप सं  थान  या िवमानतळावरील कायालयातनू झा  यास, वाशांना व सं  थानला 
सोईचे होईल.  या  टीकोनातनू आपण सं  था न  या िवमानतळावरील कायालयाम  ये दशन ितक ट वाटपाची सोय 
उपल  ध क न दे  यात यावी ही िवनंती.” असे कळिवलेले आह.े  

महारा   एअरपोट डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांनी  याचंे उपरो  त प ाने सं  थान  या 
िवमानतळावरील कायालयातनू दशनाचे ितक ट वाटप करणेबाबत िवनंती केली आह.े तरी सदरचे प  
मा.  यव  थापन सिमतीपढेु िनणयासाठी सादर करावे अस ेमत आहे.  

मागणी – िशड  येथील िवमानतळावर येणा-या सव एअरलाई  स  या बोड गं पासवर  ही .आय.पी. 
दशनाचा पास उपल  ध क न देणबेाबत म.िव.िव.क. यांचे िदनांक २७.०२.२०१७ रोजीचे प  मा.  यव  थापन 
सिमतीपढेु सादर करणबेाबत .   

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– महारा   एअरपोट डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांनी िदनांक 
२७.०२.२०१७ रोजी िदलेले प ात दशना  या ितक टाचे वाटप सं  थान  या िवमानतळावरील कायालयातनू 
झा  यास, वाशांना व सं  थानला सोईचे होईल.  या  टीकोनातनू आपण सं  था न  या िवमानतळावरील 
कायालयाम  ये दशन ितक ट वाटपाची सोय उपल  ध क न दे  यात यावी अस ेकळिवलेले आह.े  

तरी महारा   एअरपोट डे  हलपमट कंपनी िल., मुंबई यांचे उपरो  त प  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
अवलोकनाथ सादर क न मा.  यव  थापन सिमतीने घेतले  या िनणया माण ेकायवाही करणेसाठी सदरचा िवषय 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िशड  िवमानतळावर येणा या िवमान कंप यांबरोबर 
दशनपासबाबतचा करार करणेत यावा. तसेच दशन पासेससाठी िशड  िवमानतळावरील सं थानचे 
जागेत बायोमे ीक िस टीमचे काऊंटर सु  करणेत यावे.          (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२५ सं थानचे िविवध िवभागातील जुने झालेले ए.सी. बायबॅक क न निवन ए.सी. खरेदी करणेबाबत. 

ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : (१) कलम १७ (झ)– सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
अशा सव गो  टी करील. (२) कलम २1(क)– मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी देखभाल, 
 यव  थापन व शासन. 
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 तावना: सं  थानचे िविवध िवभागाम  ये ए.सी. बसवून कायरत आहते. या सव ि लट ए.सी. चे 
मे  टेनं  स मेकॅिनकल िवभागामाफत कर  यात येत आहते.  यातील काही ए.सी. ह ेआठ ते दहा वष जनेु कालबा  
झाले अस  याने  याचंी वारंवार द ु  ती करणते आलेली असनूही, पणु मतेने कायरत राहत नाही.  

मागणी : िविवध िवभागातील जनेु ए.सी. बायबॅक क न,  याचंे बदली निवन ए.सी. खरेदी करावे 
लागणार आहे. जेणके न सं  थानमधील िविवध िवभागातील ए.सी. सिु थतीत कायरत राहतील. स  या 
सं  थानमधील खालील िवभागात जनेु , कालबा  झालेले ए.सी आहते: 

अ.नं. िठकाण तपशील डेड-  टॉक नंबर नग मुळ िकंमत खरेदी 
िदनांक 

घसारा 
िकंमत (31 
माच 2016 

अखेर) 
1. लखेाशाखा 

(चके/डी.डी) 
 हो  टास मेक ि लट 

टाईप ए.सी. 
MCN/0061 2 55,600/- 17/10/05 2,740/- 

2. साईनाथ  णालय 
(ए  सरे िवभाग) 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. 

MCH/0339 2 55,600/- 01/11/05 2,740/- 

3. जनसपंक िवभाग 
(पास िवतरण) 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. 

MCN/0062 1 27,800/- 01/11/05 1,370/- 

4. आय.टी. िवभाग 
(स  हर म-शांतीिनवास) 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. 

MCH/0369 2 55,600/- 30/05/06 3,132/- 
 

5. साईबाबा हॉ  पीटल – 
योगशाळा 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. – 2 टन  

MCH/0336 7 1,34,599/- 17/10/06 9,588/- 

6. साईबाबा हॉ  पीटल 
(िडल  स म) 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. 

MCN/0067 9 2,79,000/- 13/04/07 20,952/- 

7. कापडकोठी ि लट टाईप ए.सी. MCN/0074 1 29,462/- 02/02/08 2,581/- 
8. साईनाथ  णालय 

(आय.सी.य,ु िवभाग) 
 हो  टास मेक ि लट 

टाईप ए.सी. 
MCH/0468 4 1,18,000/- 08/10/09 18,376/- 

9. साईबाबा हॉ  पीटल 
(सी.आर.य-ु3 िवभाग) 

 हो  टास मेक ि लट 
टाईप ए.सी. 

MCH/0492 5 1,42,250/- 17/11/10 29,535/- 

एकूण नग : 33 घसारा वजा जाता एकूण 
िकंमत पये : 

91,014/- 

  उपरो  त माण े३३ नग जु ने ए.सी. बायबॅक देवनू निवन ३३ नग ए.सी. खरेदी करावे लागणार आहते. 
या  यितरी  त िदनांक ०४/१२/२०११ रोजीचे मा. कायकारी अिधकारी कायालय आवक नंबर 

१६०६३ चे ी साईनाथ हॉ  पीटलकडील मंजरू िटपणी  वये  णालयातील बालरोग क , आथ  सजरी, ई.एन.टी., 
गायिनक,  वचारोगत , डे  टल, होमीओपथी, आयवुदीक, कॅ  यलुटी, डायबेटीक केअर, िफजीिशयन इ  यादी 
िवभागां  या दनैं िदन ओपीडी कायरत आहते. या ओपीडीचा लाभ घेणा-या  णाचंी दनैं िदन सं  या एक हजार ते 
अकराशेचे दर  यान असत.े सदर ओपीडीम  ये हवा खेळती राहत नस  यामळेु, क डट वातावरण तयार होते. 
प रणामी डॉ  टरचे कामश  तीवर  याचा प रणाम जाणवत आह.े या करीता ओपीडीचे िठकाणी मेकॅिनकल 
िवभागामाफत ए.सी. बदलुन देणबेाबत हॉ  पीटल िवभागाने कळिवले आह.े सदरच ेमा  यतनेसुार मागणी केले  या 
िठकाणी बसिवणकेामी ए.सी. इकडील िवभागाकडे ि लक नस  याने निवन ए.सी. खरेदी करावे लागतील. 

निवन खरेदी करावया  या ए.सी. चा तपशील पुढील माण ेआह े:  
 

अ.न.ं खरेदीचा तपशील आव  यक सं  या 
१. बायबॅक दयावयाचे ए.सी. बदली ३३ 
२. ी साईनाथ हॉ  पीटलमधील ओपीडीकरीता १४ 
३.  पेअर ३ 

एकूण : ५० 
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  उपरो  त माणे एकूण निवन ५० ए.सी. खरेदी करावे लागणार आहते. या ए.सी. खरेदीकामी येणा-या 
खचाचा अंदाजाकरीता िविवध परुवठादार यांचेकून दरप के मागिव  यात आली होती. तसचे इटंरनेट  दारेही दराची 
मािहती घेतली असता खालील माण ेदर ा  त झाले आहते : 

 
तपशील नग दर पये 

Split Type Wall Mounted Air Conditioner Capacity – 2 Ton, 
Three Star,  Single Phase, Rotary Compressor, Copper 
Condenser, & Copper Piping With Outdoor Unit, Extra M.S. 
Stand with green gas-R410A 

1 48,000/- 

  उपरो  त दरा माण े निवन ५० ए.सी. खरेदी करणकेामी पये २४,००,०००/- मा चा अंदाजे खच 
अपेि त आह.े  सदरील खचाची तरतदू सन २०१७-२०१८ या वषातील ‘मशीनरी खरेदी खच’ या िशषातील 
अंदाजप कात करता येईल. तसचे या मशीनरी खरेदीची कायवाही ई िनिवदा ि या ारे करता येईल.   

आव  यक मा  यता : शासक य 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय : बायंबॅक करावयाचे ए.सी. चा वापर अिधक झालेने  याचंी वारंवार 

द ु  ती  करावी लागते.  यामळेु सदरचे ए.सी बायबॅक दवेनु नवीन ए .सी खरेदी करण ेआव  यक आहे.  सं  थान 
अिधिनयम 2004 मधील कलम 17(4) म  ये “िव  व  त  यव  थेम  ये िनिहत केलेले, प  नास हजार पयापें ा 
अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवािहर, दािगने व इतर मौलयवान जंगम मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असले  याखेरीज, सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार नाही िकंवा 
अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही” अस ेनमदू आहे. मा  उपरो  त माण ेबायबॅक करावया  या  येक 
ए.सी. ची घसारा िकंमत ही पये ५०,०००/- पे ा कमी अस  याने, ए.सी. बायबॅक करणकेामी शासन मा  यतेची 
आव  यकता नाही.  तसचे साईनाथ  णालयाचे ओपीडीम  ये बसिवणकेरीता ए.सी. इकडील िवभागाकडे 
िश  लक नस  याने ते खरेदी करावे लागतील. बायबॅक करावयाचे ए.सी. चे बदली निवन ए.सी. तसचे साईनाथ 

 णालयातील सव ओपीडीम  ये बसिवणकेामी निवन ए.सी. खरेदी करण े यासाठी महारा   शासनाचे 
www//mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड करावी लागेल.  सदरील ए.सी. 
खरेदी करणकेरीता निवन ए.सी.ची िकंमत तसचे बायबॅक दयावयाचे ए.सी. ची िकंमत अशा  वतं  दोन BOQ 
अपलोड क न ई-िनिवदा मागिव  यात येतील. 

  तरी जनेु कालबा  झालेले ३३ नग ए.सी. बायबॅक क न आव  यक निवन ५० ए.सी. खरेदी करणकेामी 
महारा   शासना  या सकेंत  थळावर िनिवदा िस  क न ई- िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे 
र  कम पये २४,००,०००/- (अ री पये चोवीस लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, सं थानचे िविवध िवभागातील जुने झालेले 
३३ नग ए.सी. बायबॅक क न निवन ५० नग ए.सी. खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२४,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   

       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२६ साईआ म भ िनवास येिथल िल टचे ARD युिनटकरीता जुने बॅटरीज बायबॅक देऊन निवन बॅटरीज 

खरेदी करणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतूद: कलम 14(2)(घ)– भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते 

तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े
 तावना: साईभ  तानंा अिधकािधक सवेा सिुवधा उपल  ध क न देणकेरीता साईआ म भ  तिनवास 

येथील इमारतीम  ये भ  तानंा तळमज  याव न वरील मज  यावर ये-जा करणकेरीता सन २०११ साली १३ (तेरा) 
िल ट बसिवणते आले  या आहते.  सदर िल टला वीज स  लाय खंडीत झालेस, िल ट बंद पडून आतील 
साईभ  त आत अडकू नये याकरीता  येक एका िल टला ARD यिुनट (Automatic Rescue Device) 
बसिवणते आलेले असनू,  यास आव  यक स  लाय चार बॅटरीज  दारे िदलेला आह.े  स  या सदर बॅटरीज सततचे 
वापराने खराब होत असलेने, साईभकतांचे सरुि ततेकरीता, निवन बॅटरीज खरेदी क न िल ट  या ARD यिुनट 
(Automatic Rescue Device) म  ये बसिवण ेआव  यक आहे.  
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मागणी: साईआ म भकतिनवास येथील १३ िल टकरीता  येक  ४ बॅटरीज नुसार एकूण ५२ बॅटरीज 
खरेदी करा  या लागणार आहे.  बॅटरीज खरेदीकामी येणा-या खचाचे अंदाजकरीता प रसरातील बॅटरी परुवठादार 
यांचेकडून जनुी बॅटरी बायबॅक दऊेन, निवन बॅटरीज खरेदी दराचे कोटेशन मागिव  यात असता,  यानंी खालील 
तपशीला माणे खच कळिवला आहे: 
अ.न.ं बॅटरीचा तपशील बॅटरी पुरवठादारां चे नांव बॅटरीची िकंमत 

(बायबॅकसह) पये 

१. 
Amron Qanta 
12V/18A 

मे. साई बॅटरीज ्अॅ  ड इन  हटस ्से  स स  ह स, िशड  १,९५०/- 
२. मे. साई तेज ए  टर ाईजेस, िशड  १,७६४/- 
३. मे. महे ा बॅटरी अॅ  ड अॅटो पाटस, साकुरी (राहाता) २,०००/- 

उपरो माणे साईआ म भ  तिनवास येथील िल टचे ARD यिुनटकरीता ५२ नग जनुी बॅटरी दऊेन 
निवन बॅटरी खरेदीकामी अंदाज ेर  कम पये ९१,७२८/- (अ री पये ए  यान  हजार, सातशे अ ावीस) मा चा 
खच अपेि त आहे. सदरील खच इकडील िवभागाचे पुढील आिथक वष २०१७-२०१८ म  ये ‘मशीनरी दु  ती 
व दखेभाल खच’ या िशषाखाली मंजरू रकमेतनू करता येईल. सदरील खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
 यावी लागेल. 

मा  यता: शासक य 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट शेरा: िल टचे ARD यिुनट सतत कायाि वत राहणकेरीता , यिुनटम  ये  

असणा-या बॅटरीज चाज असण े आव  यक आहे. स  या असले  या बॅटरीजचा वापर ६ वष कालावधीपे ा 
अिधकचा झालेला असनू, बहतांशी बॅटरीज खराब झाले  या आहते.  यासाठी जु  या बॅटरीज बायबॅक क न निवन 
बॅटरीज खरेदी करण ेआव  यक आह.े सदरील खरेदी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू करता येईल. 

तरी साईआ म भ  तिनवास येथील िल टचे ARD यिुनटकरीता निवन बॅटरी खरेदीकामी कोटेशन 
मागिवणसे व याकामी येणा-या पये ९१,७२८/- मा चे अपेि त खचास मा  यता घेणकेामी  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येिथल िल ट या ARD युिनटची जुनी बॅटरी 
बायबॅक क न नवीन बॅटरी खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .९१,७२८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२७ ी साई सादालयातील डायिनंग टेबलचे नॉयलन बुश खरेदी करणेबाबत. 

ताव– सन २००४ चा महारा   अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म  ये १४ (२-घ) नुसार भ  तानंा सोयीसाठी आव  यक ते 
द ु  तीचे काम. 

 तावना:- ी साई सादालयात साईभ  तानंा साद भोजन घेणाेकामी बैठक करीता एस.एस. 
मटे रयल म  ये चार िशट असलेले  ७५० नग डायिनंग टेबल सन २००८ म  ये खरेदी करणते आलेले आहते. 
सदरचे टेबल साफ सफाई करीता  ओढतेवेळी  फरशीला  कॅच पडू नये याकरीता टेबल  या पायांना नॉयलॉन बशु 
बसिवणते आलेले होत.े  

मागणी:- सदरचे ७५० टेबलपैक  ६०० नग टेबल  या पायांना असलेले नायलॉन बशु दनैिदन 
वापरामळेु खराब झालेले आहे.  यामळेु फरशीला  कॅच पडत आहते.  यामळेु बुश नसले  या टेबला बशु बसिवणे 
आव  यक आह.े  

यापवु  साईभ  त ी नाथा जी पठारे, है ाबाद ह े  वत: नॉयलॉन बुश उ  पादक असनू  यांनी १८४ नग 
बशु देणगी  व पात िदलेले आहते. दगेणी पावती करतेवेळेस  यानंी िदले  या दरानुसार आपणास आव  यक बुश 
खरेदी करीता खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

अ.न.ं बुशचा तपिशल नग दर एकुण िकमंत  

१ ५२ x ३९ बुश  १४०८ ५५/- ७७,४४०/- 
२. ५२ x ४३ बुश १४०८ ६०/- ८४,४८०/- 
एकुण र  कम पये : १,६१,९२०/- 
उपरो  त माण े ी साई सादालयातील डायिनंग टेबलचे नॉयलॉन बुश खरेदी कामी अंदाजे र  कम . 

१,६१,९२०/- खच अपेि त असनू, सदरील खच मेकॅिनकल िवभागाकडील सन २०१६-१७ या वषाचे 
अंदाजप कात मिशनरी द ु  ती व दखेभाल कामी र  कम . ७५,००,०००/- मंजरू असनू  यापैक  र  कम . 
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११,२८,५२५/- मा चे िश  लक रकमेतनू िवहीत प तीने करता येईल.  या खचास मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता  यावी लागणार आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त माणे ी साई सादालयातील डायिनंग टबल 
करीता नॉयलॉन बुश खरेदीकामी दरप क मागिवणसे व याकामी  येणा-या अंदाजे र  कम . १,६१,९२०/- मा चे 
खचास मा  यतेकरीता  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील डायिनंग टबल करीता तावात नमुद केले माणे 
नॉयलॉन बुश िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.१,६१,९२०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.           (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  

िवषय न.ं२८ साईबाबां चे २५ फुटी युरल साईआ म भ िनवास िवभागात काही िदवसांसाठी ठेवणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम २००४:- १७ (२) (ठ) ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण 

यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा 
िव  तार करील. 

  (ड) ी साईबाबां  या भ  तमं  ये बंधभुाव, एकता,  दा आिण समता या भावना वाढीस लावणारे 
उप म अ थवा काय म आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल. 

 तावनाः- साईभ  त  ी.एन.डी.वाकचौरे  ि येशन आट,पणु ेयांनी उपरो  त संदभ य प ात नमदु केले 
आह ेक , मी िश  पकलेचे िश ण घेतले असनू , गे  या काही वषापासनू साईबाबां  या िजवनावर मतु  तयार करत 
असनू सहा मिह  यात बाबांचे २५ फुटाचे  यरुल तयार केले आह.े 

  ह े साईबाबांचे िश  प रामनवमी  या िनिम  ताने िद.०४/०४/२०१७ पासनू काही िदवसांसाठी 
साईबाबां  या मं िदर प रसरात ठेव  यास परवानगी ावी अशी िवनंती केली आह.े 

 तावः- सदर साईभ  त  ी.एन.डी.वाकचौरे  ि येशन आट,पणु े यांनी खरोखर मोठ्या  दनेे 
साईबाबांचे िजवनावर मतु  तयार केली आह.े  यानंी सदर मतु  ीरामनवमी उ  सव िनिम  ताने मं िदर प रसरात 
काही िदवसांसाठी ठेव  यात यावी अशी िवनंती केली आह.े परंत ू उ  सव कालावधी अस  याने मं िदर प रसरात 
साईभ  ताचंी दशनासाठी गद  वाढत अस  याने, तसचे मं िदर प रसरात मतु  ठेवणसे जागा उपल  ध नस  याने, सदर 
िश  पकार यांनी साईबाबांचे तयार केलेले भ  य यरुल येणा-या भ  तासंाठी आकषन ठ  शकते  हणनू सदर 
साईबाबांचे २५ फुटी  यरुल साईआ म भ  तिनवास िवभागात काही िदवसांसाठी ठेवता येईल. असे न  मत 
आह.े 

  साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  झा  यापासनू अ  यापयत अशा कारे कोण  याही साईभ  तानंी 
मागणी केलेली नाही. तरी िद.०६/०४/२०१७ रोजी सदर िश  पकार साईभ  त ी.एन.डी.वाकचौरे यांना दरु  वनी 
केला असता त ् यांनी साईबाबांचे २५ फुटी फायबरचे  यरुल तयार झाले असनू,  यासाठी २५ फुट wall 
Background असलेली जागा िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- साईभ  त  ी.एन.डी.वाकचौरे, ि येशन आट,पणु ेयांचे िनम त ी 
साईबाबांचे २५ फुटी  यरुल साईआ म भ  तिनवास िवभागातील H िकंवा I या इमारतीचे दशनी भागाजवळ 
ठेव  यास साईभ  तानंा साईबाबांचे भ  य मतु चे दशन होईल व सदर मुत चे कलेचे दशन होईल. 

 साईआ म भ  तिनवास िवभाग सु  झा  यापासनू अशा कारे कोण  याही साईभ  तानंी दशनासाठी जागेची 
मागणी केलेली नाही. 
१)  साईबाबांची मतु  साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  ये ठेवणेस, 
२)  सदर साईभ  तानंी  याचंे वाहनातनू आणलेली साईचंी मतु  उतरिवणसेाठी वाहन िवभागामाफत े न 

िमळणसे,  
३)  सदर भ  य साईबाबांचे मतु चे सरं णासाठी सरं ण िवभागामाफत तीनही िश टम  ये सरु ागाड िमळणेस, 
४)  सदर मतु  ठेवणकेामी काही सवेा आकार घेणचेे ठर  यास तो घेणेस, 

  उपरो  त  तावीत ०१ ते ०४ बाब  माण े सबंधंीत साईभ  त   ी.एन.डी.वाकचौरे यानंी केले  या 
िवनंतीनसुार काही िदवसांसाठी साईआ म भ  तिनवास िवभागात ी साईबाबांची २५ फुट  यरुल मतु  ठेवणकेामी 
तसचे  यासाठी काही सवेा आकार  यावा िकंवा नाही याबाबत धोरणा  मक िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमती या सभेपु ढे िनणया  तव सादर. 
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िनणय .३०५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.  
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं२९ ी साई सादालयातून या सं थांना मोफत/ सशु क सादभोजन पुरिवणे येते या सं थांची वािषक 

पहाणी अहवालाबाबत. 
ताव– सं  थानचे  ी साई सादालयामाफत   या सं  थाना मोफत /सशु  क सादभोजन परुिवणते येते  या सं  थांची  

वािषक पहाणी करणते यावी व  येक वष  िव ा  या  या सं  येनुसार सादभोजन परुिवणते याव.े अशा सचुना 
मा.िव  व  तानंी  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ चे सभेतील िनणय ं .५८१ अ  वये मांडले  या आहते. 

  सदंिभय अ.नं. २ चे मंजरु िटपणी अ  वये िद.१८/०१ /२०१७ व २२/०३/२०१७  रोजी  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िनणयानसुार ी साई सादालयामाफत िशड  प रसरातील अंध, अंपग, मकुबधीर, अनाथ, धािमक व 
वारकरी िश ण सं  था ,शाळा  व वृ  दा मातील वृ  द  य  त ना मोफत व सवलतीचे  दरात सादभोजन परुिवणते 
येते अशा सं  थाची  ी साई सादालय शासक य अिधकारी, ी उ  तमराव ग दकर,  अिध क, ी िव  ण ूथोरात  
व र  ठ िलपीक, ी बापसूाहेब िशंदे   कं ाटी िलपीक ी भाऊसाहबे थोरात व ी चं भान बावके   सादालय 
यांचेमाफत  य  पहाणी करणते आलेली आहते  याबाबतचा पहाणी अहवाल खालील माण े 

अ.नं. सं  थेचे /शाळेचे नाव 
मंजुर 

सं  या 

भोजन 
सुिवधेचा 

कार 
पहाणी अहवाल शेरा 

०१ ह.भ.प.कािशनाथ महाराज 
सेवाभावी ट    िनमगांव 
संचिलत ी साईबाबा 
वारकरी िश ण सं  था, 
िनमगाव-िशड , नगर 
मनमाड रोड 

४२ मोफत १)  टला कुठ  याही कारच े
शासक य अनुदान िमळत नाही 
असे  यानंी सां िगतल े 
२)  टमाफत प रसरातील धािमक 
िश णाची  आवड असले  या 
मुलांना सकाळी व सायंकाळी  
भजन, िकतन, पखवाज व पेटी 
वाजिवणेच ेिश ण दे  यात येते 
३) ाने  वर मंदीराच े मागे ४ ते ५ 
खो  या आहते  या खाे  याम  य े
िवदया  याची िनवास व ्यव  था 
केली जाते  
४) िनवासी िवदया  याना 

 टमाफत गणवशे, गादी ,चादर, 
बेडशीट पुरिवणेत येतात.  
५) काही िवदयाथ  यंबके  वर 
येथ े पायी िदडंीत गेलले े
अस  यामुळे स  या २०  य  तीचे 

सादभोजन घऊेन जात आह.े 

 मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ू  असून ही 
सेवा पुढेही चाल ू ठेवण े
आव  यक वाटत.े 

०२ आधार िश ण व ामीण 
िवकास मंडळ  नांदरू 
दमुाला ता .संगमनेर 
संचिलत ी साई सेवा 
मतीमंद मुला –मुलीची 
शाळा, िशड  साकुरी िशव, 
िशरडी. 

६० मोफत १) सं  थसे कोण  याही कारच े
शासक य अनुदान िमळत नाही 
असे  यानंी सां िगतल ेआह.े 
२)  टची  २९ गुं ठे जागा आह.े 
३) २९ गुं ठे जागापैक   सुमारे ३ ते 
४ गुंठयाम  य े  िवटा माती पवाशडे 
आह.े  याम  ये  मंतीमंद मुलाची 
िनवास व िश णाची  यव  था 
केली जाते  
४) टॉयलटे बाथ मची  यव  था 
केललेी आह.े 
५) सं  था ितकुल प र  थीम  ये  
मतीमदं मलुा मलुीना   वत:  या 

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ूअसून ही सेवा 
पुढेही चाल ू ठेवणे 
आव  यक वाटत.े 
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पायावर उभे राहन जीवन 
जग  यासाठी य  न करते . 
६) स  या आमचकेडे ६० मंतीमद 
िवदयाथ  आहते  यात वाढ 
हो  याची श  यता अस  यामुळे 
वाढीव भोजन िमळ  याची िवनंती 
केललेी आह.े 

०३ ारकामाई सेवा  ट, 
वृ  दा म, कनकुरी रोड, 
िशरडी. 

७० मोफत १)  टला कोण  याही कारच े
शासक य अनुदान िमळत नाही 
असे  यानंी सािगतल ेआह.े 
२)  टमाफत चालिवणेत येणा-या 
वृ  द मात िनराधार वयोवृ  द 
 य  तीना वशे दे  यात येतो. 

३)  टने वयोवृ  द   य  तीचे 
िनवास व इतर सोयीसाठी ३६ गुं ठे 
जागेत  इमारत बांधलेली आह.े 
४) इमारतीसमोर वृ  द  य  ती  या 
िवरंगुळयाकरीता  गॉडन बनिवले 
आह.े  
५) सदर वृ  द  य  तीसाठी कपडे, 
चादर, गादी, बेडिशट, अ  पोपहार 
व एक वळे जेवणाचा खच  ट 
करत.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ूअसून ही सेवा 
पुढेही चाल ू ठेवणे 
आव  यक वाटत.े  

    १) स  या १२० वयोवृ  द असून 
वयोवृ  द अस  यामुळे  याचंा 
आहार अ  प आह े  यामुळे 
 या  यासाठी ७०  य  तीच े  एक 

वळे भोजनासाठी पु रेसे आह े अस े
 यानंी सां िगतल े

 

०४ प ीडॉ.िव.ए.िवखे 
पाटील िव ालय, 
बाभळे  वर (अंध व 
कणब धीर िव ालय) 

१०० 
सकाळी 
५० 
साय ं
काळ 
 

मोफत १)  टला कोण  याही कारच े
शासक य अनुदान िमळत नाही 
असे  यानंी सां िगतल े 
२) अंध व कणबिधर िवदया  याना  
५  वी ते १२ पयत शालये िश  ण 
दे  यात येते  
३) सं  थे  या मालक  ह  काची 
इमारत आह.े 
४) सं  थमे  ये अंध व कणबिधर 
िवदयाथ  सं  या १४६ आह.े 
५) स  या सादालयाकडून चाल ू
असलले ेभोजन  सकाळी १०० व 
स  याकाळी ५० असे पु रेश े आहे 
असे  यानंी सां िगतल े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ूअसून ही सेवा 
पुढेही चाल ू ठेवणे 
आव  यक वाटत.े  
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०५ संत िवचारधार वारकरी 
िश ण 
सं  था,भोजडे,ता.कोपरगाव 

५० मोफत १)  टला कुठ  याही कारच े
शासक य अनुदान िमळत नाही 
असे  यानंी सां िगतल े. 
२) सं  थे  या मालक ची ६ गुं ठे  
बखळ जागा आह.े  
३) सं  थे  या  दीड गुंठा जागेत 
प ाशडे इमारत बांधललेीे आह.े 
४)  टमाफत धिमक िश णाची 
आवड असले  या मुलांना  
सांयकाळी भजन, िकतन , प  वाज, 
पेटी वादन िश ण दे  यत येते  
५) धिमक िश णासाठी ती 
मुलाकडून .५०००/-  व पात 
दणेगी घे  यात येते  याचंा उपयोग 
पखवाज, पेटी दु  तीसाठी केला 
जातो असे  यानंी सां िगतल े 
६) स  य प रसरातील मुलांना 
धिमक आवड असले  या ४५ 
मुलाना िश ण दे  यात येते. 

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ूअसून ही सेवा 
पुढेही चाल ू ठेवणे 
आव  यक वाटते . 

०६ माऊली मेडीकल रसच 
फाउडेशन ,गणेशनगर 
वाकडी माऊली मितमंद 
मुलांची  िनवासी 
कायशाळा वाकडी. 

२० मोफत १) माऊली मितमंद मुलांची 
िनवासी कायशाळा गणेशनगर 
वाकडी  यांनी िद.१३/०९/२०१६ 
रोजीच ेप ा  वये  पाणी नस  यामुळे  
शाळा बंद ठेव  यात आललेी आह.े 
ते  हापंासून  यानंी  जेवण नेणे बंद 
केलले ेआह.े 

शाळा बंद अस  याने जेवण 
घऊेन जाणे बंद आह.े  

 
                                  
०७ 

सबका मािलक एक 
ित  ठाण संचिलत 

अनाथालय, िशरडी. 

३२ मोफत १) अदयापयत शासक य अनुदान 
िमळत नाही  
२) सव समाजातील अनाथ 
बालकांना आ य दऊेन  याचं े
िश ण व पालन पोषण  टमाफत 
केल ेजाते  
३) अनाथ बालकांना ाथिमक व 
मा  यिमक िश ण दे  यात येते  
४) स  या अनाथ मुलाचंी सं  या 
६२ आह े परंतु  मुल े लहान 
अस  यामुळे  याचंा आहार कमी 
अस  यामुळे ३२ लोकांच ेदोन वळे 
भोजन  यानंा पु रेसे आह ेअसे  यानंी 
सां िगतल.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून मोफत साद 
भोजन चाल ूअसून ही सेवा 
पुढेही चाल ू ठेवणे 
आव  यक वाटत.े  

०८ ी साई  दा ामीण मुक 
बधीर िव ालय 
,िपपळवाडी रोड,िशरडी. 

११६  .२२५/- या 
सवलतीच े
दरात 

१) शासक य अनुदान िमळते  
२)  टमाफत मुकबिधर व 
कणबिधर िवदया  याना िश ण 
दे  यात येते  
३)  टने िवदया  याच े
िश णासाठी शाळा व 
िनवासाकरीता इमारत वांधलेली 
आह.े 
४)  टमाफत िवदया  याना एक 
वळे ना  टा, गणवषे, गादी, चादर, 

मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील िनणयानुसार 
मा.कायकारी अिधकारी 
साहबे यांच े आदशेा  वय े 
पूव पासून सवलतीच े
दराम  ये  सादभोजन 
चाल ूअसून ही सेवा पुढेही 
चाल ू ठेवणे आव  यक 
वाटते . 



65 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

बेडशीट  वदैयक य सेवा पुरिवणेत 
येते  
५) स  या सं  थानकडून ११६ 
िवदया  याना  .२२५/- या 
सवलतीच ेदराने दोन वेळच ेभोजन 
पुरिवणते येत आह.े 

 
उपरो  त माण े िशड  प रसरातील अ.नं.१ ते ८ आ म शाळाचंी सम  पहाणी करणते आलेली असनू  

अ. न.ं६ ही सं  था पाणी अभावी बंद ठेव  यात आलेली आहते . 
तरी  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार ी साई सादालयामाफत िशड  प रसरातील अंध ,अंपग, 

मकुबधीर, अनाथ, धािमक व वारकरी िश ण सं  था ,शाळा  व वृ  दा मातील वृ  द  य  त ना मोफत व सवलतीचे  
दरात सादभोजन परुिवणते येते अशा सं  था ची पहाणी अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसामोर अवलोकनाथ 
सादर. 

िनणय .३०६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात 
आली.                (कायवाही- साई सादालय िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३० ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलचे काम क न घेणेकामी िविवध 

वृ प ाम ये जािहरात देवून ई-िनवीदा मागिवणे. 
ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार 
भ  तानंा तसचे भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१  घ) नूसार भ  तानंा 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आहे.  

  मा.  यव  थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (७) 
  तावना:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम ह े उ  त े

आऊटसोिसग प  दतीने तयार क न घे यात येत आहते.  यानूसार सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व 
पे  ट कं ेालचे काम मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (७) नसूार, 
जा.एसएसएस/ वशी/११३९/२०१६ िद.०९/०६/२०१६ अ वये, मे.  पीक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना िद.१६ 
जनू-२०१६ ते १५ जनु-२०१७ या कालावधीकरीता दरमहा मजरूी र  कम .१४,४९,९९९/- (अ री र कम 
.चौदा लाख एकोणप  नास हजार नऊशे नौ  या   व मा ) सव करांसह या माणे कामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात 

आलेला आहते. या कामाची मदुत िद.१५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत आह.े यामळेु पुढील एक वष 
कालावधीसाठी सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  टकं ोलचे काम क न घेणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता  यावी लागणार असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े  

करीता सदचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आलेला 
होता. सदरह िवषयावर सिव  तर चचा होवनू , “ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  ट कं ोलचे 
काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणकेामीची अंदाजप क य र  कम खपूच जा  त आह.े याकरीता सदरह र  कम 
तपासनू िववरणासह  ताव फेरसादर करणते यावा, अस ेठरलेले आह.े” 

  याबाबत इकडील िवभागाचे हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल कामाचा अंदाजप क य 
खचाबाबत िववरणासह अंदाजे माहीती खालील माण.े 

अं.नं. सन २०१७-२०१८ करीता अंदाजे दरमहा खचाचा तपिशल र  कम  पये 
१ 
 
  

अकुशल कामगार सं  या  
१) ितदीनी साफसफाईकामी अंदाजे १३० कमचारी लागतात.   
१३० x ३६५ x िकमान वतेन दर .२९४.४७ पै. = १,३९,७२,६०१/- ÷ १२ 
मा.  य.स.िद.०७/०८/१६ रोजीच ेसभेतील िवषय ं .१८ वरील िनणय ं .४६३ नूसार :-  
२ ) स  या ५० अकुशल वाढपी कमचारी हाऊसक प ग ठेकेदारामाफत लावणेत येतात.   
५० x ३६५ x िकमान वतेन दर .२९४.४७ पै. = ५३,७४,०७८/- ÷ १२ 

११,६४,३८३/- 
 
 
४,४७,८४०/- 

कुशल कामगार  (सुपरवायझर) सं  या  
०८ x ३६५ x िकमान वतेन दर .३२५.२४ पै.  = ९,४९,७००/- ÷ १२ 

 
७९,१४२/- 
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मॅनेजर सं  या- ०२ x अंदाजे . १५,०००/-  .मिहना (वषाकाठी .३,६०,०००/-) ३०,०००/- 

ा  हीडंड फंड (एकूण र  कम .२,०६,५६,३७९/-)* १३.३६ ट  के ÷ १२  २,२९,९७४/- 
सानू ह अनदुान  . (एकूण र  कम .२,०६,५६,३७९/-) x ८.३३ ट  के ÷ १२ १,४३,३९०/- 

शासक य खच (स  ह स टॅ  स) 
स  याच ेदरमहा िदलले ेकाम ती महीना .१४,४९,९९९/- x १५% (स  ह स टॅ  स 
१४% + इतर टॅ  सेस १%) 

 
२,१७,४९९/- 

एकूण दरमहा अंदाजे शासक य खच = २३,१२,२२८/- 
२  व  छतेसाठी लागणारे साही  य  

A. मिशनरी भाडे िवमा अंदाजे .               - २०,०००/- 
B. झाडू, कंुच,े खराटे इ  यादी  .               - १५,०००/-  
C. R-1, R-2, R-3, व इतर केिमक  स  .  - १५,०००/- 
D. श, वायफर,  हॅ  यमु पंप, चोकप पंप . - १५,०००/- 
E. कमचारी गणवशे, बुट, कॅप, गमबुट इ. . - १५,०००/- 

 
 
८०,०००/- 

कॉ  ॅ  टर नफासह ित मिहना अंदाजे खच पये = २३,९२,२२८/- 
  (अ री र  कम पये तेवीस लाख  या  नव हजार दोनशे अ ावीस मा  ) 

िद.१६ जनू-२०१६ ते १५ जुन-२०१७ या कालावधीकरीता सादालयातील हाऊसिकप ग,    छता व 
पे  टकं ोलचे काम दरमहाचे वरील माण ेएकि त खचासह र  कम .१४,४९,९९९/- म  ये दे  यात आलेले आह.े 
 यानसूार वािषक र  कम .१४,४९,९९९/-x१२ मिहने ृ= .१,७३,९९,९८८/- इतक  होते. तसचे सं  थान लेबर 

कॉ  ॅ  टर यांचेकडून वेळोवेळी मागणी क न दखेील सादालयास ५० कं ाटी कमचारी िमळत नस  याकारणाने 
हाऊसक प ग ई-िनिवदतेील अटी/शत नसूार व मा.  य.स.िद.०७/०८/१६ रोजीचे सभेतील िवषय ं .१८ वरील 
िनणय ं .४६३ नूसार ी साई सादालय हाऊसिकप ग ठेकेदार यांचेमाफत दररोज ५० वाढपी कमचारी (वेगळा 
मोबदला दवेून) कामावर लावणते येवनू भ  तांना सादभोजन सवेा परुिवणते येत आहे .  याचा तपिशल सोबत 
प रिश  ट अ  हणनू सोबत सादर केलेला आहे.  

 यानसूार पढुील कालावधीसाठी ई-िनिवदा मागिवण ेझा  यास, सादालय हाऊसिकप ग ,  व  छता व 
पे  टकं ोल तसचे वाढपी कमचारी परुिवणबेाबत ई-िनिवदा मागवा  या लागतील.  सन २०१६-२०१७ करीता 
हाऊसिकप ग कामासाठी र  कम .१,७३,९९,९८८/- तसचे आऊटसोसचे ५० वाढपी कमचा-यांचे िबलाची 
र  कम .५९,६२,९९५/- असा एकि त र  कम .२,३३,६२,९८३/- अ री र  कम पये दोन कोटी तेहतीस लाख 
बास  ट हजार नऊशे याऐशंी मा  इतका खच झालेला असनू  यात अंदाजे २५ ते २६ ट  के वाढ धरता सन 
२०१७-२०१८ करीता र  कम .२,९२,०३,७२९/- इतका खच अपे ीत आह.े सदरची र  कम ही ई-िनिवदा 

ि येत कमी-जास ् त देखील होव ूशकते, असे मत आह.े 
   मागणी:- ा तिवक नसूार िदनांक १६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी 

साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसचे दररोज ५० वाढपी कमचारी ह े
आऊटसोसग प  दतीने घेणे सं  थानचे  टीने िहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामां िकत 
कंप  याकडून, ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक  
िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे 

कामाची मदुत िदनांक १५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत अस याने िदनांक १६/०६/२०१७ ते 
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट 
कं ेालचे काम तसचे दररोज ५० वाढपी कमचारी आऊटसोस गं प दतीने परुिवणकेामी िद.१६/०६/२०१७ ते 
िदनांक १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अंदाजे र कम .२,९२,०३,७२९/- अ री र  कम पये दोन 
कोटी  या  नव लाख तीन हजार सातशे एकोणतीस मा  इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा यता घेण ेआव यक अस  याने, मा यता िमळालेनंतर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  

  तरी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसचे हाऊसिकप ग 
ठेकेदारामाफत दररोज ५० वाढपी कमचारी आऊटसोस गं प दतीने कामावर घेणकेामी िदनांक १६/०६/२०१७ ते 
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अंदाजे मजरुी र कम .२,९२,०३,७२९/- अ री र  कम पये 
दोन कोटी  या  नव लाख तीन हजार सातशे एकोणतीस मा ) मा चे खचास मंजरूी िमळणकेामी व मा  यतेतर 
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जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस द क न ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ फेरसादर. 

िनणय .३०७ यावर सिव तर चचा्र होऊन, िदनांक १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी 
ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम आऊटसोिसग प दतीने क न 

घेणे तसेच हाऊसिकप ग ठेकेदारामाफत दररोज ५० वाढपी कमचारी आऊटसोस गं प दतीने कामावर 
घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .२,९२,०३,७२९/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- साई सादालय िवभाग मखु)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३१ मोफत सादभोजन योजनेम ये साईभ ां चे इ छेनुसार व ती ताटास येणा या उ पादन शु कानुसार 

एका िदवसाचा एकि त आकार घेऊन, देणगीची र कम ि वकारणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद- सन 2004 चा महारा  अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील 14(2-घ  (नुसार 
भ ांना सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे द ु तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घे याचे तसचे 21(1-घ( नसुार 

भ ांना जेवण परुवण ेआिण अ नछ  चालवण.े 
मा .यव थापन सिमतीचा ठराव ं :- मा. यव थापन सिमती िद.05/06/2014 रोजीचे सभेतील 

िनणय ं .161 
  तािवक- मा .यव थापन सिमती िद. 31/03/2007 चे सभेतील िनणय ं .249(4) नसुार साईभ ांचे 

इ छेनसुार वत :चे अथवा नातेवाईकांचे वाढिदवस ,िकंवा पवुजां या मतृी ि यथ अथवा अ य कारणा तव एका 
िदवसाचा एकि त आकार भ न सादालयाम ये भोजन घेणा-या भ ांना मोफत सादभोजन देणकेामी योजना 
सु  केलेली आहे . 

  सदंिभय अं.न.ं१ मा .यव थापन सिमती िद. 05/06/2014 रोजीच े सभेतील िनणय ं .161 नुसार 
खालील मु ांना मा  यता दे  यात आलेली आह.े  
1) ी रामनवमी, ी गु पोिणमा, ी पु यितथी उ सव कालावधीम  ये साईभ ांचा दणेगी दे याचा आ ह 
अस यामळेु एक िकंवा अनेक भ ांकडून एक िदवसासाठी अंदाजे .. 8,00,000/- िकंवा यापे ा जा त मोफत 
भोजन योजनेअंतगत देणगी ि वकारणसे मा यता िमळालेली आह.े  
2) उ सवा यित र  वषातील कालावधीतील एक िदवसासाठी एक िकंवा अनेक भ ांकडून िकमान 
.50,000/-अंदाजे .4,00,000/- मोफत भोजन योजनेअंतगत देणगी ि वकारणसे मा यता दे  यात आलेली 

आह.े सधुारीत मोफत सादभोजन योजनेची साईभ ांना माहीती िमळावी हणनू सं थानचे िविवध िठकाणी 
फलक लावणेस व वेबसाईटवर िस द करणेस मा यता िमळालेली असनू अशा  व पाचे बोड सं  थान प रसरात 
लावणते आलेले आहते.  
3) उ सव कालावधीत साईभ ांना मोफत भोजन योजनेअंतगत मोफत भोजन दणेकेामी दणेगी अपरुी 
पड यास अथवा देणगी जमा नस यास साईभ ांची सादभोजन यव था सं थान माफत मोफत करणसे मा  यता 
िमळालेली आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८२० नसूार िद.०१ जानेवारी 
२०१७ पासनू भ  तांना ी साई सादालयात जनरल हॉलम  ये मोफत भोजन दे  यात येत आहते.सदर सादभोजन 
बनिवणकेामी िकराणा माल, भाजीपाला, गॅस, कमचारी पगार व इतर अनषुंगीक खचासह ित ताटास अंदाजे 
.२५/- इतका उ  पादन खच येत आहे. परंत ू ौढास .१०/- व लहान मलुास .५/- इतका नाममा  दर घेवनू 
सादभोजन दे  यात येते. तसचे मोफत सादभोजन योजनेत दणेगी जमा के  यानंतर  या रकमेमधनू .१०/- व 
.५/- ने आकारणी करणते येवनू वजावट करणते येते . (उदा. एखा ा भ  ताने मोफत सादभोजन योजनेत 
.५०,०००/- देणगी जमा केली तर .५०,०००/- ÷ .१०/- = ५००० भ  तानंा मोफत सादभोजन दे  यात येते.) 

व उवरीत र  कम (ताटाचा खच अंदाजे .२४/- ते २५/- ) वजावट क न सं  थान माफत चा रटी िदली जात होती.      
मा.  य.सिमती िद.०४/०४/२०१७ रोजीचे अंदाजप क य सभेम  ये मा.अ  य  साहबे यांनी मोफत 

सादभोजन योजनेची माहीती घेतली व मोफत भोजन योजनेअंतगत देणगी घेतांना िकमान .50,000/- चे पु ढे 
िकंवा सपंुण एका िदवसासाठी .४,००,०००/- ऐवजी िकमान .१०,००,०००/- (अ री .दहा लाख मा ), 
उ  सव कालावधीत .८,००,०००/- ऐवजी .१५,००,०००/- (अ री .पंधरा लाख मा ) र  कम घे  यात यावी 
व सदरची र  कम वजावट करतांना उ  पादन शु  क ( .२५/-) माण ेवजावट करणते यावी. (उदा. एखा ा भ  ताने 



68 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

मोफत सादभोजन योजनेत .५०,०००/- देणगी जमा केली तर .५०,०००/- ÷ .२५/- = २००० भ  तानंा 
सादभोजन दे  यात यावे.) अस ेिनदश िदलेले आह.े तसचे सादालय िवभाग, मंदीर िवभाग, सरं ण िवभाग व 

जनसपंक िवभाग यांनी सदर योजनेकामी साईभ  तानंा ो सोहीत कर  यात यावे अस ेसचुिवले आहे.  
मागणी:- सादभोजन तयार करणकेामी अंदाजे .२५/- इतका खच येत अस  याने,  मोफत भोजन 

योजनअंतगत दणेगी ि वकारतांना िकमान .50,000/- च े पढेु िकंवा सपंुण एका िदवसासाठी िकमान 
.१०,००,०००/- (अ री .दहा लाख मा ), उ  सव कालावधीत .१५,००,०००/- (अ री .पंधरा लाख मा ) 

इतक  र  कम घे  यात यावी व सदरची र  कम वजावट करतांना उ  पादन शु  क .२५/- माण ेवजावट करणते 
यावी. (उदा. एखा ा भ  ताने मोफत सादभोजन योजनेत .५०,०००/- देणगी जमा केली तर .५०,०००/- ÷ 
.२५/- = २००० भ  तानंा सादभोजन दतेा येईल ) व  यानूसार खालील माणे फले  स बोड तयार क न 

सं  थान प रसरात, दशन रां गेत तसेच सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द करता येइल.  
 

साईभ ांसाठी न  आवाहन 
मोफत सादभोजन योजना 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , च ेमाफत सव साईभ ांच ेसहष वागत. 
साईभ  वत: अथवा नातेवाईकांचा वाढिदवस िकंवा पवुजां या मतृी ि यथ अथवा अ य 

कारणा तव सं थान िव त यव थेने ठरिवलेली र कम जमा के यास ी साईबाबांना नैवे  अपण क न 
साईभ ांना सादालयात मोफत साद भोजन दे याची यव था करणते येत आह.े मोफत सादभोजनची कुप स 
साईभ ांना सादालयात वाटप करणते येतील. 

मोफत सादभोजन योजनेअंतगत ित िदवसासाठी खालील माणे देणगी ि वकार यात येईल. 
ी रामनवमी उ सव, ी गु पौिणमा उ सव, ी पु यितथी  ) दसरा (उ सव कालावधी- .15,00,000/- 

वषातील इतर कालावधीसाठी             - .10,00,000/- 
सदर दणेगी एकाच भ ाकडून अथवा यापे ा अिधक साईभ  िमळून एकि तपण ेि वकारली जाईल. 

दानशरू देणगीदार भ ांची नांवे सादभोजनाचे िदवशी सादालयाम ये बोडवर िस द कर यात येतील. या 
दानशरू साईभ ांना मोफत सादभोजन योजनेम ये सहभागी हो याची इ छा असेल अशा साईभ ांनी सं थानचे 

ी साई सादालय कायालयाम ये संपक साधावा ही िवनंती. तसेच याकामी आपले इ  छे माण े दणेगी दणेे 
अस  यास तीही ि वकारली जाईल. 

 
APPEAL TO SAI DEVOTEES 

Free Prasad Bhojan Scheme 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi warmly welcome’s to all Sai Devotees. 

The Management committee has decided to give Prasad Bhojan free of cost to all 
Sai Devotees by accepting donations in the memory of their family Members/relatives or 
Birthday or any specific reason.  On that day Naivedya will be offered to Lord Shri Sai and 
Free Prasad Bhojan coupons will be distributed to the devotees in the Prasadalaya. 
Following are the details of donation for One day Free Prasad Bhojan scheme. 
                       Period Amount Rs. 
1) For the Festival of Shri Ramnavmi,Shri Gurupornima, and  Shri Punyatithi 
(Dassera) -  Rs.15,00,000/- 
2) For the other days, throughout the year.      
  -  Rs.10,00,000/- 

Donor can donate individually or in the group.    
On the Naivedya day, donor(s) name will be displayed at Prasadalaya’s notice 

board. Desirous Sai devotees for free Prasad Bhojan Yojana Scheme are requested to 
contact Shri Sai Prasadalaya Office. 

EXECUTIVE OFFICER 
Contact No.:- (02423) 259051, 259052, 259053                                     
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SHREE SAIBABA SANSTHAN TRUST,SHIRDI 
िवभागाचा अिभ ाय /व  मत  :- मागणीत नमद ूकेले माणे मोफत सादभोजन योजनअंतगत दणेगी 

ि वकारतांना एका भ  ताकडून अथवा अनेक भ  ताकंडून िकमान .50,000/- च े पु ढे िकंवा सपंुण एका 
िदवसासाठी िकमान .१०,००,०००/- (अ री .दहा लाख मा ) व उ  सव कालावधीत .१५,००,०००/- 
(अ री .पंधरा लाख मा ) इतक  र  कम ि वकारणसे तसचे दणेगी ि वकारलेनंतर सदरची र  कम वजावट 
होतांना ित ताटास येणारा उ  पादन शु  क अंदाजे .२५/- माण ेआय.टी.िवभागामाफत सा टवेअरम  ये बदल 
क न वजावट होणसे मा  यता िमळणकेामी तसचे वरील माण े ले  स बोड तयार क न सं  थान प रसरात, दशन 
रांगेत तसचे सं  थानचे वेबसाईटवर िस  द करणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .३०८ यावर सिव तर चचा होऊन, मोफत सादभोजन योजनेम ये साईभ ां चे इ छेनुसार व ती ताटास 
येणा या उ पादन शु कानुसार एका िदवसाचा एकि त आकार घेऊन, देणगीची र कम 
ि वकारणेबाबत या उपरो  तावास मा यता दे यात आली. मोफत सादभोजन योजनेम ये 
साईभ ांकडून उ सव कालावधीकरीता .१५,००,०००/- मा , गु वार, शिनवार, रिववार या 
िदवसांसाठी .१०,००,०००/- मा  व इतर िदवशी .५,००,०००/- मा  र कम आकारणेत यावी.  

  तसेच याची मािहती साईभ ांना िमळणेकामी तावात नमुद केले माणे फलक तयार क न 
ते सं थान प रसरात/ दशन रां गेम ये/ इतर गद या िठकाणी लावणेत यावे व सं थानचे अिधकृत 
संकेत थळावर िस दी दे यात यावी, असे ठरले.             (कायवाही- साई सादालय िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३२ सं थानमधील िन पयोगी भंगार सािह याची िव /िव हेवाट लावणेकामी मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- महारा   अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (४) व कलम १४(२) (ग) 
नसुार सं  थानमधील दनैं िदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भंगार सािह  याची िव  करणे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे ठराव व िनणय- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५.०२.२०१७ चे 
सभेतील िनणय .७९ नसुार कायवाही करण.े 

मा.महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग मा  यता- सदंभ य १ चे प ाने िवधी व  याय 
िवभागाकडील सं  थानमधील दनैं िदन वापरामळेु जमा होणा-या िन पयोगी सािह  याची वािषक उ  च  तम दराने 
िव  करणसेाठी मा  यता घेतलेली आहे. 

 तावीकः- सं  थानचे इतर िवभागाकडील दनैं िदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी सािदल  व पाचे 
भंगार सािह  याची अिभलेख क  िवभागामाफत वािषक उ  च  तम दराने िव  करणते येत आह.े सदंभ य ०३ चे 
आदशेाने मागील सन-२०१६-१७ या आिथक वषातील दनैं िदन वापराने जमा झाले  या भंगार सािह  याची िव  
करावयाची मदुत िद.३१.०३.२०१७ रोजी सपंु  टात येत आह.े  

   यानसुार िद.०३.०१.२०१७ रोजी इकडील कायालयाचे आिथक वष सन-२०१७-१८ म  ये भंगार 
सािह  याचे िव कामी ई-िनिवदा मागिवणसेाठी  तावीत मसदूयास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार सदरचा 
िवषय िद.१४.०१.२०१७ रोजी सभाकामकाज िवभागाकडे पाठिवला होता. िज.प./महानगरपालीका िनवडणकू 
आचारसिंहतेमळेु  यव  थापन मंडळाची सभा न झाल ्यामळेु सदरचा िवषय िद.२५.०२.२०१७ रोजी झाले  या 
सभेत िनणय .७९ नुसार मंजरू झालेला आह.े  यामळेु यात समुारे दोन मिह  याचा कालावधी गे  याने वेळेत 

या पुण करता आली नाही.  
या िवभागाकडून ई-टडर जाहीरात व वतमानप ातील जाहीरात िस  दीकामी िद.०६.०३.२०१७ चे  

मंजरू िटपणीनुसार जनसंपक कायालयाकडे पाठिवणते आलेली आह.े ई-िनिवदा येतनू द र िनि ती होणेस 
कालावधी लागणार आह.े यामळेु सव िवभागाकडे दैनं िदन वापराने जमा होणा-या सािह  यामळेु (उदा.कॅ  टीन 
िवभागाकडील रका या दधुा  या  िपश  या, तेलकट / खराब पु ा , िनमा  य तेल, साई सादालय िवभागाकडील 
रकामे तेला-तपूाचे डबे , बारदान गो  या, औषधाचे रकामे  लॉि टक म व इतर िन  याने जमा होणा-या 

िन पयोगी सािह  याचे साठवणकू मळेु दगुधी सटुणे ,  यापासनू सावजिनक आरो  याचे  न िनमाण हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही. अस ेसािह  य साठिवणकेामी स  या सं  थानकडे बंदी  त जागाही उपल  ध नाही.  

स  याचे माकटमधील दर व मागील वषातील मंजरू दर यांची तलुना करता दरामधील वाढ कमी-अिधक 
माणात झालेली िदसते आह.े भंगार सािह  य हे  या  या िवभागाकडे जमा असते. मागील सन-२०१६-१७ वष चे 

मंजरू दराने अस े भंगार सािह  य िव  करतांना  य  मोजदाद झालेनंतरच  या सािह  यातनू सं  था नला िकती 
र  कम जमा होणार, ह ेिनि त होते. सन-२०१५-१६ व २०१६-१७ या आिथक वषातील मंजरू दराचा आढावा 
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घेतला असता दनैं िदन  या व  त ूमोठया माणात िव साठी जमा होतात ( तेलातपूाचे चांगले डबे, तेलातपूाचे 
खराब डबे, गंजलले/ फुटलेले चांगले डबे तसचे खराब डबे, मतू वर वाहीलेले िनमा  य तेल, खो  याचा चांगला 
पु ा, खराब पु ा, रंगीत र ी वगैरे)  याचंी एकूण िव  सरासरी इतर भंगार व  तूं  या तलुनेने सन-२०१५-१६  या 
दरापे ा सन-२०१६-१७ चे दर जा  त असलेचे आढळून आले आह.े सबब याम  ये सं  थानचे आिथक नकुसान 
होत नाही.   

  उ  हाळयाचे सटुीमु ळे साईभ  ताचंी गद  वाढ  याची श  यता असलेने सरुि तते  या  टीने अशा 
सािह  याची वेळीच िव  हवेाट लावण े म ा  त आह.े 

  यासंदभात संबंधीत  यापा-यांना मागील वषात दे  यात आले  या कायादेशाम  ये सन-२०१७-
१८  वषाचे दर ा  त होईपावेतो, आहे याच मंजूर दराने भंगार सािह  य िव  करता येईल. 

मागणीः-  
अ) भंगार सािह  य िव ची मदुत िद.३१.०३.२०१७ रोजी पुण होत असलेने तसचे चालू  आिथक वष सन-
२०१७-१८ साठी Online ई-िनिवदा मागिवणसेाठी मा.  यव  थापन सिमती िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील िनणय 

.७९ चे मा  यतेनसुार पुढील येत वािषक उ  च  तम दर मा  य होणसे अजनू अंदाजे दीड ते दोन मिह  याचा 
कालावधी जा  याची श  यता असलेने भंगार सािह  य साठवनू न ठेवता  तावीक केले माण े सं  थान कामाचा 
खोळंबा होव ूनये, याकरीता मागील सन-२०१६-१७ वषात मंजरू झालेले भंगार सािह  य, चाल ूवषातील (सन-
२०१७-१८ वषातील) उ  च  तम दर ा  त होईपावेतो  यापा-यांना आह े  याच मंजरू दराने उचलणबेाबत प ाने 
कळिवता येईल, तसचे सं  थानचे सव िवभागांना  याबाबतचा आदेश पारीत करता येईल,   यास मा  यता असावी. 
ब) जर संबधंीत  यापा-यान े  याचे सािह  य मागील मंजू र दरान े उचलणेस असमथता दशिव  यास मागील 
वषातील ०५  यापा-यांपकै  दु सरा कुणी  यापारी उ  सकु अस  यास  याचंेकडून लखेी ित ाप  घेवनू  या  यापा-यास 
आह े  याच मंजू र दरान ेव  याच अटी-शत स अिधन राहन िव  करणेस परवानगी देता येईल,  यास मा यता असावी. 

   अिभ ाय/मतः- क रता मागील मंजरू दरधारकांना दरु  वनी क न सन-२०१६-१७ मधील  यानंा मंजरू 
असलेले सािह  य आह े  याच दराने खरेदी कामी िवचारणा कर  यात आलेली आह.े  या माण े  याचंे लेखी 
समंतीप  घेता येईल . 

सबब सन-२०१७-१८ मधील ई -िनिवदतेील िन पयोगी भंगार सािह  य िव चे नवीन दर ा  त 
होईपावेतो सदंभ .३ चे आदशेा माण ेआह े  याच दराने, भंगार सािह  य िव  करणकेामी मदुतवाढ िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .३०९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या िविवध िवभागाम ये जमा होणारे िन पयोगी, भंगार सािह य 
िव  करणेकामीची ई-िनिवदा ि या पुण होऊन, नवीन ठेकेदाराची नेमणूक होईपयत सन-२०१६-१७ 
मधील मागील मंजूर दराने, आहे याच अटी/ शत वर सदरह िन पयोगी, भंगार सािह  य िव  करणेस 
मा यता दे यात आली.                     (कायवाही- .अिध क, अिभलेख क ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३३ ी साई सादालयासाठी िडश वॉशर व भांडी धुणेकरीता २५% िल वीडसोप खरेदी करणेबाबत. 

ताव– साई सादालय िवभागाकरीता भां डे धु  यासाठी िल  वीडसोपची वािषक खरेदी करणेस व याकामी येणा या 
र कम .५,४०,०००/- (अ री . पाच लाख चाळीस हजार) मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे 
िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६३७ नुसार मा यता िमळालेली होती. 

                  सदरचे िल  वीड सोपसाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात येऊन िल  वीड सोप खरेदीकामी अनु मे 
जा.न.ंएसएसएसएस/ वशी-खरेदी/३२६८/३२६९/२०१६ िद.२४.०९.२०१६ अ  वये एकूण र  कम .२,९१,३७५/- 
मा चे रकमेचे परुवठा आदेश दोन पु रवठाधारकांना दे  यात आलेल ेहोते.  याचा तपिशल खालील माण े–  

अ.न.ं पुरवठाधारकाचे नाव मागणी सव कर 
समावेशक दर 

एकूण पये २५ % 
मागणी 

एकूण पये 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१. म.े  टारव न परफे  ट मॅ  य ु

कंपनी, मुंबई 
७,५०० 
िलटर 

३४.८५ २,६१,३७५/- १,८७५ 
िलटर 

६५,३४४/- 

२. मे.   य ु ओशन ि लन ग 
सो  यशु  स, मुंबई 

३,००० 
िलटर 

१०.०० ३०,०००/- ७५० 
िलटर 

७,५००/- 

  उपरो  त दो  ही परुवठाधारकांनी परुवठा आदशेा माणे िल  वीडसोपचा परुवठा पणु केलेला आहे . 
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    साई सादालय िवभागाने िद.०२.०३.२०१७ रोजीचे िटपणीने िल  वीडसोपची मागणी केलेली होती. 
याकामी सबंं िधत परुवठाधारकाशी झालेले करारना  यात अट ं .९ संगी िनिवदा कालावधीत व तदनंतरही पढुील 
िनिवदा ि या पुण होईपावेतो वर नमदु केले  या सोपपे ा २५% इतका जादा सोप मंजरू दरानेच परुिवण ेपाट  
न.ं02 यांचवेर बंधनकारक राहील, अशी तरतदू आहे. 

वरील अटी-शत नसुार िल  वीडसोप (मॅ  ययुल वापराचे) खरेदीसाठी मे.  टारव न परफे  ट मॅ  य ुकंपनी, 
मुंबई यांना १८७५ िलटर मंजरू दर ती िलटर .३४.८५ पैस ेदराने खरेदीकामी येणारे र  कम .६५,३४४/- मा चे 
खचास व िल  वीडसोप (िडशवॉश मिशन वापराचे) खरेदीसाठी  मे.   य ुओशन ि लन ग सो  यशु  स, मुंबई ७५० 
िलटर मंजरू दर ती िलटर .१०/- दराने खरेदीकामी येणारे र  कम .७,५००/- असे िमळून एकूण र  कम 
.७२,८४४/- ( .बहा  तर हजार आठशे च  वेचाळीस) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी हा िवषय 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.  
िनणय .३१० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   

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

िवषय न.ं३४ खाते चौकशी अिधकारी ी.जे.एल.देशपां डे, िनवृ  िज हा यायाधीश, पुणे यांचे मानधनाबाबत. 
ताव– अिधिनयम २००४ तरतुद– कलम २ खंड (झ) िविनयम याचा अथ सिमतीने या अिधिनयमा  वये सिमतीने 

केलेले िविनयम असा आह.े कलम १५ पोटकलम २ सिमतीने इतर अिधकारी व कमचारी हे िविनयमा ारे 
ठरिव  यात येतील अशा सवेे  या अटी व शत वर नेम  यात येतील.  

सेवािविनयमातील तरतुद– िश  त आिण अिपल िविनयम २०१३ मधील िविनयम ८ उपिविनयम (१) 
श  यतो िविनयमात िकंवा िविनयम ९ म  ये नमदु  केले  या प तीने चौकशी के  यािशवाय मोठ्या दंडा  मक 
कारवाया लाद  याचे आदेश पा रत केले जाणार नाहीत.  

िविनयम ८ उपिविनयम (२) जे  हा सं  थान  या कमचा-यािव  या दरुाचरण िक वा गैरवतन या 

आरोपासबंंधी  या स  याची चौकशी कर  यास कारण ेआहते अस ेिश  तभंग ािधका-याचे मत असेल तर ते  वतः 

या संबंधी चौकशी करतील िक वा  या संबं िध  या स  याब ल चौकशी कर  यासाठी या िविनयमाखाली चौकशी 

ािधका-याची िनयु  ती करता येईल.  
 प  टीकरण – जे  हा सदर िविनयमाखाली िश  तभंग ािधकारी  वतः चौकशी करतील ते  हा चौकशी 

ािधका-याचा सदर िविनयमात केलेला उ  लेख, जर सदंभासाठी इतर कोण  याही गो  टीची आव  यकता नसेल 
तर,  हणजे िश  तभंग ािधका-याचा उ  लेख असे समजले जाईल.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .-   
१) िद. ०५/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय नं. ०६ िनणय . १४८  
२) िद. २८/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय नं. ०७ िनणय . १५६  
३) िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय नं. ०५ िनणय . १९२  
४) िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं १० िनणय . ५१९  
५) िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न.ं ०९ िनणय . ८५२-  तावात 

नमदु केले माणे मा. ी.जे.एल. दशेपां डे साहेब सवेािनवृ  त िज  हा धान  यायाधीश, पणुे  यांचे िवनंती 
प ाचा िवचार करता,  यानंा डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां  या खाते चौकशीचे कामकाज पुण करणेसाठी 
यापढेु जा  तीत जा  त १० बैठकांसाठी पवु चेच अटी / शत  व मानधनावर मदुतवाढ दे  यात यावी, असे 
ठरले.  

तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील िनलंबीत डॉ  टस/ इतर  टाफ यांची यादी सव मा. 
सद  यानंा दे  यात यावी अशा सचुना िद  या.  

ा  तािवक– डॉ. ह रष हकूमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदारीलाल वमा ह े सं  थानचे ी साईबाबा 
हॉि पटलम  ये दयरोगत  या पदावर कायरत आहते.  यानंी कॅथलॅबम  ये पेशंटसाठी वापर  यात येणारे  टट, 
बलनु व  इतर सािह  यांचा वापर करणकेरीता बेकायदिेशर र  या िविवध कंप  याकंडून पैसे घेतलेले आहते. तसचे 

 णां  या ोिसजस व औषधोपचाराम  ये अिनयिमतता, िन  काळजीपणा केलेला आह.े या अशा व इतर अनेक 
त ारी आ  याने  याचंी ाथिमक चौकशी क न  यात ते दोघेही सकृतदशनी दोषी आढळून आ  याने  यानंा िद. 
०८/११/२०१४ पासनू ता  पुरते सवेा िनलंबीत क न  याचंी खाते चौकशी कर  याचा िनणय घे  यात आला. डॉ. 
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बजाज व डॉ. वमा यांचे खाते चौकशी कामी खाते चौकशी अिधकारी नेमणबेाबत िद. ०५/०५/२०१५ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमती सभेत  ताव सादर कर  यात आला होता.   यावर  िनणय . १४८ नुसार सिमतीने असा 

िनणय घेतला आह े क , चौकशी अिधकारी यांना खातेिनहाय चौकशी  या  येक तारखेस . ५,०००/- मा  
वासभ  ता व आहार भ  ता तसचे इतर खच  हणनू दे  यात यावेत.  चौकशी अिधकारी यांना सदरह चौकशी 

लवकरात लवकर पणू करावी अशी िवनंती कर  यात यावी व मानधनापोटी  येक तारखेस जा  तीत जा  त . 
७५००/- मा  दे  यात यावेत. परंतु  पढेु असहेी ठरले क   यानंा मानधन . ७,५००/- माणे . १,५०,०००/- पे ा 
जा  त मानधन िदले जाणार नाही.  २० तारखां पे ा जा  त तारखा चौकशी कामी पड  यास  यांना वासभ  ता व 
आहार भ  ता व इतर खचापोटी . ५,०००/- मा  दतेा येईल. मा.ि सद  य सिमतीने पढेु असहेी ठरवले 

क ,चौकशी अिधकारी  हणनू िनवृ  त  सरकारी अिधकारी िक वा िनवृ  िज  हा  यायाधीशांची नेमणकू करावी व 

 याचंेकडे थम उपरो  त माण ेमानधन व खच दे  यास सं  थान तयार आहे, अस े सांगनू ते चौकशी अिधकारी 
 हणनू काम कर  यास इ  छूक आहते काय, अशी िवचारणा करावी व इ  छूक अस  यास संबं िधतांकडून तसे लेखी 

प  दे  यात यावे असे ठरले. 
 यानंतर चौकशी अिधकारी यांना वै क य े ातील त  दयरोगत  यांची सहा यक  हणनू 

नेमणकू बाबत  ताव िद. २८/०५/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभते सादर कर  यात आले  या 
 तावावर िनणय . १५६ नुसार डॉ. ह रष हकूमचंद बजाज व डॉ. गौरव सरदारीलाल वमा, इटंर  हेशनल 

काड ओलॉजी  ट यांचे खाते चौकशीकामी िनवृ  त धान िज  हा  यायाधीश ी.जे. एल. दशेपां डे, पुण े यांची 
चौकशी अिधकारी  हणनू नेमणकू करणकेामी प  दऊेन  यांना िवचारणा कर  यात यावी.  

  ी.जे.एल.दशेपां डे यांचे िद. ०५/०६/२०१५ रोजीचे समंतीप  व मानधन मागणीबाबतचा  ताव िद. 
२४/०६/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आले  या  तावावर िनणय . १५६ नसुार 
मा. ी. जे.एल.देशपां डे, िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, पणुे यांनी केललेी िवनतंी मा  य कर  यात येऊन, सदरहकामी 
 यानंा ता  काळ आदेश दे  यात यावा.  तसेच  यांनी मागणी केलेला आव  यक क , कमचारी वग व संगणक/ 
 टेशनरी याबाबी परुिवणे व सदरह चौकशी कामी येणा-या . ५०,०००/- मा  वाढीव खचास मा  यता दे  यात आली.  

  ी.जे.एल.दशेपां डे यांनी मानधनाचे सदंभात २० तारखा अथवा जा  तीत जा  त . २,००,०००/- ही 
मयादा र  करणेबाबत िद. १२/०६/२०१६ रोजीचे अजावर िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय . ५१९ माण े खाते चौकशी अिधकारी ी. 
जे.एल.दशेपां डे, पणुे यांचे मानधनाबाबत  या  तावास त  कालीन ि सद  य सिमतीचे अ  य  व सद  य याची 
च य प तीने मा  यता घे  यात आली.  याचंी न द घेत  असताना सिमतीने अस े ठरवले क , ी. जे.एल. 
दशेपाडें, िनवृ  त िज  हा  यायाधीश, पणु ेयांना डॉ. बजाज व डॉ. वमा यांचे चौकशी कामी पढुील जा  तीत-जा  त 
१० बैठक म  येच चौकशी पुण क न चौकशी अहवाल सादर करावा, अशी िवनंती करणते यावी अस े ठरले.  
 यानसुार  यांना िद. ०८/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आलेले आह.े  ६० बैठकांचे . ६,६५,०००/- 

मानधन व वासभ  ता अदा कर  यात आलेला असनु आतापयत चौकशीकामी ७१ तारखा झाले  या आहते.   
मागणी– ी.जे.एल.दशेपां डे यांनी िद. १९/०२/२०१७ रोजीचे अजा  वये िद. ०८/०२/२०१७ रोजीचे 

प ास अनुस न, वै क य  अिधका-याचंे  चौकशीचे काम अं ितम ट   यात असनु डॉ.वमा यांचा जबाब न दिवणचेे 
काम झाले आह.े  तर  डॉ. बजाज यांचा जबाब न दिवणचेे काम चालु  असनु सं  थानचे वक लांकडून उलटतपास 
५ बैठकांम  ये देखील पणु झाला नाही. तो लवकर सपेंल अशी अपे ा आहे.   यानंतर दो  ही बाजुचंा यु  तीवाद 
ऐकून करण आदेशकामी नेम  यात येईल. दर  यान आमचे िवनंती माण े िद. ३०.११.२०१६ रोजीचे 
मा.कायकारणीचे ठरावा माण ेजा  तीचे १० बैठकांचे मानधन व वासभ  ता अनदुान मंजरू कर  यात आले होते.  
परंत ु ती मयादा बैठक . ६३ िद. २२.१०.२०१७ रोजी सपंली आहे. वर नमदु केले माण े डॉ. बजाज ांचा 
जबाब न दिवणे व यु  तीवाद ऐकणकेामी बैठका होतील तसचे चौकशीच ेकामकाजात दाखल कागदप ाचंी सं  या  
बरीच जा  त असनु कागदप ांचे ०६ ग े झाले आहते.  त डी परुावा कागदप े बरीच आहते .  ते कागदप  
तपासणे, जुळणी क न वाचन करण ेव अहवाल टंकिलखीत करण े ाकामी दखेील िशड  येथे येणे आव  यक 
आह.े  वरील प रि थतीत १० वाढीव बैठकांनंतर पुढील १० बैठकांचे मानधन व आदशे दाखल करेपयत 

वासभ  ता अनदुान वाढवनू िमळावे . वरील बाब श  य नसेल तर नंतर वाढीव बैठकांनंतर चौकशी अहवाल 
दाखल करेपयत अनुदान चाल ुठेवाव.े ापढेु मानधनाक रता वाढीव मागणी आमचेकडून होणार नाही.  तथािप, 

वासभ  ता अनदुान अहवाल सादर करेपयत चाल ुठेव  या त यावा.  
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सं  थान अिधिनयम/ ठरावानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान– पढुील १० चौकशी तारखांक रता फ  त वासभ  ता िद  यास आिथक 
अनमुान . ५०,०००/-.  

िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत– ी.जे.एल. देशपां डे सवेािनवृ  त िज  हा  यायाधीश यांना चौकशी 
अिधकारी  हणनू ित चौकशी करीता मानधन  . ७,५००/- व वास खच व इतर खच . ५,०००/- अस ेएकूण 
. १२,५००/- दे  यात येत आह.े  िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ८५२  

नसुार १० बैठक ची मदुत सपंलेली आहे .  तरी  यानंतर होणा-या बैठक ला मानधन न दतेा फ  त वास व इतर 
खच . ५०००/- दतेा येईल, अस ेमत आह.े  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३११ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे खाते चौकशी अिधकारी ी.जे.एल.देशपां डे, 

िनवृ  िज हा यायाधीश, पुणे यांना यापु ढे होणा या येक बैठक साठी वास व इतर खच यासाठी 
.५०००/- मा  र कम देणेत यावी, असे ठरले.            (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३५ सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणे. 

ताव–  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.  २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबल ेही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन ेअदा करावी. 
ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 

२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 
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 ी.िदपक सुयकांत लोखं डे 

िवभाग-लखेाशाखा 
हॉि पटल     
ह ा- िलपीक टंकलखेक 

आई Diabetes & 
Blood 

Presure 

डॉ.जाधवर साईबाबा 
हॉि पटल 

३११४.०० ३११४.०० 

 

     एकूण ३११४.०० ३११४.००  
 ब – सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते  
२ ी.सुभाष म  हारी बंदावण े

िवभाग-  विन पेण 
ह ा- पयवे क 

मुलगा Renal 
Transplant 

डॉ.दसेाई/ 
जाधवर 

बी हॉल 
ि लिनक,पुण े

४२४५२.०० ४२४५२.०० अ.न.ं२ ते 
०५ करीता  

सदरचे 
उपचार ह े

सं  थान  या 
 णाल 

यात होत 
नसलेमळेु 

सं  थान  या 
मा  य 

यादीतील 
हॉि पटलम

 ये 
पाठिवणेत 

आले 
आह.े 

३ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 
थटेे 
िवभाग- ारावती  
ह ा – मदतनीस  

 वतः Ca डॉ.दवेरे बी हॉल 
ि लनीक, पुण े

७०३९१.०० ५५४८१.०० 

४ ी.अभयकुमार शांताराम  
दनुाखे 
िवभाग-आय.टी.आय. 
ह ा – िश क 

 वतः (CRF) डॉ.जाधवर सहया ी 
हॉि पटल,नािशक 

२०२७८३.०० १८८३०५.०० 

५ ी.कुलभैया शषेराव 
राधाकृ  ण 
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल   
ह ा-लबॅ टे  नीिशयन 

विडल Ca डॉ.जाधवर  यरुी मानवता 
कॅ  सर 

सटर,नािशक 

४६९४५.०० ४२६२५.०० 

     एकुण ३६२५७१.०० ३२८८६३.००  
 अ + ब  एकूण ३६५६८५.०० ३३१९७७.००  
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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 .३३१९७७/- 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 
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 .३१२ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमुद केले या 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 दये असलेली र कम यांना अदा करणेस 
मा यता दे यात आली.                      (कायवाही- वै िकय सचंालक)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३६ ी. ताराचंद नाना शेजवळ यांचे वै िकय बीलाचा परतावा िमळणेबाबत. 

ताव– ी.ताराचंद नाना शेजवळ, ह ा- वाहन चालक, िवभाग- वाहन िवभाग यांनी  याचंे िद.०८/०२/२०१७ रोजीचे 
िवनंती अजा  वये  याचंा मलुगा िच. सरुज याचे उपचाराचे बील परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहे. िच. 
सरुज यास fissure in ano needs laser Surgery (fissurectomy) ास अस  यामुळे  यानंी ी साईनाथ 

 णालयात उपचार घेतले होते. परंत ू fissure in ano needs laser Surgery (fissurectomy) या 
मळु  याधीचे उपचार सं  थानचे दो  ही  णालयात होत न  हते ते  हा  यानंी सं  थान मा  य यादीतील बी हॉल 
 लीनीक, पुण ेचौकशी केली असता  यानंा बी हॉल  लीनीक, पणुे येथील उपचारासाठी र  कम .६०,०००/- 

इत  या र  कमेचे कोटेशन िदलेले होते. बी हॉल  लीनीक, पणुे येथे सदर आजारावर उपचार करणारे डॉ . दीप 
तपेुरे यांचे अहमदनगर येथे नवोदय सिजकल अॅ  ड बन ि लिनक ा. िल. अहमदनगर हे खाजगी  णालय आहे. 
 यामळेु िच.सरुज यास नवोदय सिजकल अॅ  ड बन ि लिनक ा. िल. अहमदनगर येथे उपचाराकरीता नेले होते.  

नवोदय सिजकल अॅ  ड बन ि लिनक ि निनक ा. िल. अहमदनगर येथील उपचाराचा खच बी हॉल 
 लीनीक, पुणे यांचे खचापे ा कमी अस  याने  यानंी नवोदय सिजकल अॅ  ड बन ि लिनक ा. िल. अहमदनगर 

येथे उपचार घेतलेले आह.े तेथील उपचाराकरीता  यानंा र  कम .१८७९२/- इतका खच आलेला आहे. तेथे 
उपचाराकरीता जाणकेामी  यानंा इकडील प  .२८६/२०१७ िद.२४/०१/२०१७ अ  वये डॉ. बोराडे यांनी रेफर 
केलेले होते तसचे सदरील  ताव मा.वैदयिकय सचंालक , साईबाबा हॉि पटल यांनी मा.  यव  थापन सिमती 
सभेपढेु िनणयाथ सादर करणते यावा अशी सचुना िदलेली आहे .  

सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू  यांनी उपचार घेतलेले 
 णालय ह ेखाजगी  णालय असनु ते सं  थानचे मा  य यादीत नाही. परंत ू बी हॉल  लीनीक, पणु ेह े  णालय 

सं  थानचे मा  य यादीत आह ेपरंत ूतेथील खचापे ा नवोदय सिजकल अॅ  ड बन ि लिनक ा. िल. अहमदनगर 
येथील खच कमी आलेला आह.े  

ी.ताराचंद नाना शेजवळ यांनी वैदयिकय उपचारापोटी र  कम .१८७९२/- इत  या र  कमेचे बीले 
सादर केलेले आह.े सदर र  कम .१८७९२/- पैक  ८० %  र  कम खाट भाडे वजा जाता दयावयाचे झा  यास 
र  कम .१४४६७/- दतेा येईल.  

तरी उपरो  त  तावावर यो  य तो िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३१३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे ी.ताराचंद नाना शेजवळ, वाहन 

चालक, वाहन िवभाग यांनी सादर केले या वै िकय बीलाची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, यांना एक िवशेष बाब हणून यां चे मुलाचे उपचारासाठी आले या वै िकय बीलापैक  
८० % र कम .१४,४६७/- मा  अदा करणेत यावी, असे ठरले.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
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िवषय न.ं३७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील कमचा यांकरीता गणवेश खरेदी करणेबाबत. 
ताव– ी साईबाबा व ी साईनाथ दो  ही  णालयातील कमचा-यांना शासन शाखा वशी-५/२४५५/२०१६  िदनाकं 

२८/०९/२०१६ चे प रप कानसुार  अिध क,िलपीक-टंकलेखक व मदतनीस वगळुन इतर कायम कमचा-यांचे 
गणवेशासाठी  वतं   ताव तयार क न मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत  तावास मा  यता घेऊन पढुील 
कायवाही करावी अस ेआदशे आहते.  

   यामळेु सहा.अिधसिेवका कायालय ी साईबाबा हॉि पटल यांनी िड.पी.न.ं१३०७ िद.१५/०६/२०१६ 
अ  वये गणवेशाची व िड.पी.नं.१३३१ िद.१०/०१/२०१७ अ  वये  वेटरची मागणी केली आह े व 
सहा.अिधसिेवका ी साईनाथ  णालय यांनी िड.पी.न.ं५३० िद.१८/०६/२०१६ अ  वये गणवेशाची व 
िड.पी.नं.१५६० िद.१३/०१/२०१७ अ  वये  वेटरची मागणी केली आह.े 

यापवु  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील कमचा-यांचे गणवेशाकरीता रेमंड कंपनीचे  कापड 
खरेदीकामी मा.ि सद  य सिमती सभा िद.१८/१०/२०१३ िन. .८१३ अ  वये .१३,७२,०३९/- व िशलाईकामी 
.४,३१,४४०/-अ  या कारे एकुण .१८,०३,४७९/-चे खचास मा  यता घेतली होती. 

 याकरीता मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घेतली व  यानुसार कापड 
खरेदीकरीता मे.राज   लॉथ,राहरी यांना इ.प  .२९४८ िद.२७/११/२०१४ अ  वये .६,१०,९६१.४०/-इत  या 
रकमेचा परुवठा  आदेश दे  यात आला होता तसचे सदर गणवेश िशलाईकरीता मे.साईसागर गारमट,नािशक यांना 
इ.प  .३३९ िद.०५/०५/२०१५ अ  वये .७६,८९०/-इत  या रकमेचा परुवठा आदशे दे  यात आला होता व 
गणवेश ा  त झा  यानंतर सव कमचा-यांना सन २०१६म  ये  येक  २ सटे गणवेश दे  यात आलेले आहते. 

                         सव कमचा-यांना २ सटे गणवेश दवेनु खालील माण ेकापड िश  लक आह.े 
                   
 
 
 

 उपरो  त माण े  णालया  या आ  थापनेवर असणा-या सव मेडीकल,पॅरामेडीकल,टेि निशयन,व इतर 
सव कमचा-यांना गणवेश देण ेगरजेचे आह.े  पवु चे गणवेश कापड खरेदीकरीता लागलेला खच .६,१०,९६१/-
व िशलाईकरीता लागलेला खच .७६,८९०/-व साडी खरेदीकरीता लागलेला खच .३५,८८०/- असा एकुण 
.७,२३,७३१/- इतका खच आलेला आहे. 

सदर गणवेश खरेदीकरीता अंदाजे येणा-या खचाकरीता खालील माण े एकुण तीन परुवठाधारकांचे 
कोटेशन मागिव  यात आले होते  याचंे अंदाजे दर खालील माण ेआहेत. 

अ.न.ं तपशील मे.बांठीया 
ए  टर ायजेस, पणु े

./पै. 

एकूण खच मे.फॅशन 
कले  शन, 
नािशक 

./पै. 

एकूण खच मे.आर.के. 
कले  शन,  
नािशक 

./पै. 

एकूण खच 

१ फुल अॅ न (सव डॉ  टस) 
१६६ नग (सफेद) 

३३०.०० ५४७८०.००   ३६०.००   ९७६०.००   ४००.०० ६६४००/- 

२ हाफ अॅ न(सव 
टे  नीिशयन दर, िस  टर) 
४९२ नग (सफेद) 

२९०.०० १४२६८०/-   ३१०.०० १५२५२०/-   ३००.०० १४७६००/- 

३ शट/पॅ  ट (मॅनेजर) 
१२ नग  
(  काय   य/ु ने  ही   य)ु 

७५०.०० ९०००.०० ११६५.०० १३९८०.०० १५००.०० १८०००/- 

४ शट/पॅ  ट (मॅनेजर) 
२४ नग  
(  काय   य/ु ने  ही   य)ु 

७५०.००    
१८०००.०० 

११६५.०० २७९६०.०० १५००.०० ३६०००/- 

५ शट/पॅ  ट ( दर) 
७० नग (सफेद) 

७५०.०० ५२५००.०० ११६५.०० ८१५५०.०० १५००.०० १०५०००/- 

६ साडी/पेटीकोट/  लाऊज 
पीस (इ  चाज, फामािस  ट, 
रसे  शिन  ट) 

२८ नग (बदामी/ म न) 

५००.०० १४०००.००   ७००.०० १९६००.०० १२००.०० ३३६००/- 

अ.न.ं तपशील रंग िश  लक साठा 
१ अॅ नच ेकापड सफेद ८७७.०० मीटर 
२ सलवार/कुडता गुलाबी १९३.०० मीटर 
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७ सलवार/कुडता(सव 
िस  टर) 
३२० नग (बदामी) 

६००.०० १९२०००/-  ७००.०० २२४०००/-   ८००.०० २५६०००/- 

८  वेटर ( दर,िस  टर) 
१९० नग (ने  ही   य)ु 

४५०.०० ८५५००/-  ६३०.०० ११९७००/-   ७००.०० १३३०००/- 

   ५६८४६०/-  ६९९०७०/-  ७९५६००/- 

 
अ.न.ं तीनही परुवठाधारकां  या अंदाजे 

खचा  या र  कमा 
एकुण . एकुण सरासरी खच 

१ ५६८४६०+६९९०७०+७९५६०० २०६३१३० २०६३१३०÷३=६४१३७७.०० 
  एकुण खच - २०%          = ५५०१६८.०० 

 
  उपरो  त परुवठाधारकांचे ा  त कोटेशननुसार सरासरी खच काढला असता एकुण र  कम 

.५,५०,१६८/- (अ री .पाच लाख प  नास हजार एकशे अडुस  ट मा ) खच अपे ीत आहे.  िलनन िवभागात 
सफेद कापडाचा साठा ८७७ मी.िश  लक अस  यामळेु सदर कापडाचे हाफ अॅ न िशवनु घेता येतील  या मळेु 
अॅ न खरेदीकरीता येणारा सरासरी खच .१,१८,०८०/-(अ री .एक लाख अठरा हजार ऐशंी मा ) वजा जाता 
एकुण र  कम .४,३२,०८८/- (अ री .चार लाख ब  तीस हजार अठयाएशी मा )  इतका खच अपे ीत आहे.   

 णालयातील कमचा-यांना गणवेश प रधान करणे गरजेचे अस  याने सरुवातीला कापड खरेदी करण े व नंतर 
कापडाचे गणवेश िशव  याकरीता पु  हा ई-िनिवदा मागिवणे याकरीता जा  त कालावधी लागतो  यामु ळे सदर 
गणवेश  या परुवठाधारकांना गणवेशाचे कापड खरेदीचा परुवठा आदेश िदला जाईल  यां  येकडुन गणवेश िशवनु 
 यावे अस ेमत आह.े 

िलनन िवभागात सफेद कापडाचा ८७७ मी.साठा िश  लक अस  यामळेु सदर कापडाचे परीचारक, 
परीचारीका, सव तं  यांचेकरीता लागणारे हाफ अॅ न िशवनु घेता येतील  याकरीता परुवठाधारकांकडुन 
िशलाईचे कोटेशन मागवनु फ  त अॅ न िशवनु घेता येतील असे मत आहे. एक नग अॅ न करीता अंदाजे िदड मीटर 
कापड लाग ुशकते  यामळेु एकुण ८७७ मी.कापडाम  ये ५८५ नग िशवनु घेता येतील .   

एका अॅ नकरीता अंदाजे िशलाई .८५/- िशलाई गृहीत धरली असता एकुण ५८५ अॅ नला अंदाजे . 
४९,७२५/- खच अपे ीत आह.े 

 िवभागाचा अिभ ाय- अ) िलनन िवभागात सफेद कापडाचा ८७७ मी. साठा िश  लक अस  यामळेु सदर 
कापडाचे ५८५ अॅ न िशवुन घे  यास व  याकामी येणा-या अंदाजे .४९७२५/- चे खचास व कोटेशन 
मागिव  यास मा  यता असावी. 

  ब) गणवेशाचे कापड खरेदी करीता शासनाचे िदनांक १/१२/२०१६ चे शासन िनयमावलीनुसार 
गणवेशासाठी लागणारे कापडाची खरेदी मे. महारा   रा  य यं माग यांचेसाठी राखीव ठेव  यात आली असनु सदर 
कापड  याचंेकडुन खरेदी करावे िकंवा सदर कापड  याचंेकडे उपल  ध नस  यास ता  काळ ई-िनिवदा मागिव  यास 
व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .४,३२,०८८/-चे खचा  या  तावास मा  यता असावी. 

िनणय .३१४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे, िलनन िवभागात िश लक 
असले या कापडाचे ॲ न िशवून घेणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेत यावे, असे ठरले.  

  तसेच णालयांमधील कमचारी गणवेशासाठी मे.महारा   रा  य यं माग यां चेकडून कापड 
खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.        (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं३८ जनरल ऑपरेशन िथएटरमधील लाईट सोसचे दु तीबाबत. 

ताव– ी साईनाथ णालयाकरीता सन 1999 या वष  मे.काल टोअज, जमनी याकंपनीच े भारतातील ते हांच े
अिधकृत िव े ते मे. िचमको इटंरनॅशनल, मुंबई यांचेकडून झेनॉन नोवा लाईटसोस एकुण . 1,05,435.26/- 
इत या रकमेत खरेदी कर यात आला आहे. सदर लाईटसोस िनयमीत वापरात असनु स या लाईटसोसची दु ती  
व दखेभाल बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभागामाफत येथेच केली जात आहे. परंत ु दु तीकरीता  आव यक 
असणारे पेअरपाट परुवठाधारक कंपनीकडुन बदलनु घेतले जातात.  

  स या जनरल ओ.टी. िवभागातील लाईटसोस यव थीत काम दते नस याच ेसदर िवभागाने यांच ेप  
िद. 27/03/2017 अ वये कळिवले आहे. यानसुार  सदर लाईटसोसची तपासणी केली असता सदरब ब खराब 
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झाले अस यामळेु बदलणेची आव यकता अस याच े िनदशनास आले आहे. सदर लाईटसोस जनरल ओ.टी. 
िवभागात िनयमीत वापरात अस याने दु त  करण ेआव यक आहे. 

  मागणी:- लाईटसोसचे परुवठाधारक मे.काल टोअज, ए डो कोपी इ.ं ा. िल. नवी िद ली, यांचेकडे 
ब बकरीता िवचारणा केली असता कंपनीने यांच े प  . 27980, िद.29/03/2017 अ वये खालील माणे 
कोटेशन पाठिवले आहे. 

Sr.No. Art. no  Description Qty Total Amount 

01 20131520 Xenon Nova Light Source 175 W  01 46,000.00 
+ CST @ 5 %  2,300.00 

Labour Amount  1375.00 
Service Tax On Labour @ 15%  206.00 

  Total Amount (Incl.all taxes) in Rs. 49,881.00 
  वरील माण ेलाईटसोस करीता ब ब खरेदी करणकेामी सव करांसहीत एकुण . 49,881/- (अ री . 

एकोणप  नास हजार आठशे ऐ  याएशी मा ) इतका इतका खच येणार आहे. 
  सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान: वरील सं थान अिधिनयमानसुार द ु ती  व दखेभाल करता येईल. सदर 
द ु ती करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा . यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- सदर लाईटसोस जनरल ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात 
अस याने तातडीने द ु त करण े आव यक आ हे. तसचे जनरलऑपरेशन िवभागात दररोज िविवध कार या 
श ि या होत असतात. यामळेु लाईटसोसचा ब ब बदलण े आव यक आहे. सदर ब ब Monopoly Item 
नसनु अशा कारचा ब ब िविवध परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणेस 
हरकत नाही असे न  मत आहे. 

  तरी जनरल ओ.टी. िवभागातील लाईटसोसचा ब ब िविवध परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन 
मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणेस व यासाठी येणा या अंदाजे एकुण . 49,881/- चे खचास मा यता 
असावी. 

िनणय .३१५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, जनरल ऑपरेशन िथएटरमधील लाईट सोसचा 
ब ब खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .४९,८८१/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.                     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
िवषय न.ं३९ सन 2015-16 या वािषक खरेदीमधील M/s Sarv Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai यांचे 

पुरवठयाबाबत. 
ताव– ी साईबाबा णालयातील काड ओलॉजी िवभागाकरीता सन २०१५-१६ या वषाकरीता लागणारे 

Consignment Basis वरील सािह  य खरेदीकामी िद.०३/०८/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेतील 
िनणय .३१८ मा  यता िमळालेली होती,  यानुसार िद.२८/०७/२०१५ रोजी परुवठा धारकांना परुवठा आदेश 
दे यात आलेले होते.  याम  ये M/s. Sarv Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांना India Medtronic या 
कंपनी  या  हा  वकरीता इकडील प  .१२३४ िद.२८/०७/२०१५ अ  वये परुवठा आदेश दे  यात आला होता.  

परुवठा आदेशातील Clause No.15 नसुार  यांचा िनिवदा कालावधी ०१ वषाचाच होता, परंतु  
तरीदखेील ते अदयापपयत आपणास िन यिमत परुवठा करत होते. परंत ुिद.१५/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये M/s. 
India Medtronic यांनी  याचंे Authorisation काढून घेत  यामळेु ते आपणास स  या  परुवठा क  शकत नाही. 
परंत ु M/s. India Medtronic ह े  याच मंजरु दराने M/s. Associated Therapeutic Care Pvt. Ltd., 
Pune यांचेमाफत परुवठा कर  यास तयार असनू तस ेAuthorisation Letter  पाठिवणार आहते. 

काड याक श  ि येसाठी  हा  व अ  याव  यक अस  यामळेु तसेच सन २०१७-१८ या वािषक 
खरेदीमधील Consignment Basis वरील सािह  य खरेदीकामी  या ई-िनिवदचेी कायवाही चाल ुअसनू सदरह 
सािह  य उपल  ध हो  यास अजनु २-३ मिह  याचंा कालावधी लागेल,  यामळेु सदरह  हा  व, M/s. Associated 
Therapeutic Care Pvt. Ltd., Pune यांचेकडून मंजरु दराने खरेदी करता येईल. याम  ये जा  तीचा खच येणार 
नाही.  
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तरी M/s. Sarv Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांना िदलेला  हा  वचा परुवठा आदशे र  क न 
सदरह  हा  व M/s. Associated Therapeutic Care Pvt. Ltd., Pune यांचेकडून आव  यकतेनुसार मंजरु 
दराने खरेदी कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .३१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ या वािषक खरेदीमधील  हा  व खरेदीकामी M/s. Sarv 
Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यांना िदलेला पुरवठा आदेश र  करणेत येऊन, तावात नमुद 
केले माणे सदरह  हा  व M/s. Associated Therapeutic Care Pvt. Ltd., Pune यांचेकडून 
आव यकतेनुसार मंजूर दराने खरेदी कर यास मा यता दे यात आली.  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं४० ी साईबाबा णालयातील CRU-2 12 या िवभागाकरीता Channel ECG Machine खरेदी करणे. 

ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
ा  तािवक:- ी साईबाबा  णालयातील CRU - 2 या िवभागाने मागणी प का  वये ०१ नग ECG 

Machine  ची मागणी केलेली आह.े  
  सदर िवभागाम  ये स  या असलेले ECG Machine ह े M/s. Schiller Health Care, India या 

कंपनीचे सन २०११ म  ये र  कम .७३१२५ इत  या र  कमेत खरेदी केलेले होते. सदर मिशनची घसारा वजा 
जाता येणारी िकंमत .१३०१५/- इतक  असनू मिशनवर आजपयत दु  ती  व दखेभालीवर .६१८७/- इतका 
खच झालेला आह.े  याचंेकडे असलेले मिशन  यवि थत काम दते असनू CRU - 2 या िवभागात मागील वषात 
६९७  णाचंे ECG कर  यात आलेले आहते. 

   यामळेु CRU - 2 या िवभागाला आणखी एक मिशनची Stand by  हणनू आव  यकता आह.े कारण 
स  या राजीव गांधी जीवनदायी योजनमुळे  णालयात  णां  या सं  येत फार मोठ्या माणात वाढ झालेली आह.े 
 यामळेु  CRU - 2  या िवभागाने ०१ निवन ECG Machine ची मागणी केलेली आह.े        

   
उपरो  त िवभागासाठी ०१ नग ECG Machine  खरेदीकामी अंदाज ेखचाकरीता दरू  वनी ारे M/s. 

Atthrava Health Tech India Pvt. Ltd., Mumbai यांचकेडून दरप क मागिव  यात आले होते  यानसूार  
M/s. Atthrava Health Tech India Pvt. Ltd., Mumbai यांनी िद.१५/११/२०१६ चे प ा  वये दर 
कळिवलेले असनू  याचा तपशील खालील माणे – 

  
Sr. 
No. 

Supplier Name Qty. Estimate cost 
( per unit) 

Total Amt in 
Rs. 

1 ECG Machine  -12 Lead १ १५७४६२.०० १५७४६२.०० 
  Total Amt in Rs. १५७४६२.०० 

उपरो  त ०१ नग ECG Machine  खरेदीकामी अंदाजे खचासाठी र  कम .१,५७,४६२/- (अ री . 
एक लाख स  ताव  न हजार चारशे बास  ठ मा  ) इतका खच अपेि त आह.े 

मागणी– ी साईबाबा ग ्णालयातील CRU- 2 या िवभागाने िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे 
मागणीप का  वये (औषध भांडार िवभाग मागणी ा  त िद.०७/०६/२०१६) मागणी केलेली आह.े 

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

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

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना 
मभुा दे  यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या  मा  यमातनू कर  यात आले  या  
खरेदीचे एकूण मू  य . ३ लाखापे ा जा  त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D 
कडील दरकरारा  या आधारे कर  याची सबंं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सदर िवभागाम  ये स  या असलेले ECG Machine ह े M/s. 
Schiller Health Care, India या कंपनीचे सन २०११ म  ये र  कम .७३१२५ इत  या र  कमेत खरेदी केलेले 
होते. सदर मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकंमत .१३०१५/- इतक  असनू मिशनवर आजपयत दु  ती  व 
दखेभालीवर .६१८७/- इतका खच झालेला आहे.  याचंेकडे असलेले मिशन  यवि थत काम दते असनू CRU- 
2 या िवभागात मागील वषात ६९७  णाचंे ECG कर  यात आलेले आहते.  यामळेु CRU - 2 या िवभागाला 
आणखी एक मिशनची Stand by  हणनू आव  यकता आह.े कारण स  या राजीव गांधी जीवनदायी योजनमळेु 

 णालयात  णां  या सं  येत फार मोठ्या माणात वाढ झालेली आह.े  यामु ळे  यानंा नवीन मिशन िव हीत 
प  दतीने कोटेशन मागवनु खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे न  मत आह.े   

  तरी ी साईबाबा  णालयातील CRU- 2  या िवभागाकरीता ०१ नग ECG Machine  िविहत 
प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या र  कम .१,५७,४६२/- (अ री . एक लाख स  ताव  न 
हजार चारशे बास  ठ मा )  चे खचास असावी. 

िनणय .३१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील CRU- 2 या िवभागाकरीता आव यक 
असलेले ०१ नग ECG Machine िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .१,५७,४६२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  (कायवाही- वै िकय सचंालक)  

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं४१ ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Urine Analyser Machine खरेदी करणे. 

ताव– ी साईनाथ हॉि पटलमधील योगशाळा या िवभागाने मागणी प का  वये Urine Analyser Machine ची  
मागणी केलेली आह.े   

  ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या िवभागात ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या 
िवभागात Urine Analyser Machine चा उपयोग १) लघवीतील िविवध घटक तपासणी करणके रता, २) 
Urine मधील Protein ची तपासणीक रता, ३) Urine मधील Ketone, Sugar, Blood, Billurubin 
Crystal Cast इ  यादी तपास  याक रता, ४) Urine ची PH तपासणीक रता, ५) Urine ची Specific gravity 
तपासणीसाठी तसचे आ  लता व इतर घटकांची तपासणी कर  यासाठी होतो.  याचंेकडे असलेले Urine 
Analyser Machine ह े सन २०१० म  ये देणगी घेतलेले आह.े   यानंा आणखी एक Urine Analyser 
Machine ची Stand by  हणनू आव  यकता आह.े  यामळेु ी साईनाथ  णालयातील योगशाळा या 
िवभागाने मागणी केलेली आह.े  

िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेत सदर Urine Analyser Machine िवहीत 
प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणवे व याकामी येणा-या  र  कम .३०००००/- मा  खचास मा  यता 
िमळालेली होती.  यानसुार इकडील प  .८५७ िद. २३/०७/२०१६ अ  वये एकूण ८ अिधकृत िव े त े /परुवठा 
धारक यांचेकडून िद.१०/०८/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते. परंत ुकोटेशन िवहीत वेळेत ा  त न 
झा  यामळेु पु  हा  इकडील प  .१३०६ िद.२१/०९/२०१६ अ  वये एकूण १३ अिधकृत िव े त/ेपरुवठा धारक 
यांचेकडून िद.०३/१०/२०१६ अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते.  यास अनसु न ०३ कोटेशन  ा  त 
झालेले आह.े  

 याचा तपशील खालील माणे : -  
Sr. no. Name of Supplier Received Date 

1 M/s. Labline Stock Centre, Mumbai िसलबंद कोटेशन ा  त िद.२८/०९/२०१६ 
2 M/s. R. R. Diagnositcs, Dhule िसलबंद कोटेशन ा  त िद.२८/०९/२०१६ 
3 M/s. Lab-Hosp Instruments & Equipment 

Mfg Co., Mumnai 
िसलबंद कोटेशन ा  त िद.२८/०९/२०१६ 

अ.न. १ व ३ या परुवठाधारकांना  कोटेशन प  पाठिवले नसताना दखेील  यानंी कोटेशन पाठिवले 
आह.े तलुना  मक त  ता तयार कर  या  या  टीने फायदा होऊ शकतो.  यामळेु दो  ही कोटेशन िवचारात  यावे 
अस ेन  मत आहे.   

तरी वरील माण े ा  त ०३ िसलबंद कोटेशन िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत सम  
उघड  यात आले असनू  यां  या दरांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े  

 याचा तपशील खालील माण े–  
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Description Labline Stock Centre, 
Mumbai 

R. R. Diagnositcs, 
Dhule 

Lab-Hosp Instruments 
& Equipment Mfg Co., 

Mumnai 
Make  - Seimens 
Model - Clinitek 

Make  - Seimens 
Model - Clinitek 

Make  - Seimens 
Model - Clinitek 

Urine Analyzer Advantus Urin Analyzer Advantus Urin Analyzer Advantus Urin Analyzer 
Warranty- 3 Years 2 Year 3 Year 3 Year 
AMC/CMC Cost- 
AMC should be 
max. 1% of basic 
cost including 
Taxes. CMC 
should be between 
3% of basic cost 
including Taxes. It 
should be fixed for 
next 5 years. 

AMC Cost @1% will be 
Rs.9750/- + S.T. (To be 
made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 
CMC Cost @3% will be 
Rs.29250/- + S.T. (To 
be made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 

AMC Cost @1% will be 
Rs.8600/- + S.T. (To be 
made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 
CMC Cost @3% will be 
Rs.25800/- + S.T. (To 
be made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 

AMC Cost @1% will be 
Rs.9650/- + S.T. (To be 
made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 
CMC Cost @3% will be 
Rs.28950/- + S.T. (To be 
made directly with 
Seimens after warranty 
Period) 

Cost of 
Consumables to be 
fixed for warranty 
period. 

All Reagents to be 
purchased only through 
us for 7 years. 

Instrument life can be 
considered as 7 Years 

  

Rate Per in Rs. 1106625.00 976100.00 1095275.00 
Total Amt  3178000.00   
Avg Rate Per 1059333.33   
Rate per 847466.67   

 
उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याम  ये सदर Urine Analyser Machine करीता ा  त सव 

कोटेशन घारकांचे दर ह े र  कम .३०००००/- पे ा जा  त आहते व सदर Urine Analyser Machine 
खरेदीकामी फ  त र  कम .३०००००/- मा  खचास मा  यता िमळालेली आह.े ा  त दर ह े र  कम 
.३,००,०००/- पे ा जा  त अस  यास ते ई – िनिवदा ारे खरेदी करावे लागतील. 

तरी बंद पािकटामधनू ा  त झालेले कोटेशन ि या िह र  होऊन ई - िनिवदा ि या राबिव  यास व 
याकामी येणा-या एकूण र  कम .८,५०,०००/-  चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .३१८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या अंदाजे .८,५०,०००/- मा चे 
खचास मा यता दे यात आली.               (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं४२ ी साईबाबा णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता निवन Needle Burner  खरेदी करणे. 

ताव– ी साईबाबा  णालयातील िविवध वाड व िवभागाने मागणीप का  वये Needle burner ची मागणी 
केलेलीआह.ेसदर िवभांगाम  ये Needle चा वापर झा  यानंतर इतर पेशंटला  याचा ादभुाव होऊ नये  हणनू 
Needle जाळ  या जातात  यासाठी Needle burner चा वापर होतो.सदर िवभागातील Needle burner 
वाप न खराब झालेले आहे,  यामळेु िविवध वाड / िवभागाने मागणीप का  वये Needle burner ची मागणी 
केली आहे  याचा त  ता खालील माणे:- 
Sr.No. Ward/Dept. Name Qty. Received date 

1 Casualty 2 11/11/2016 
2 Cardiac ward 1 11/11/2016 
3 Medicine ward 1 11/11/2016 
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4 CVTS Ward 1 11/11/2016 
5 CRU II 1 11/11/2016 
6 CVTS OT I/II/Cath lab 3 11/11/2016 
7 G.O.T. 1 11/11/2016 
8 ICCU/GICU 1 11/11/2016 
9 CRU I 1 12/11/2016 
10 Neuro O.T. 1 11/11/2016 
11 Male Surgery ward 2 11/11/2016 
12 SPR/Delux 1 11/11/2016 
 Total 16  

        
उपरो  त िवभागांसाठी Needle burner खरेदीकामी अंदाजे र  कमसेाठी काही परुवठाधारकांना मेल 

कर  यात आले होते.  यानंी िदले  या अंदाजे र  कमेचा त  ता खालील माण े:-   
Sr. 
No. 

Supplier Name Qty. Estimate cost 
(per unit) 

Total Amt. warranty 

1 M/s. Hospitech system, Kopargaon 16 2750.00 44,000.00 1Year 
   Less 20% 35200.00  

 
उपरो  त १६ नग Needle burner खरेदीकामी अंदाजे र  कम .३५,२००.००(अ री . प  तीस 

हजार दोनशे मा ) इतक  येते.   
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान:-   
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 

करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

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

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

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा  णालयातील िविवध वाड व िवभागाने मागणी 
प का  वये Needle burner ची मागणी केलेली आह.े सदर िवभांगाम  ये Needle चा वापर झा  यानंतर इतर 
पेशंटला  याचा ादभुाव होऊ नये  हणनू Needle जाळ  या जातात.  यासाठी Needle burner चा वापर होतो 
परंत ुसदर िवभागातील Needle burner ह ेवाप न खराब झालेले आहे,  यामळेु  यांना नवीन Needle burner 
िव हीत प  दतीने कोटेशन मागवनु खरेदी क न दे  यास हरकत नाही अस ेन  मत आह.े   

  तरी ी साईबाबा  णालयातील िविवध वाड व िवभागाकरीता एकूण १६ Needle burner खरेदी 
करणकेामी िविहत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या अंदाजे र  कम . ३५,२००.०० 
(अ री . प  तीस हजार दोनशे मा )  चे खचा  या  तावास मा  यता असावी.   

िनणय .३१९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील िविवध वाड व िवभागाकरीता आव यक 
असलेले १६ Needle burner िविहत प  दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .३५,२००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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िवषय न.ं४३ ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाकरीता Surgical Operation Table खरेदी 
करणे. 

ताव– ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागाने िद.२३/१२/२०१६ रोजीचे मागणीप का  वये ०२ नग 
Surgical Operation Table ची मागणी केलेली आह.े  

  अपघात झालेले  ण व अ  यव  थ  ण थम Casualty िवभागाम  ये दाखल होत असतात. त  हा   
तातडी  या सगंी करावया  या Minor श  ि या करणसेाठी Operation Table ची आव  यकता असते. स  या 
 याचंेकडे असलेला Operation Table हा सन २००५ म  ये खरेदी केलेला होता, सदर टेबल जुना झा  यामळेु 

स  या  यवि थत काम दते नाहीत, तसचे  णाचंी सं  या सतत वाढतच आहे,  यामळेु  यांनी निवन ०२ नग 
Surgical Operation Table ची मागणी केलेली आहे. निवन Surgical Operation Table खरेदीकामी 
अंदाजे खचाकरीता M/s. Warden Surgical Co.Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून ई-मेल  दारे दरप क 
मागिव  यात आलेले होते.  यानुसार  यानंी िद.०१/०३/२०१७ रोजीचे ई-मेल अ  वये खालील माणे दरप क 
िदलेले आह-े    

S.No. Name of Item Qty. Rate Per in Rs. Total Amt.in Rs. 
1 Surgical Operation Table 02 156403.00 312806.00 
 Total -  312806.00 

 
वरील माण े दरानुसार उपरो  त ०२ नग Surgical Operation Table खरेदीकामी .३,१२,८०६/- 

(अ री र  कम .तीन लाख बारा हजार आठशे सहा मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागाने िद.२३/१२/२०१६ रोजीचे 

मागणीप का  वये  (औषध भांडार िवभाग ा  त िद.१०/०१/२०१७) मागणी केलेली आह.े  याचंेकडे असलेला 
टेबल फार जनुा झा  यामळेु  यांनी निवन टेबलची मागणी केलेली आहे.  

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

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

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२. – िनयमपिु तकेनसुार खलुी  प धा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अंदािजत मु  य  
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंं िधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुचंी एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- अपघात झालेले  ण व अ  यव  थ  ण थम Casualty 

िवभागाम  ये दाखल होत असतात. त  हा   तातडी  या सगंी करावया  या  Minor श  ि या करणसेाठी स  या 
 याचंेकडे असलेला Operation Table जनुा झा  यामळेु  यवि थत काम दते नस  यामळेु  यांचे मागणीनुसार 
 यानंा ०२ नग Surgical Operation Table खरेदी क न दे  यास हरकत नाही. 

  तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागाकरीता ०२ नग Surgical Operation 
Table िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा -या र  कम .३,१२,८०६/- (अ री र  कम 
.तीन लाख बारा हजार आठशे सहा मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .३२० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागाकरीता आव यक 
असलेले ०२ नग Surgical Operation Table िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .३,१२,८०६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.        

     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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िवषय न.ं४४ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे सन 2017-2018 या कालावधीसाठी 
वािषक सि हस कॉ ट करणे. 

ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: 1) प.ृ . 355, सिमती या अिधका यांचे अिधकार व कत ये 14(2) ख 
                                                                    2) प.ृ . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ  
                 3) प.ृ . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1) (क), 21 (2)  (ग) 
  ी साईबाबा हॉि पटलम ये ( िद 31/03/2016 पयत ) एकुण . 39,57,09858.80/-  इत या रकमेचे 

14,319 मेडीकल इि वपमटस ्व मिशनरी,उपकरण,े इ वीपमटस तसेच फिनचर खरेदी करणते आले असनु  सन 
2006 पासनू  िनयमीत वापरात आहते. सदर मशी स पैक  सन 2016-17 यावषा करीता  258 नग मिश सचे 
सबंंधीत 22 कंप यांकडे द ु ती व दखेभालीकरीता एकुण . 68,87,211/- इत या रकमेचे वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट करणते आले होते . 

  तसचे, ी साईनाथ णालयात ( िद 31/03/2016 पयत ) एकुण . 12,34,92,219.80/- इत या 
रकमेचे 13233  मेडीकल इि वपमटस ् व मिशनरी, उपकरण े खरेदी करणते आले असनु ( सन 1999 पासनू)  
िनयमीत वापरात आहते. सदर मशी स पैक  सन 2016-17 यावषा करीता  43 नग मिश सचे सबंंधीत 11 
कंप यांकडे द ु ती व दखेभालीकरीता एकुण . 8,85,149/- इत या रकमेचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते 
आले होते . 

सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनुसार तातडी या भेटी देउन द ु ती व 
दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केलेले 
सि हस कॉ ॅ टचे सन 2017-18 ( िद 01/04/2017 ते िद 31/03/2018) या एक वषा या कालावधी करीता 
नतुनीकरण करणे आव यक आहे. तसचे या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आह ेअशा मिश सचे न याने 
AMC/ CMC करण ेआव यक आह.े 

  उपरो  मिश सचे पेअर पाटस ह ेMonopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु  सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कंप यांकडे करण ेआव यक आहे. सदर मशी स करीता जर On 

call Basis नसुार  कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार  पेअर पाटस व क यमुेब स 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असले. 

  मागणी: सन 2017-18 यावषा करीता ी साईबाबा हॉि पटल येथील सोबत या त याम ये (परीिश   
‘अ’) िदले या 274 नग मिश सचे संबंधीत 23 कंप यांकडे द ु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट 
करणचेी आव यकता आह.े या करीता अंदाज े .87,51,518/- इतका खच अपेि त आहे.  

तसचे ी साईनाथ णालयाचे सोबत या त याम ये (परीिश  ‘ब’) िदले या एकुण 48 नग 
मिश सचे सबंंधीत 12 कंप यांकडे द ु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता 
आह.े या करीता अंदाज े .11,84,371/- इतका खच अपेि त आह.े  

काही कंप यांनी मागील वष माणचे दर िदलेले असनु काही कंप यांनी दराम ये वाढ केली आह.े 
मागील वष  काही कंप यांनी स ह स टॅ स म ये जरी वाढ झाली होती तरी अित र  स ह स टॅ सची मागणी 
केलेली न हती. तसचे दो ही णालयातील वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता असले या मिश सची 
सं या  मागील वषापे ा वाढलेली अस यामळेु अंदाज ेखचाचे रकमेत दखेील वाढ  िदसनू येत आहे.  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान: वरीलसं थान अिधिनयमानुसार द ु ती व दखेभाल करता येईल . 

वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय 
.386 अ वये खालील माण ेिनणय घे यात आला आह.े "दरवष  सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम ये 

उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी , ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकंडीशनस, वायवुीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स सि हस 
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप सि हस कॉ ॅ ट ह े या या मशीनरी या उ पादक  कंपनीला अथवा 
सबंंधीत मशीनरी या उ पादक कंपनीने िनदशीत केले या यां या अिधकृत सि हस डीलरला दे यात यावे असे 
ठरले." 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:  कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसचे आव यकतेनुसार 
तातडी या भेटी दउेन द ु ती व दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते . यामळेु 
िववीध कंप यासोबत केलेले सि हस कॉ ॅ टचे सन 2017-18 ( िद 01/04/2017 त ेिद 31/03/2018) या एक 
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वषा या कालावधी करीता नतुनीकरण करण ेआव यक आहे. तसचे या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आहे 
अशा मिश सचे न याने AMC/CMC करण ेआव यक आह.े 

उपरो  मिश सचे पेअर पाटस ह ेMonopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु  सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कंप यांकडे करण ेआव यक आहे. सदर मशी स करीता जर On 

call Basis नसुार  कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार  पेअर पाटस व क यमुेब स 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असले. 

वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांबाबत मा. यव थापन सिमती 
सभेसमोर कंपनी ितिनधीशी य  चचा क न दर िनि त करता येतील अस ेन  मत आह.े 

तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माण े एकुण 274 नग मशी सचे आिण ी साईनाथ 
णालयाचे एकुण 48 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांबाबत 
य  चचा क न दर िनि त करणसे व यानसुार येणा या  खचास मा यता असावी.   

िनणय .३२१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, ी साईबाबा हॉि पटलमधील २७४ नग व ी 
साईनाथ णालयामधील ४८ नग मिश सचे सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी वािषक सि हस 
कॉ ट करणेकामी संबंधीत कंप या या ितिनध शी णालय उपसिमती सभेसमोर चचा करणेत 
यावी, असे ठरले.                  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  कर यात आली. 

आय या वेळेचा   
िवषय न.ं०१ िद.२५.०४.२०१७ रोजीचे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .३२२ िदनांक २५.०४.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ सं थान कमचा यांना गणवेश देणेकरीता गणवेशाचा कार, कापड व रंग िनि त होणेबाबत. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील िनणय .७४ अ  वये “सं  थानमधील कायम 

कमचा-यांना गणवेश दणेेस व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे सदरह  गणवेशाचा कार, 
कापड व रंग िनि त करणसेाठी  थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर  ताव सादर करणते यावा” अस ेठरले आहे.  

    यानसुार गणवेश खरेदीकामी कमचा-यांची करावयाची वगवारी खालील माणे  
अ) वग-०४  ी कमचारी िवभागवार तपिशल खालील माणे (सहावार साडी  लाऊजपीससह)  

अ. . िवभाग  ी 
कमचारी 
सं  या 

साडी सं  या 
(  येक  ०२ 

माणे) 

परकर 
(  येक  

०२ माणे) 

कार 

०१. क  या िव ा मं िदर ०१ ०२ ०२ ि टड ०६ मीटर साडी – 
 लाऊजपीससह वटे लसे, ६० 
ॅम, ( र ी सारीज, केटी 

िशफॉन) 
 
परकर – कॉटन  

०२. बगीचा िवभाग ०७ १४ १४ 
०३. आरो  य िवभाग ११ २२ २२ 
०४. मं िदर िवभाग ०१ ०२ ०२ 
०५. ी साई सादालय िवभाग ४४ ८८ ८८ 
०६. कॅ  टीन िवभाग ०२ ०४ ०४ 
०७. इिं लश िमडीयम  कुल ०४ ०८ ०८ 
०८. ी साईनाथ  णालय ३० ६० ६० 
१) एकुण  १०० २०० २००  
०९. ी साईबाबा हॉि पटल ०२ ०४ ०४ सफेद ०६ मीटर साडी – 

 लाऊजपीससह, िनळे काठ, 
वटे लसे, ६० ॅम, ( र ी 
सारीज, केटी िशफॉन) 
परकर – कॉटन 

१०. संर ण िवभाग १० २० २० खाक  ०६ मीटर साडी – 
 लाऊजपीससह, काळे काठ, 
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वटे लसे, ६० ॅम, ( र ी 
सारीज, केटी िशफॉन) 
परकर – कॉटन 

२) एकुण  १२ २४ २४  
१ + २ = एकुण ११२ २२४ २२४  

 
ब) वग-०४  ी कमचारी िवभागवार तपिशल खालील माणे (नऊवार साडी  लाऊजपीससह)  

अ. . िवभाग  ी कमचारी 
सं  या 

साडी सं  या 
(  येक  ०२ 

माणे) 

कार 

०१. बगीचा िवभाग ०४ ०८ ि टड ०९ मीटर साडी – मॅिचगं 
 लाऊजपीससह (डबलघोडा, शोभावत ि ं ट) 

 
०२. आरो  य िवभाग ०२ ०४ 
०३. ी साई सादालय िवभाग १७ ३४ 
०४. कॅ  टीन िवभाग ०१ ०२ 
१) एकुण २४ ४८ 
०५. ी साईनाथ  णालय ०५ १० सफेद ०९ मीटर साडी, िनळे काठ – मॅिचगं 

 लाऊजपीससह (डबलघोडा, शोभावत) ०६. ी साईबाबा हॉि पटल ०१ ०२ 
२) एकुण  ०६ १२  
१ + २ = एकुण ३० ६०  

 
क) वग -०३ (िलपीक – टंकलेखक)  ी कमचारी तपिशल खालील माणे (सहावार)  

अ. . िवभाग  ी कमचारी 
सं  या 

साडी सं  या 
(  येक  ०२ 

माणे) 

परकर 
(  येक  ०२ 

माणे) 

कार 

०१. क  या िव ा मं िदर ०१ ०२ ०२ ि टड ०६ मीटर साडी – 
 लाऊजपीससह, वटे लसे, ६० 

ॅम, ( र ी सारीज, केटी 
िशफॉन) 

परकर – कॉटन 

०२. कॅ  टीन िवभाग ०२ ०४ ०४ 
०३. आय.टी.आय.िवभाग ०१ ०२ ०२ 
०४. ी साईनाथ  णालय ०२ ०४ ०४ 
०५. ी साईबाबा हॉि पटल ०२ ०४ ०४ 

एकुण  ०८ १६ १६  
 

ड) वग - ०४ पु ष कमचारी गणवेश खरेदी तपिशल खालील माणे  
अ. . तपिशल कमचारी 

सं  या 
शट गं कापड 

(शटसाठी) मीटरम  ये 
(  येक  ०२ नग 

माणे) 

सुट ग कापड 
(पॅ  टसाठी) मीटरम  ये 

 येक  ०२ नग 
माणे) 

कार 

०१. मदतनीस/िशपाई ७४३ ३३५० १७९० रेमं  ड, िसयाराम, 
एस.कुमार, 
मफतलाल, हाफ 
शट व फुल पॅ  ट  

०२. सफाई कमचारी १३५ ६१० ३३० 

०३. पहारेकरी/मदतनीस १२६ ५७० ३१० खाक  गणवेश 
०४. वॉडबॉय/मदतनीस ७२ ३३० १८० सफेद गणवेश  

एकुण १०७६ ४८६० २६१०  

 
इ) वग - ०३ पु ष कमचारी गणवेश खरेदी तपिशल खालील माणे  

अ. . तपिशल कमचारी 
सं  या 

शट गं कापड (शटसाठी) 
मीटरम  ये 

सुट ग कापड 
(पॅ  टसाठी) मीटरम  ये 

कार 
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(  येक  ०२ नग माणे)  येक  ०२ नग माणे) 
०१. व र  ठ िलपीक ०९ ४२ २३ रेमं  ड, िसयाराम, 

एस.कुमार, 
मफतलाल, हाफ 
शट व फुल पॅ  ट 

०२. िलपीक टंकलखेक १८५ ८४० ४५० 

०३. सुर ा िन र क ०२ १० ५ खाक  गणवशे 
एकुण  १९६ ८९२ ४७८  

 
ई) वग - ०२ पु ष कमचारी गणवेश खरेदी तपिशल खालील माणे  

अ. . तपिशल कमचारी 
सं  या 

शट गं कापड 
(शटसाठी) 
मीटरम  य े

(  येक  ०२ नग 
माणे) 

सुट ग कापड 
(पॅ  टसाठी) 
मीटरम  य े

(  येक  ०२ नग 
माणे) 

कार 

०१. उप कायकारी अिभयंता (िव ुत) ०१ ५ २.५० सफारी गणवशे 
रेमं  ड, िसयाराम, 

एस.कुमार, 
मफतलाल, 

०२. पयवे क 
(िव ुत+पाणीपरुवठा,  वनी पेण) 

०८ ४० २० 

०३. उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम) ०१ ५ २.५० 
०४. मॅकेिनक सहा यक अिभयंता ०१ ५ २.५० 
०५. किन  ठ अिभयंता + उप अिभयंता ०६ ३० १५ 
०६. सहा यक अिभयंता (वाहन िवभाग) ०१ ५ २.५० 
०७. जनसंपक अिधकारी ०१ ५ २.५० 
०८. कृषी अिधकारी ०१ ५ २.५० 
०९. .अिध क २८ १२५ ७५ 
१०. .लखेािधकारी ०१ ५ २.५० 
११. व र  ठ लखेापाल ०२ १० ५ 
१२. तां ि क सहा यक ०३ १५ ७.५० 
१२. साईलीला सहा यक संपादक ०१ ५ २.५० 
एकुण ५५ २६० १४२.५० 

 
उ) वग - ०१ पु ष कमचारी गणवेश खरेदी तपिशल खालील माणे  

अ. . तपिशल कमचारी 
सं  या 

शट गं कापड 
(शटसाठी) 

(  येक  ०२ नग 
माणे) 

सुट ग कापड 
(पॅ  टसाठी)  येक  

०२ नग माणे) 

कार 

०१. शासक य अिधकारी ०४ २० १० सफारी गणवशे रेमं  ड, 
िसयाराम, एस.कुमार, 
मफतलाल,  

 
  उपरो  त त  ता “अ” ते “उ” म  ये नमदु केले माण े िविवध िवभागां  या िविवध पदावर कायरत 

असणा-या  थायी कमचा-यांना नमदु केले माण ेकापड खरेदी क न गणवेश िशलाई करता येईल अथवा कापड 
खरेदी गणवेश िशलाईसह िनिवदा िस  करता येतील.  

(०१)  मा   यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील िनणय .७४ नुसार सदर गणवेशाचा/ 
साड्यांचे कार, कापड व रंग िनि त कर  यासाठी  थािनक उपसिमतीचे सभेत मागील गणवेश खरेदीकामी 
िनिवदा दाखल केले  या िनिवदाधारकांना साड्यांचे व कापडाचे नमनेु घेऊन बोलिवता येईल.  थािनक 
उपसिमतीचे सभेत कापडाचा व साड्यांचा कार, रंग िनि त क न, खरेदी िवभागामाफत पढुील कायवाही करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े  
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(०२)  तसचे देणगीदार साईभ  त ी.साईद  त/ बसवाराज  पा/ बाल सु ामनी, मुंबई यांनी िसयाराम कंपनीचे शटसाठी 
 काय   य ुकलरचे ७२५ मीटर व पॅ  टसाठी डाक   य ुकलरचे ४५० मीटर कापड दणेगी  व पात देणगी पावती 
.४०२६४ िद.२४.०२.२०१६ अ  वये सं  थानला िदलेले आह.े सदर कापडामधनू मॅकेिनकल ,  वनी ेपण व 

टेिलफोन, बगीचा, िव तु, सी.सी.टी.  ही.कं ोल सेल, पाणीपरुवठा, फायर अॅ  ड से टी व मािहती तं ान 
िवभगातील तां ि क कमचारी यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.११.२०१६ चे सभेतील िनणय .६८९ (२) 
नसुार गणवेश िशव  यात आलेले आहते. सदर कमचा-यांमधनू १५ कमचारी यांचे गणवेश कापडाअभावी िशवणे 
बाक  आह.े  यामु ळे सदर १५ कमचारी यांचेक रता शटसाठी िसयाराम कंपनीचे  काय   य ुकलरचे ३५ मीटर व 
पॅ  टसाठी डाक   य ुकलरचे १८ मीटर कापड खरेदी करावे लागेल, अस ेन  मत आह.े  

तरी उपरो  त प र  छेद (१) म  ये नमदु केले माणे सं  था न कमचारी यांचेक रता खरेदी करावयाचे 
गणवेशासाठी कापड व साडयांचा कार, रंग िनि त करणसे व (२) म  ये नमदु केले माणे कायवाही करणेस 
मा  यता िमळणेस िवनंती.  

या िवषयांवरील चच या वेळी नािशक येथील कापडाचे अिधकृत िवतरक मे.एम.बी. ेड ग 
कंपनीचे मालक ी.रामे र जाजू हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. यांनी 
दाखिवलेले कापडां चे नमु ने उपसिमती सद यांनी बघीतले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचा यांना गणवेश देणेकरीता खालील माणे 
कापडाचे रंग िनि त करणेत आले.  
(ड) वग-०४  (पु ष कमचारी)  

१. मदतनीस/िशपाई - सफारी गणवेश Reymond Bonaza 80 
२. सफाई कमचारी - सफारी गणवेश  Nissan Sutting 217 
३. वॉडबॉय  - सफारी गणवेश Reymond Bonaza 53 
४. पहारेकरी  - रे युलर खाक  Reymond Bonaza 174 
५. तावात नमदु केलेले   पॅ ट शट  शट- कॉय य ु

१५ तां ि क कमचारी-     पॅ ट- डारक् लय ु 
(इ) वग -०३ (पु ष कमचारी) 

१. व र  िलपीक व  
िलपीक टंकलेखक - पॅ ट शट  शट- कॅरालॉन 81014 
      पॅ ट- Reymond Bonaza 80 

२. सुर ा िनरी क - रे युलर खाक  Reymond Bonaza 174 
 
(ई) वग-०२ कमचारी   - सफारी  Reymond Sappire 154 

 
तसेच तावातील अ,ब,क मिहला कमचा याकंरीता सहावार व नऊवार साडयां चे रंग व 

नमुना मा.सौ.योिगता शेळके पाटील, सद या व डॉ.मैिथली िपतांबरे, वै क य अिध ीका यांनी िन ीत 
करावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, उपरो  उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली 
परं तु  याम ये उ लेखीत केलेले ॅ ड आिण कोड फ  कापडा या रंगा या संदभासाठी गृहीत धरणेत 
यावेत. तसेच मिहला कमचा यासंाठी या साडयां चे कापड व रंग िनि त झा यानंतर सं थान 
कमचा यां चे गणवेशासाठी िशलाईसह कापड खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस 
व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व सुर ा कमचारी पुरिवणेकामी िन नतम स ह स चाजस 

पुरवठाधारकास कायादेश देणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल,कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी 

मे.मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस िल.पणुे व मे. जय भवानी एंटर ायजेस,पणुे यांची िद.०१.०३.२०१५ ते 
िद.२८.०२.२०१८ या कालावधीसाठी िनयु  ती करणते आलेली होती.तथािप  याचंे काम समाधानकारक 
नस  याने, तसचे  याचंेकडून वेळोवेळी करारना  यातील अटी व शत चंा भंग झालेला अस  याने  याबाबत 



88 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेम  ये  ताव सादर करणते आलेला होता.  यावर चचा 
होऊन िनणय .५१८ अ  वये ी साईबाबा सं  थानला कं ाटी प  दतीने कुशल, अकुशल व सरु ा कमचारी 
परुिवणारे ठेकेदार मे.जय भवानी एंटर ायजेस,पणु े व मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस इ.ं ा.िल.पणु े यांचेवरील 
वाढ  या त ारी तसचे  तावामधील िवभागाचा अिभ ाय िवचारात घेता, सदरह ठेकेदार ह े वेळोवेळी 
करारना  यातील अटी व शत चा भंग करतात व ते सदरह कं ाट चालिव  यास असमथ अस  याचे िदसनू येत 
आहते.याकरीता मे. जय भवानी एंटर ायजेस,पणुे व मे.मॉडन  ही आर िस  यरुीटी फोस पुणे यांना करारना  यातील 
अटी/ शत चा भंग के  यामळे कायदिेशर नोटीस दे  यात येऊन, दो  हीही ठेकेदारांना टम नेट कर  यात यावे व 
सं  थानला कं ाटी प  दतीने कुशल, अकुशल व सरु ा कमचारी परुिवणकेरीता न वीन ई िनिवदा िकया राबिवणते 
यावी. तसचे यापु ढे सं  थानला कं ाटी प  दतीने कुशल, अकुशल व सरु ा कमचारी परुिवणचेे कॉ   ट एक 
वषापे ा जा  त काळ दे  यात येवू  नये  असा  िनणय पारीत झालेला आह.े 

   तावना- सं  थानम  ये कं ाटदारामाफत काम करीत असले  या कं ाटी अकुशल,कुशल व सरु ा 
कं ाटी कामगारांना मुंबई शॉप अॅ  ड कमिशयल अॅ  टॅ  लीशमटचे झोन न.ं०१ व झोन न.ं०३ माणे लाग ुअसलेले 
िकमान वेतन दर व शासणाचे िनणया माण े वेळोवळेी  पेशल अलौ  स दर दणेते येत आह.े सदर दराम  ये 
िद.०१.०४.२०१७ पासनू ४०%  अित र  त वेतनवाढ देणे बाबत मा.  यवसथापन सिमती सभा िद.२५.०२.२०१७ 
चे सभेम  ये िनणय .१४१ झालेला आह.े 

सन २०१६-२०१७ करीता  सं  थानला अकुशल,कुशल कामगार व सरु ा कमचारी तसचे माजी सिैनक 
सरु ा कमचारी कं ाटी प  दतीने परुिवणकेामी न दणीकृत ,लायसे  सधारक व अनभुवी ठेकेदारांकडून ई िनिवदा 
मागिवणकेामी वतमान प ातनू व सं  था नचे सकेंत  थळाव न  जािहरात िस  द कर  यात आलेली होती. 
िनिवदसेंबधी कागदप े डाउनलोड गसाठी िद.२०.१२.२०१६ पासनू उपल  ध क न दे  यात आलेली होती. तसचे 
तां ि क िनिवदचेे (टे  नीकल बीड)ऑनलाईन दाखल कर  याची अं ितम मदुत िद.०९.०१.२०१७ रोजी सांयकाळ 
०५.०० वाजेपयत ठेव  यात आलेली होती. तसचे  कॅन क न जोडलेली तां ीक िनिवदसेोबतची टे  नीकल बीड 
िलफाफा नं.०१ म  ये िशड  िकंवा मुंबई कायालयात िद.११.०१.२०१७ रोजी सांय. ०५.०० वा.पयत सादर 
करणचेी अंतीम मदुत ठेव  यात आलेली होती,व तां ि क िनिवदा उघडेची मदुत िद.१६.०१.२०१७ रोजी ठेव  यात 
आलेली होती. परंत ुदर  यानचे काळात आचारसिंहता लाग ूझालेने िदले  या  िदनांकास तां ीक िनिवदा उघटता 
आले  या नाहीत. 

  तदनंतर मदुती अखेर िशड  कायालय व मुंबई कायालयाकडे अकुशल,कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी 
परुिवणकेामी एकूण -१९ तां ीक िनिवदा ा  त झा  या हो  या. ा  त झाले  या तां ीक (टे  नीकल बीड)  िनिवदा 
िद.१७.०२.२०१७ रोजीचे मा. उपसिमती सभेपढेु उघड  यात आले  या असनू , िनिवदते  नमदू मागणी केले  या  
कागदप ांनसुार छाननी क न, िनिवदतेील अटी व शत  (िकमान ३ वष कामाचा अनभुव,वािषक उलाढाल 
१३.५० कोटीपे ा जा  त व कमचारी सं  या  १३०० पे ा जा  त) या अटी पणु करणा-या िनिवदाधारकास गुणदान 
दे  यात आलेले आह.े तसचे कॅगचे टडर डा  यमुेटचे आधारे िनिवदांचा पा /अपा  त  ता तयार कर यात आलेला 
होता. 

  अशा लेबर व सरु ा कं ाटी कमचारी पु रिवण े िनिवदाधारकांचा पा  /अपा  बाबतचा तां ीक िनिवदे 
सदंभात तपिशलवार त  ता िद.०३.०४.२०१७ रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता. 
अकुशल,कुशल कमचारी परुिवणकेामी एकूण १९ पैक  ०९ िनिवदाधारक व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी 
एकूण १९ पैक  -०९ िनिवदाधारक पा  ठरलेले आह.े अशा पा  िनिवदाधारकांचे  यावसायीक (कमिशयल बीड) 
िद.०३.०४.२०१७ रोजीचे खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आलेले असनू,अकुशल,कुशल व सरु ा कं ाटी 
कमचारी परुिवणकेामी  िनिवदाधारकांनी िदले  या स  ह स चाजस दरांचा  तपिशल खालील माणे देणते आलेला 
आह.े 

अ) अकुशल,कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणारे पा  िनिवदाधारक सं  या – ०९ 
अ.न. िनिवदाधारकाचे नांव /गांव स  ह स चाजस दर 

(ट  केवारी) 
शेरा 

०१ मे. एन. पी. एस. फॅिसिलटी, मुंबई ०१.९८०००  
०२ मे.ओ रयन िस  यु रटी सोलशुन ा. िल.,मुंबई ०२.७१०००  
०३ मे.ओम िस  यु रटी अॅ  ड ि लिनंग स  ह ससे, मुंबई ०२.९२०००  
०४ मे. एम.पी.एंटर ायजेस, पणुे ०.००००१ L-1 
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०५ मे.  पीक एन  पॅन स  ह सेस , मुंबई  ०.०८०००  
०६ मे. ी कृपा स  ह सेस ा.िल. पुण े १०.०००००  

०७ मे. बी.  ही.जी इिंडया ा. िल.पणु े  ०.००००१ L-1 
०८ मे. औरंगाबाद म  टी स  ह सेस, औरंगाबाद ०१.९९०००  
०९ मे. ीराम एं  टर ायजेस , मुंबई ०२.४००००  

उपरो  त माणे अ.न.ं०४ मे. एम.पी.एंटर ायजेस, पणु ेव अ.नं.०७ मे. बी.  ही.जी इिंडया ा. िल.पणुे  
यांचे स  ह स चाजसचे दर िन  नतम L-1 आलेले आहते. 
ब) सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणारे पा  िनिवदाधारक सं  या – ०९  

अ.न. िनिवदाधारकाचे नांव /गांव स  ह स चाजस दर 
(ट  केवारी) 

शेरा 

०१ मे. एन. पी. एस. फॅिसिलटी, मुंबई ०१.९८०००  
०२ मे.ओ रयन िस  यु रटी सोलशुन ा. िल.,मुंबई ०१.०००००  

०३ मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स .िल., पणुे   ०.००००१ L-1 
०४ मे.ब  शी िस  यु रटी अॅ  ड पसनल स  ह सेस ा.िल. 

मुंबई  
०.०८०००  

०५ मे. यनुी  यु डे  टा फोस िस  यु रटी ा.िल. पुण े ०२.५०००  
०६ मे. ी कृपा स  ह सेस ा.िल. पुण े १०.०००००  
०७ मे. सपुर ोटे  शन  स  ह सेस ा. िल. मुंबई   ०३.०००००  

०८ मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस 
िल., मुंबई 

०.००००१ L-1 

०९ मे. शभुम एच.पी. िस  यु रटी फोस इिंडया ा.िल. मुंबई ०.००१००  

उपरो  त माणे अ.नं.०३ मे र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स ा.िल., पणुे  व अ .न.ं०८ मे. 
स ल इ   हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यरुीटी,मुंबई यांचे स  हस चाजसचे दर िन  नतम L-1  आलेले आहते. 

िवभागाची मागणी/  प  ट अिभ ायः यापवु  िद .०१.०४.२०११ ते िद.३१.०३.२०१३ व पु ढे निवन 
ठेकेदारांची नेमणकू होईपयत िद.२८.०२.२०१५ अखेर सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल ,कुशल कं ाटी 
कामगार परुिवणकेामी ०१ व सरु ा कं ाटी परुिवणकेामी ०४ ठेकेदारांची नेमणकू करणते आलेली होती.  यानंतर 
िद.०१.०३.२०१५ पासनू ०२ ठेकेदारांची नेमणकू करणते आलेली आह.े 

स  या सं  थानला अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणचेे कं ाट मे. मॉडन  ही आर 
िस  यरुीटी फोस, पणु े व मे.जय भवानी एंटर ायजेस, पणु े यांना ०.०००१% या माण े स  ह स चाजस नुसार 
दे  यात आलेले आह.े  

आता उपरो  त नमदू स  ह स चाजस दरांचा तलुना  मक िवचार करता अकुशल,कुशल कमचारी 
परुिवणकेामी २ िनिवदाधारकांचे ०१) मे. एम.पी.एंटर ायजेस, पणु े २) मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणुे यांचे दर L-1 
आलेले आहते. तसचे सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी  ०२ िनिवदाधारकांचे  ०१) मे.र क िस  यरुीटी 
स  ह ससे अॅ  ड िस  टी  स ा.िल., पणुे, ०२)मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी, मुंबई यांचे दर L-1 
आलेले आहते. 

तरी सं  थानला अकुशल,कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी दोन ठेकेदारांची नेमणकू 
करावयाची िकंवा उपरो  त माणे अकुशल व कुशल कं ाटी कामगार परुिवणकेामी L-1 आले  या दोन 
ठेकेदारांची व तसचे सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी L-1 आले  या दोन ठेकेदारांची नेमणकू करावयाची 
िकंवा कस ेयाबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

सं थानला अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणारे तसेच सुर ा कं ाटी कमचारी 
पुरिवणारे िन नतम दरधारक थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणारे पा  
िनिवदाधारकापैंक  उपरो  तुलना मक त यामधील मे. एम.पी.एटंर ायजेस, पुणे, व मे. बी.  ही.जी 
इिंडया ा. िल.पुणे  यां चे िन नतम दर समान अस याने सदर दोनही िनिवदाधारकांना समान िवभागुन 
कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल कमचारी पुरिवणेकामी कायादेश दे यात यावा.  
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तसेच सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणारे पा  िनिवदाधारकापैंक  उपरो  तुलना मक 
त यामधील मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे व मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड 
िस  यु रटी स  ह सेस िल., मुंबई यां चे िन नतम समान दर आहेत. यांनाही समान िवभागुन कायादेश 
दे यात यावा, असे कायकारी अिधकारी यांनी मत मांडले.  

परं तु  चचअंती मे.स  ल इन  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस िल., मुंबई यांना सं थानचे 
सुर ा कामाचा अनुभव नाही व मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे यांनी यापुव  
सं थानम ये सुर ा र क पुरिव याचे काम केलेले आहे. तसेच यां चे काम समाधानकारक आहे व 
ऑ ट बर, २०१७ पासून समाधी शता दी महो सव सु  होत अस याने मे.र क िस  यरुीटी स  ह सेस 
अॅ  ड िस  टी  स िल., पुणे यांना सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणेबाबत कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

तसेच सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, या ठेकेदारांमाफत कं ाटी कुशल, अकुशल व 
सुर ा कमचा यांना, िनिवदेम ये नमूद केले माणे वेतन दर, कामगार नुकसान भरपाई अिधिनयम 
अंतगत ु प इ शुर स (अंशदान), कं ाटी कमचा यां या वेतना या रकमेवर ८.३३% या माणे सानु ह 
अनुदान र कम, वेतनदराचे रकमेवर ०.००००१ या माणे स ह स चाज र कम, महारा  शासनाकडून 
वेळोवेळी जािहर होणारे िकमान वेतनदर, ॉ हीडंड फंड अंतगत ॉ हीडंड फंड अंशदान दर व स ह स 
टॅ स दर याम ये शासनाकडून वेळोवेळी होणा या बदलानुसार सुधा रत दर लागू  कर याचे अिधकार 
कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले.            (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०३ ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने फुलांची सजावट करणेबाबतचा तुलना मक त ा. 

अिधिनयम2004मधील तरतदू - 21  (1)  ख मधील ढीनसुार व थेनसुार मं िदरातील धािमक िवधी , 
पजुा-अचा, समारंभ व उ सव आयोजीत करण ेव पार पाडण.े 

तावीक- ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने फुलांची सजावट करणकेामी िद.22/12/2016 
रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .955 अ वये ी साईबाबा समाधी शता 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 करणकेामी फुलसजावट करणा या 

कारागीरांकडुन िवहीत प दतीने िनवीदा मागिवणसे व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात 
आली. परंत ुदणेगी दार साईभ ांनी आरि त केलेले गु वार यामधनु वगळणते यावे अस ेठरले आहे.  

ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने  ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर 
या कालावधीत येणा या येक गु वारी फुलांची सजावट करणकेामी िद.14/07/2016 रोजी या मा. यव थापन 
सिमतीचे िनणय ं .443 नसुार .25,00,000/- मा  अपे ीत खचास मा यता घे यात आलेली आहे.   

  मागणी- यानसुार ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने फुलांची सजावट करणकेामी सं थानचे 
सकेंत थळावर व वतमानप ात िनवीदा सचुना िस द क न िद .25/02/2017 अखेर ई िनवीदा मागिव यात 
आले या हो या. परंत ुसदर कालावधीत एकच िनवीदा ा  झालेली अस याने िद.27/02/2017 रोजी या मंजरु 
िटपणी अ वये, िद.07/03/2017 पयत मदुतवाढ घे यात आलेली होती. सदर मदुतीत एकुण 03 ई िनवीदा ा  
झाले या आहे. ा  झाले या िनवीदांचे तां ि क िलफाफे िद.20/03/2017 रोजी या खरेदी सिमती सभेत 
उघड यात आलेले आहे. तसचे पा  तां ीक िनवीदाधारकांचे कमिशयल िबड िद.03/04/2017 रोजी या 
मा.खरेदी सिमती सभेत उघड यात आलेली असनु याचा तपिशल खालील माणे- 

 
अ.ंन.ं टडरधारकाचे नाव  एकुण दर ( ित गु वार)  
01 ी साई लॉवर डेकोरेटस, पणुे 83,765/- 
02 ारकामाई लॉवर डेकोरेशन, िशड    60,000/- 
03 भोसले लॉवर डेकोरेटस, िपंपळगाव माळवी अ.नगर 1,34,000/- 

िवभागाचा अिभ ाय-  तरी ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने फुलांची सजावट करणकेामी अ.न.ं 
2 ारकामाई लॉवर डेकोरेशन, िशड  यांचे एकुण दर ( ित गु वार) .60,000/- (साठ हजार) मा  सवात 
यनु म ा  झालेला अस याने यांना कायादेश देणेस व यांचेकडुन ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने 

फुलांची सजावट क न घेणेस मा यता िमळावी ही िवनंती. 
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 यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने फुलांची सजावट 
करणेकामी उपरो  तुलना मक त यांमधील िन नतम दरधारक ारकामाई लॉवर डेकोरेशन, िशड  
यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीम ये दर गु वारी फुलांची 
सजावट साईभ ां चे देणगीमधुन करणेकामी सं थानचे संकेत थळावर िस दी दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- बगीचा िवभाग मखु/ मािहती तं ान िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०४ कनकुरी नवीन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी देणेकामी नवीन पाईपलाईन व ि प 
नळया टाकणेबाबतचा तुलना मक त ा.  
        अिधिनयम2004मधील तरतदू यव थापन सिमतीचा- 
               17  (2)  (झ) मधील सवसाधारणपणे िव त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे 
यव थापन,दखेभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक असतील अशा सव गो ी करण े अशी 

तरतदु आहे.  
तावीक- िद.25/02/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .126 अ वये, 

कनकुरी येथील निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडंना पाणी देणकेामी निवन पाईपलाईन व ि प न या 
टाकणसेाठी िविवध िठबक िसंचन कंपनी/ एज सी यांचेकडुन िवहीत प दतीने दरप के मागिवणसे व याकामी 
येणा या . 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) मा  खचास मा यता घे यात आलेली आहे. तसेच सं थान 
तलाव लॅ ड केप ग ारे सशुोभीत करणते यावे असे ठरलेले आहे.                           

सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय 
इ.छाननी क न  अनमुान-  सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आह.े  

मागणी- यानसुार कनकुरी निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी दणेकेामी निवन 
पाईपलाईन व ि प न या टाकणेसाठी प रसरातील िविवध िठबक िसचंन कंपनी/ एज सी यांचेकडुन दरप के 
मागिव यात आलेली होती. ा  झालेली दरप के िद.11/04/2017 रोजी या मा. खरेदी सिमती सभेपढेु 
उघड यात असनु याचा तपिशल खालील माणे- 

अ.न.ं पाट चे नाव एकुण दर 
01 स ा ी ॲ ो इडं ीज , अहमदनगर  . 1,24,714/- 
02 सलुभ इ रगेशन, राहरी  . 1,17,134/- 
03 माऊली ए टर ायजेस, ीरामपरु  . 1,26,650/- 
04 अरिवंद से स एज सी, साकुरी  . 1,00,806/-   

िवभागाचा अिभ ाय- तरी कनकुरी निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी देणकेामी 
निवन पाईपलाईन व ि प न या टाकणेसाठी उघड यात आले या दरप का म ये अ.न.ं 04 चे अरिवंद से स 
एज सी, साकुरी यांचे . 1,00,806/- (एक लाख आठशे सहा) मा  सवात युन म दर ा  झालेला आह.े 
यामळेु अरिवंद से स एज सी, साकुरी यांना उप सिमती समोर चचसाठी उपि थत राहणबेाबत कळिवता येईल. व 
यानंतर यांना कायादशे दऊेन यांचेकडुन कनकुरी निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी 

दणेकेामी निवन पाईपलाईन व ि प न या टाकणचेे काम क न घेणेस मा यतेसाठी िनणयाथ सादर 
 यावर सिव तर चचा होऊन, कनकुरी नवीन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडांना पाणी 
देणेकामी नवीन पाईपलाईन व ि प नळया टाकणेकामी उपरो  तुलना मक त यांमधील िन नतम 
दरधारक अरिवंद से स एज सी, साकुरी यां चे  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.               (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------  
०५ शां ितिनवास व भ िनवास इमारती या तळमजला व पिहला मजला येथील दशनलाईन हॉलम ये 

बसिवणेकरीता िसल ग फॅन, ए झॉट फॅन, वीच बोड तसेच िड ी युशन बोड खरेदीकामी उघड यात 
आले या ऑनलाईन ई-िनिवदामधील िन नतम दर असले या िनिवदाधारकास कायादेश देणेस 
मा यता िमळणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 
िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  
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(क). मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०-११-२०१६ चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.३१ िनणय .८७४ 

अ  वये   शांतीिनवास तसचे भ िनवास इमारती या दशन लाईन हॉलकरीता िसल ग फॅन, ए झॉ ट फॅन, वीच 
बोड, एल.ई.डी.लॅ प व एल.ई.डी.टयुब िफट ग तसचे िड ी यशुन बोड खरेदी करणकेामी वतमानप ात तसचे 
सं थानचे अिधकृत वेबसाईटवर जािहरात िस  करणते येऊन ई -िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाजे 
र कम पये १५,४०,३५०/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.  यानुसार सदर कामाचे ऑनलाईन  िनिवदा 
मागिवणकेामी िद.२४-०२-२०१७ रोजी द.ैपुढारी, अहमदनगर, दिैनक पु यनगरी, नािशक व िद.२५-०२-२०१७ 
रोजी दिैनक नवाकाळ, मुंबई तसचे दिैनक सं यानंद, पणुे  या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती . तसचे 
सं थानचे सकेंत थळावर  िद .२५-०२-२०१७ रोजी जािहरात िस  कर यात आली होती व ३३ ठेकेदारांना ई-
मेल दारे िद.२२-०२-२०१७ व िद.२७-०२-२०१७  रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक  ०४ 
ठेकेदारांनी ितसाद िदलेला आह.े तसचे महारा  शासना या www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर 
ऑनलाईन िनिवदा मागिवणकेामी टडर नोटीस व टडर डा यमुट िद .२१-०२-२०१७ रोजी अपलोड कर यात 
आले होत.े िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.२७-०२-२०१७ रोजी १०.०० वाजेपासनू उपल ध 
कर यात आली होती. तसचे िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मदुत िद. १०-०३-२०१७ रोजी सायं  
०५.०० वाजेपयत ठेव यात आली होती. परंत ु िद.१०-०३-२०१७ रोजी महारा  शासना या 
www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळाला ॉ लेम आ याने यांनी िद.११-०३-२०१७ पयत एक 
िदवसांची मदुतवाढ िदली होती. ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव 
कागदप ां या कॅन कॉपी जोड यास व िद.१५-०३-२०१७ रोजी सायं.०५.०० या अखेर िकंवा यापवु  (रिववार 
खेरीज) िनिवदसेोबत कॅन क न जोडलेले तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मळु ती िशड  कायालयात 
सादर करणकेामी ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. 

शांतीिनवास तसचे भ िनवास इमारती या दशन लाईन हॉलकरीता िसल ग फॅन, ए झॉ ट फॅन, वीच 
बोड, एल.ई.डी.लॅ प व एल.ई.डी.टयुब िफट ग तसचे िड ी युशन बोड खरेदी करणकेामी िद.११-०३-२०१७ 
रोजी ई-टडर िस टीम ये ई-िनिवदचेी सं या ई .डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक केली असता ई-टडर 
िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळून आलेले आह.े तसचे िशड  कायालयात ०४ नग 
िनिवदे या हाड कॉपी ा  झाले या आहते. िनिवदेसोबत कॅन क न जोडले या तां ि क (Technical Bid) 
कागदप ां या िशड  कायालयात ा  झाले या िनिवदे या ०४ हाड कॉपी (बंद पािकट) व ऑनलाईन अपलोड 
कर यात आले या चार तां ि क िनिवदा िद.०३-०४-२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसम  
सम  उघडून िनिवदाधाराकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ांची तपासणी कर यात आललेी आहे. तसेच 
िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ांची तपासणी के यानंतर सव िनिवदाधारक वािलफाय झालले ेआहे. 

शांतीिनवास तसेच भ िनवास इमारती या तळमजला तसचे पिहला मजला येथील दशनलाईन 
हॉलम ये बसिवणकेरीता  िसल ग फॅन, ए झॉ ट फॅन, वीच बोड तसचे िड ी युशन बोड  खरेदीकामी िद. ०३-
०४-२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा  तां ि क ई- िनिवदाधारकांचा तपिशल 
खालील माण े:- 

अ ..  तां ि क ई-िनिवदते पा  झाले या िनिवदाधारकाचे नांव.  शेरा 
०१) मे.ए सेल ेड ग कंपनी, मुंबई पा . 
०२) मे. ीज ेडस, लातरू पा . 
०३) मे.गु  इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक पा . 
०४) मे.अ रहतं इले ीक स्, राहरी पा . 

उपरो माण े शांतीिनवास तसचे भ िनवास इमारती या दशन लाईन हॉलकरीता िसल ग फॅन, 
ए झॉ ट फॅन, वीच बोड, एल.ई.डी.लॅ प व एल.ई.डी.टयुब िफट ग तसचे िड ी यशुन बोड खरेदी करणकेामी 
तां ि क िनिवदमे ये पा  झाले या ०४ ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) याच िदवशी मा.खरेदी सिमतीचे 
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा 
तयार कर यात आलेला आह.े 

http://www.mahatenders.gov.in
http://www.mahatenders.gov.in
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Sl.
No 

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

Units 
EXCEL 
TRADING 
COMPANY

Arihant 
Electri 
cals 

GURU 
ENGINEERING 
AND 
CONTRACTOR
S 

Brij 
Traders 

 

1.0
0 

Supply of regular / standard 
model Ceiling fan of 1200 mm. 
sweep complete erected in 
position as per specification no. 
FG- (High Speed) 

250.00 Nos. 1548.00 1200.00 2160.00 1655.00 

2.0
0 

Supply of fresh air cum Exhaust 
fan of light duty 50 V A.C. 50 
cycles 300mm. 1400 RPM rust 
proof body & blades, wire 
mesh, duly erected in an 
approved manner and marking 
Sr. No. and date of erection 

20.00 Nos. 2880.00 1170.00 
             
2090.00 

1920.00 

3.0
0 

Supply of Exhaust fan heavy 
duty 230 V A.C. 50 cycles 450 
mm. 1400 RPM complete 
erected in position as per 
specification no. FG-FN/EXF 

20.00 Nos. 4806.00 4450.00 6119.00 4200.00 

4.0
0 

Supply of triple pole and neutral 
distribution board (TPNDB) 
with door surface/ flush 
mounted SPMCB of 24 ways, 
on iron frame / wooden board. 
(Horizontal type) as per 
specification No. SW-SWR/ 
MCBDB 

25.00 Nos. 3600.00 3500.00 6493.00 3210.00 

5.0
0 

Supply of RCCB + MCB, 
electro magnetic type with 
30/100/300mA sensitivity and 
having capacity of 63A 4 Pole 3 
phase as per specification No. 
SWRCCB/RCCB 

25.00 Nos. 4752.00 1600.00 4999.00 3070.00 

6.0
0 

Supply of SPMCB 6A to 32A, 
B- series (for lighting) in 
provided distribution board as 
per specification No. SW-
SWR/MCB 

600.00 Nos. 171.00 168.00 199.00 130.00 

7.0
0 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 16/18 
module complete duly erected 
in an approved manner. 

20.00 Nos. 306.00 269.00 433.00 285.00 

8.0
0 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 12 module 

60.00 Nos. 279.00 213.00 399.00 260.00 
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complete duly erected in an 
approved manner. 

9.0
0 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 08 module 
complete duly erected in an 
approved manner. 

20.00 Nos. 225.00 172.00 269.00 155.00 

10.
00 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 06 module 
complete duly erected in an 
approved manner. 

10.00 Nos. 171.00 135.00 239.00 115.00 

11.
00 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 04 module 
complete duly erected in an 
approved manner. 

60.00 Nos. 126.00 128.00 166.00 115.00 

12.
00 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 03 module 
complete duly erected in an 
approved manner. 

100.00 Nos. 108.00 85.00 133.00 105.00 

13.
00 

Supply of PVC Surface modular 
switch box with double 
mounting plate for 02 module 
complete duly erected in an 
approved manner. 

10.00 Nos. 108.00 65.00 133.00 88.00 

14.
00 

Supply of modular type switch 
16 / 20 A  with indicator, ISI 
mark, approved make duly 
erected on provided plate and 
box with wiring connections 
complete. 

150.00 Nos. 108.00 85.00 149.00 103.00 

15.
00 

Supply of  modular type 3 pin 
6A  multi socket safety shutter 
ISI mark approved make duly 
erected on provided plate and 
box with wiring connections 
complete. 

100.00 Nos. 81.00 66.00 109.00 110.00 

16.
00 

Supply of  modular type 3 pin 6 
/ 16A multi socket with safety 
shutter ISI mark approved make 
duly erected on provided plate 
and box with wiring 
connections complete. 

150.00 Nos. 135.00 110.00 199.00 125.00 

17.
00 

Supply of modular type switch 
6A / 10A ISI mark approved 
make duly erected on provided 
plate and box with wiring 
connections complete. 

475.00 Nos. 40.50 30.00 99.00 32.00 
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18.
00 

Supply of modular type 
electronic step regulator for fan 
two module ISI mark approved 
make duly erected on provided 
plate and box with wiring 
connections complete. 

250.00 Nos. 306.00 222.00 433.00 290.00 

19.
00 

Supply of modular type 
blanking plate one module ISI 
mark approved make duly 
erected on provided plate & 
box. 

250.00 Nos. 18.00 14.00 29.00 18.00 

20.
00 

Supply of modular type 
blanking plate two module ISI 
mark approved make duly 
erected on provided plate & 
box. 

225.00 Nos. 0.00 24.00 49.00 28.00 

21.
00 

Supply of Bulkhead fitting 
suitable for LED Lamp upto 11 
w fixed on wall as per 
specification no. FG-IDF/BHF 
(Instead of 18/20 watt tubelight 
fitting) 

100.00 Nos. 567.00 500.00 639.00 370.00 

22.
00 

Supply of LED Lamp 5 to 8 
watt 230 V Intergral type 
(Instead of 18/20 watt tubelight 
fitting) 

100.00 Nos. 342.00 95.00 330.00 280.00 

23.
00 

Supply of PVC trunking (PVC 
casing-n-capping) of size 32 
mm with accessories on 
wall/ceiling as per specification. 

2000.00 MTR 45.00 21.00 60.00 22.53 

24.
00 

Supply of  approved make, 1 x 
20 watt  LED Tube fitting with 
tubebar suitable to fixed at 
ceiling or wall. (Instead of 40 
watt tubelight fitting) 

250.00 Nos. 486.00 300.00 1300.00 520.00 

 
उपरो माण े शांतीिनवास तसचे भ िनवास इमारती या दशन लाईन हॉलकरीता िसल ग फॅन, 

ए झॉ ट फॅन, वीच बोड, एल.ई.डी.लॅ प व एल.ई.डी.टयुब िफट ग तसचे िड ी यशुन बोड खरेदी करणकेामी 
िद.०३-०४-२०१७ रोजी झाले या मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या कमिशयल बीड मधील 
त यानुसार व अ. .२० Supply of modular type blanking plate two module ISI mark approved 
make duly erected on provided plate & box. खरेदीकामी  मे.ए सले ेड ग कंपनी, मुंबई यांनी दर 
भरलेले नाहीत. यामळेु सकंेड लोए ट  मे.अ रहतं इले ीक स्, राहरी यांचे दर गहृीत धर यात आले आहते. तरी 
उपरो माणे शांतीिनवास तसेच भ िनवास इमारती या दशन लाईन हॉलकरीता िसल ग फॅन, ए झॉ ट फॅन, 
वीच बोड, एल.ई.डी.लॅ प व एल.ई.डी.टयबु िफट ग तसचे िड ी यशुन बोड खरेदी करणकेामी तलुना मक 

त यामधील गडद व अधोरेिखत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन सबंिधतांना परुवठा आदशे देणकेामी 
मा यता िमळावी, ही िवनंती. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास व भ िनवास इमारती या तळमजला व पिहला 
मजला येथील दशनलाईन हॉलम ये बसिवणेकरीता िसल ग फॅन, ए झॉट फॅन, वीच बोड तसेच 
िड ी युशन बोड खरेदीकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेिखत केलेले िन नतम 
दर ि वकारणेत येऊन संबिधतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------  
०६ टॅ ड फॅन, िसल ग फॅन, टेबल फॅन व इडं ीयल  फॅन खरेदी करणेकामी Tender ID 

2016_SAI_155123_1 चे संदभात mahatenders.gov.in यांचे वेबसाईटला िनमाण झाले या तां ि क 
दोषामुळे ऑनलाईन काढ यात आले या तुलना मक त याम ये अ. .१.०१ चे १५० नग िसल ग 
फॅनचे दर िदसत नसलेचे तसेच ि ंट न झालेमुळे परं तु नंतर NIC या ा  झाले या ई-मेलनुसार 
वेबसाईटव न डाऊनलोड केले या येक पाट ज या वतं  दरप काव न ा  झाले या 
त यानुसार िन नतम पुरवठाधारकांस कायादेश देणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 
िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  
(क). मं िदराची व िव  वस ्त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत.  
मा. थािनक उपसिमतीचे सभेम ये  टॅ ड फॅन, िसल ग फॅन, टेबल फॅन व इंड ीयल फॅन खरेदी 

करणकेामी टडर आयडी. 2016_SAI_155123_1 चे ऑनलाईन ा  ०३ दरप क उघड यात आले होते व 
यावेळी ऑनलाईन काढ यात आले या तलुना मक त याम ये अ. .१.०१ चे १५० नग िसल ग फॅनचे 
पेिशिफकेशन व रेट mahatendrs.gov.in यांचे वेबसाईटला आले या तां ि क दोषामळेु तलुना मक त याम ये 

िदस ू शकले न हते तसेच ि ंट ही होऊ शकले न हत.े यामळेु वेबसाईटव न डाऊनलोड करणते आले या 
तलुना मक त याम ये अ . .१.०१ चे १५० नग िसल ग फॅन हा आयटेम वगळता अ. .१.०२ पासनू १.१० 
इतकेच आयटेमची ि ंट ई.डी.पी. िवभागामाफत ा  झाली होती.  

सभाकामकाज िवभागाकडून जा.न.ंएसएसएसटी / वशी-०४ / ४३४६ / २०१७ िद.१४-०३-२०१७ 
अ वये ा  झाले या मा. यव थापन सिमतीची िद.२५-०२-२०१७ चे सभेतील िवषय .०२ िनणय .०२ 
(२९) नसुार  टॅ ड फॅन, िसल ग फॅन, टेबल फॅन व इडं ीयल फॅन खरेदी करणकेामी (०१). मे.माक इडं ीज, 
मुंबई यानंी ई-िनिवदतेील अ. .१.०२ ते १.०६ व १.१० करीता  िदलेले यनुतम दर व (०२). मे.गु  इिंजिनअर ग 
ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक यांनी ई-िनिवदतेील अ. .१.०७ ते १.०९ करीता िदलेले यनुतम दर ि वका न यांना 
कायादशे देणकेामी मा यता  िमळालेली आह.े  

परंत ू याम ये अ. .१.०१ चे पेिशिफकेशन व रेट आले नस याने याबाबत िव तु िवभागामाफत 
जा.न.ंएसएसएसटी/ िव तु/ २३७/ २०१७ िद.२२-०३-२०१७ अ वये ई.टडर गचे काम पाहणारे ी साईबाबा 
हॉि पटल ई.डी.पी.िवभाग यांना प  पाठवनू कळिवणते आले होत.े 

यानसुार मा.वै क य सचंालक यांचेमाफत ई.डी.पी.िवभागाने जा. .एसएसएस / एसएसबीएच / 
ई.डी.पी./ ३९/ २०१७ िद. २८-०३-२०१७ अ वये प  पाठवनू कळिवले आह े क , सदर या तुलना मक 
त या या तां ि क अडचणीबाबत ई.डी.पी.िवभागाने ी.िवनोद कोते (नोडल ऑिफसर) यांचेशी संपक साधला 
असता यांनी िद.२१-०३-२०१७ रोजी mahatendrs.gov.in या सकेंत थळावर ई-मेल दारे सपंक क न 
2016_SAI_155123_1 चे ऑनलाईन उघड यात आलेले ०३ ई-िनिवदचेे दरप काचे तलुना मक त याम ये 
अ. .१.०१ चे पेिशिफकेशन व याचे रेट न आलेबाबत कळिवले आहे. यानसुार िद.२१-०३-२०१७ रोजी 
mahatenders.gov.in यांचेकडून ई-मेल ा  झालेला आह.े सदरचे ई-मेलम ये खालील मु े नमदु केलेले आहे .  
०१). सं थानमाफत mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर BOQ लोड करतांना Row (लाईन) .१२ व 
१३ वापरणते आले होते. परंतू  िसि टमम ये सदर या  Row (लाईन) या आटोमॅटीक कंपॅ रझन साठी वापरले 
जात नाही. 
०२).  आयटम .१.०१ क रता सं थानमाफत १२ नंबरची Row (लाईन) वापरलेचे िनदशनास येत आह.े 
०३).  तुलना मक त ा जनरेट होतांना िसि टमम ये Row (लाईन) .१ व १२ चे कॅल युलेशन करीता यव था 
अंतभतू न हती.   
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 ०४). आता तलुना मक त याकरीता सं थानमाफत येक िनिवदा धारकांचे वैयि क व वतं  दरप क ा  
धरणते यावे व यावर सं थानने अं ितम िनणय यावा. 

यानसुार ई.डी.पी.िवभागाने मा.वै क य सचंालक यांचे वा रीने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे वतं  
दरप के डाऊनलोड क न याआधारे अ. .०१.०१ ते अ. .१.१० चे निवन तलुना मक त ा तयार क न 
पाठिवलेला आह.े अ. .१.०१ चे १५० नग िसल ग फॅनचे दर वतं  दरप कानसुार पडताळा क न िन नतम 
िनिवदाधारकाचे दर ा  ध न सदरचे िनिवदबेाबतची पढुील कायवाही पणु कर ता येईल, असे कळिवले आह.े 

येक पाट या दरप का या त यावर ई.डी.पी.इ चाज व नोडल ऑफ सर यांनी वा री केलेली आह.े  
टॅ ड फॅन, िसल ग फॅन, टेबल फॅन व इडं ीयल फॅन खरेदी करणकेामी िद.२८-१२-२०१६ रोजी टडर 

आयडी. 2016_SAI_155123_1 चे mahatenders.gov.in यांचे तां ि क अडचणीमळेु ऑनलाईन काढ यात 
आले या तलुना मक त याम ये अ. .१.०१ चे १५० नग िसल ग फॅनचे दराबाबत िद.२१-०३-२०१७ रोजी 
mahatenders.gov.in यांचेकडून ई-मेल ा  झालेनंतर ई.डी.पी.िवभागाने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे वतं  
दरप के डाऊनलोड क न याआधारे अ. .१.०१ ते अ. .१.१० चे निवन तलुना मक त ा तयार क न 
पाठिवला आह.े याम ये आयटम अ. .१.०१ चे िदले या मळु दरांचा तलुना मक त ा पुढील माण े आह.े 
त यातील १.०२ ते अ. .१.१० चे दरात कोणताही फरक नाही. 

 

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

MARK 
INDUSTRIES 

Arihant 
Electricals 

Guru Engineering 
and Contractors 

1.01 

Supplying regular/ standard model 
Ceiling Fan of 1200 mm. sweep 
complete erected in position as per 
specification no.FG- (HIGH 
SPEED) 

150 
Nos. 

1678 1640 2000 

उपरो  त याम ये अ. .१.०१ चे १५० नग िसिलंग फॅनचे दर म.ेअ रहतं इलेि क स, राहरी यांचे 
कमी येतात. तरी मे. अ रहतं इलेि क स, राहरी यांचे िन नतम दर ि वका न यांना कायादेश दणेकेामी मा यता 
 िमळणसे िवनंती. 

मा. यव थापन सिमतीची िद.२५-०२-२०१७ चे सभेतील िवषय .०२ िनणय .०२ (२९) नसुार  
आयटम .१.०२ ते १.१० चे युनतम दर िदले या िनिवदाधारकांना कायादेश दे याची मा यता कायम ठेवनू 
आयटम अ. .१.०१ म ये १५० नग िसिलंग फॅनसाठी mahatenders.gov.in यांचेकडून ा  झाले या ई-मेल 
नसुार वेबसाईटवर येक पाट ज या डाऊनलोड केले या वतं  दरप काव न निवन तयार केले या उपरो  
तलुना मक त यानसुार गडद व अधोरेखीत केलेले म.ेअ रहतं इले ीक स , राहरी यांचे िन नतम दर ि वका न 
यांना कायादेश देणकेामी मा यता िमळावी, ही िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे िसल ग फॅन खरेदी करणेकामी 
उपरो  तुलना मक त यातील गडद व अधोरेखीत केलेले मे.अ रहंत इले ीक स, राहरी यां चे 
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                           (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०७ साईआ ममधील येक मला बेल व बेल वीच बसवून वायर ग करणेकामी Tender ID 

2016_SAI_155152_1 चे संदभात mahatenders.gov.in यांचे वेबसाईटला िनमाण झाले या 
तां ि क दोषामुळे ऑनलाईन काढ यात आले या तुलना मक त याम ये अ. .१.०१ चे दर िदसत 
नसलेचे तसेच ि ंट न झालेमुळे परं तु नंतर NIC या ा  झाले या ई-मेलनुसार वेबसाईटव न 
डाऊनलोड केले या येक पाट ज या वतं  दरप काव न ा  झाले या त यानुसार अ. .१.०१ 
चे दर गृहीत ध न िन नतम पुरवठाधारकांस कायादेश देणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 
िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत.  
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मा. थािनक उपसिमतीचे सभेम ये साईआ ममधील येक मला बेल व बेल वीच बसवनू वायर ग 
करणकेामी टडर आयडी. 2016_SAI_155152_1 चे ऑनलाईन ा  ०३ दरप क उघड यात आले होते व 
यावेळी ऑनलाईन काढ यात आले या तुलना मक त याम ये अ. .१.०१ चे पेिशिफकेशन व रेट  

mahatendrs.gov.in यांचे वेबसाईटला आले या तां ि क दोषामळेु तलुना मक त याम ये िदस ूशकले न हते 
तसचे ि ंट ही होऊ शकले न हत.े यामळेु वेबसाईटव न डाऊनलोड करणते आले या तलुना मक त याम ये 
अ. .१.०१ चे या आयटम वगळता अ. .१.०२ पासनू १.०७ इतकेच आयटेमची ि ंट ई.डी.पी.िवभागामाफत 

ा  झाली होती.  
सभाकामकाज िवभागाकडून जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी-०४/ ४३४६/ २०१७ िद.१४-०३-२०१७ 

अ वये ा  झाले या मा. यव थापन सिमती या िद.२५-०२-२०१७ चे सभेतील िवषय .०२ िनणय .०२ 
(२८) नसुार साईआ म मधील येक मला बेल व बेल वीच बसवून वायर ग करणकेामी मे. ी यंकटे रा टन 
िक ोजे ट सो युशन ा.िल., पुण े यांच े ई-िनिवदतेील िदलेले िन नतम दर . ७,४०,९३९.९२ मा  मा य 
कर यात आलेले आहते.  

परंत ू याम ये अ. .१.०१ चे पेिशिफकेशन व रेट आले नस याने याबाबत िव तु िवभागामाफत 
जा.न.ंएसएसएसटी/ िव तु/ २३७/ २०१७ िद.२२-०३-२०१७ अ वये ई.टडर गचे काम पाहणारे ी साईबाबा 
हॉि पटल ई.डी.पी.िवभाग यांना प  पाठवनू कळिवणते आले होत.े 

यानसुार मा.वै क य सचंालक यांचेमाफत ई.डी.पी.िवभागाने जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/ 
ई.डी.पी. / ३९ / २०१७ िद. २८-०३-२०१७ अ वये प  पाठवनू कळिवले आहे क , सदर या तलुना मक 
त या या तां ि क अडचणीबाबत ई.डी.पी.िवभागाने ी.िवनोद कोते (नोडल ऑिफसर) यांचेशी संपक साधला 
असता यांनी िद.२१-०३-२०१७ रोजी mahatendrs.gov.in या सकेंत थळावर ई-मेल दारे सपंक क न 
2016_SAI_155152_1 चे ऑनलाईन उघड यात आलेले ०३ ई-िनिवदचेे दरप काचे तलुना मक त याम ये 
अ. .१.०१ चे पेिशिफकेशन व याचे रेट न आलेबाबत कळिवले आहे. यानसुार िद.२१-०३-२०१७ रोजी 
mahatenders.gov.in यांचेकडून ई-मेल ा  झालेला आह.े सदरचे ई-मेलम ये खालील मु े नमदु केलेले आहे .  
०१).  सं थानमाफत mahatenders.gov.in या सकें थळावर BOQ लोड करतांना Row (लाईन) .१२ व 
१३ वापरणते आले होते. परंतू  िसि टमम ये सदर या  Row (लाईन) या आटोमॅटीक कंपॅ रझन साठी वापरले 
जात नाही. 
०२).   आयटेम .१.०१ क रता सं थानमाफत १२ नंबरची Row (लाईन) वापरलेले िनदशनास येत आह.े 
०३).   तलुना मक त ा जनरेट होतांना िसि टमम ये Row (लाईन) .१ व १२ चे कॅल युलेशन करीता 
यव था अंतभतू न हती.   

०४).  आता तलुना मक त याकरीता सं थानमाफत येक िनिवदा धारकांचे वैयि क व वतं  दरप क ा  
धरणते यावे व यावर सं थानने अं ितम िनणय यावा. 

यानसुार ई.डी.पी.िवभागाने मा.वै क य सचंालक यांचे वा रीने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे वतं  
दरप के डाऊनलोड क न याआधारे अ. .०१.०१ ते अ. .१.०७ चे निवन तलुना मक त ा तयार क न 
पाठिवलेला आह.े अ. .१.०१ ते १.०७ चे दर वतं  दरप कानसुार पडताळा क न िन नतम िनिवदाधारकाचे दर 

ा  ध न सदरचे िनिवदबेाबतची पढुील कायवाही पणु करता येईल , अस े कळिवले आह.े येक पाट या 
दरप का या त यावर ई.डी.पी.इ चाज व नोडल ऑफ सर यांनी वा री केलेली आह.े 

साईआ म मधील येक मला बेल व बेल वीच बसवनू वायर ग करणकेामी  िद.२८-१२-२०१६ 
रोजी Tender ID 2016_SAI_155152_1 चे  mahatenders.gov.in यांचे तां ि क अडचणीमुळे ऑनलाईन 
काढ यात आले या तुलना मक त याम ये अ. .१.०१ चे दराबाबत िद.२१-०३-२०१७ रोजी 
mahatenders.gov.in यांचेकडून ई-मेल ा  झालेनंतर ई.डी.पी.िवभागाने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे वतं  
दरप के डाऊनलोड क न याआधारे अ. .१.०१ ते अ. .१.०७ चे दराचा निवन तलुना मक त ा तयार क न 
पाठिवला आहे.  

सभाकामकाज िवभागाकडून जा.न.ंएसएसएसटी / वशी-०४ / ४३४६ / २०१७ िद.१४-०३-२०१७ 
अ वये अ वये  मा. यव थापन सिमतीची िद.२५-०२-२०१७ चे सभेतील िवषय .०२ िनणय .०२ (२८) 
नसुार िनिवदाधारकांचा पवु चा अ. .१.०२ ते अ. .१.०७ चे एकि त मळु दरांचा तुलना मक त ा 
खालील माण.े 
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अ. . ई-िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदतेील पवु चे एकि त मळु दर . 
०१) मे.अ रहतं इले ीक स्, राहरी ९,०२,५२०.०० 
०२) मे.गु  इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक १०,१६,६४०.०० 
०३) मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो युशन ा.िल., पुण े ७,४०,९३९.९२  

mahatenders.gov.in यांचेकडून ा  ई-मेल नसुार िद .२८-०३-२०१८ रोजी ई.डी.पी.िवभागाने ०३ 
पा  िनिवदाधारकांचे वतं  दरप के डाऊनलोड क न याआधारे तयार कले या आयटम अ. .१.०१ ते 
अ. .१.०७ चे निवन एकि त मळु दरांचा तुलना मक त ा खालील माण.े  

 

अ. . ई-िनिवदाधारकाचे नांव 
ई-िनिवदतेील ई.डी.पी.िवभागाने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे 
वतं  दरप के डाऊनलोड क न याआधारे तयार केले या 

निवन त या दारे एकि त मळु दर . 
०१) मे.अ रहतं इले ीक स्, राहरी ९,८३,१६०.०० 
०२) मे.गु  इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक ११,७७,९२०.०० 

०३) 
मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो युशन 

ा.िल., पुण े
८,८१,४८३.९२ 

मा. यव थापन सिमती या पवु या िनणयाम ये मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो युशन ा.िल., 
पणु ेयांचे दर कमी अस याने यांना कायादशे दे यात यावा असा िनणय झालेला आह.े या ठरावात यांची एकि त 
र कम .७,४०,९३९.९२ इतक  होती. ई.डी.पी.िवभागामाफत ा  झाले या निवन त यानुसार म.े ी. यंकटे रा 
टन िक ोजे ट सो यशुन ा.िल., पुण े यांचेच दर कमी येत असनू आयटेम .१.०१ वाढ याने र कमेत वाढ 
झालेली आह.े नवीन सधुारीत र कम . ८,८१,४८३.९२ इतक  होत आह.े 

उपरो  दो ही त यानुसार साईआ ममधील येक मला बेल व बेल वीच बसिवण ेव यासाठीचे 
वायर ग काम क न घेणकेामी मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो यशुन ा.िल., पुण ेयांचेच एकि त दर कमी 
येतात. तरी ई.िनिवदतेील ई.डी.पी.िवभागाने ०३ पा  िनिवदाधारकांचे वतं  दरप के डाऊनलोड क न 
याआधारे तयार केले या निवन त यानुसार म.े ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो यशुन ा.िल., पुण े यांचे 

एकि त . ८,८१,४८३.९२ मा  िन नतम निवन दर ि वका न यांना कायादेश देण े तसचे सभाकामकाज 
िवभागाकडून जा.न.ंएसएसएसटी/ वशी-०४/ ४३४६/ २०१७ िद.१४-०३-२०१७ अ वये अ वये  मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.२५-०२-२०१७ चे सभेतील िवषय .०२ िनणय .०२ (२८) चे ठरावास सधुा रत मा यता  
िमळणसे िवनंती. 

साईआ ममधील येक मला बेल व बेल वीच बसिवण ेव यासाठीचे वायर ग काम क न घेणकेामी 
मा. यव थापन सिमती या पवु या िनणयाम ये मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो युशन ा.िल., पणुे यांचे दर 
कमी अस याने यांना कायादेश दे यात यावा असा िनणय झालेला आह.े या ठरावात यांची एकि त र कम . 
७,४०,९३९.९२ इतक  होती. mahatenders.gov.in यांचेकडून ा  झाले या ई-मेल नसुार वेबसाईटवर येक 
पाट ज या डाऊनलोड केले या वतं  दरप काव न निवन तयार केले या तुलना मक त या माणे 
मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो यशुन ा.िल., पुण े यांचेच दर कमी येत असनू आयटेम .१.०१ वाढ याने 
र कमेत वाढ झालेली आहे. नवीन सधुा रत र कम . ८,८१,४८३.९२ इतक  होत आह.े या सधुा रत र कमेसह  
मे. ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट सो युशन ा.िल., पुण ेयांना कायादेश देणकेामी मा यता िमळावी, ही िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ ममधील येक मला बेल व बेल वीच बसवून 
वायर ग करणेकामी उपरो  तुलना मक त याधील िन नतम दरधारक ी. यंकटे रा टन िक ोजे ट 
सो युशन ा.िल., पुणे यांचे . ८,८१,४८३.९२ िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
०८ आिथक वष २०१७-१८ करीता सं थानचे पुव लेखाप र ण कामकाजासाठी युनतम तीन दरधारक 

लेखाप र कांशी दरांबाबत चचा करणेबाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव  व त यव थेची मालम ा 

व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन, दखेभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक अशा 
सव गो ी करील, अस ेनमदु आहे. 
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 तावनाः- मा.  य.स. िनणय .५०.िद.२५.०२.२०१७ अ  वये “सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे 
पवु लेखाप र क कामकाजासाठी लेखाप र ण सं  थे ची नेमणकु करणकेामी  तािवत के  या माण े कायवाही 
करणसे मा  यता दे  यात आली.”  

 तावः- मा.  य.सिमती सभा िनणयास अनसू न सं  था नच ेपवु लेखाप र ण कामकाजाक रीता, पवु 
लेखाप र काची (Pre Auditor) नेमणकु करणकेामी िद.०४/०३/२०१७ ते िद.११/०३/२०१७ याकालावधीत 
सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर मािहती िस  द कर  यात आली होती.  याम  ये नामां िकत (साधारणतः 
.४०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले  या सं  था / कंप  याचंे लेखाप र ण कर  याचा अनभुव असले  या) 

अंतगत लेखाप र ण सं  थानंा बंद पािकटाम  ये  लेखाप र ण सं  थेची मािहती व दसु-या बदं पािकटाम  ये 
अपे ीत फ  सह अज कर  यासाठी आवाहन कर  यात आले होत.े  यास अनुस नः- 

१. िद.११.०३.२०१७ या मदुतीत खालील माण े एकुण १४ िसलबंद पािकटे सं  थानचे कायालयात 
ा  त झालेली आहते. 
अ. . लेखाप र ण सं  थेचे नाव आवक . िदनांक 

१ उ  हास बोरस ेअॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक २४३६३ १०.०३.२०१७ 
२ जयेश दसेले अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक २४३६४ १०.०३.२०१७ 
३ एन.सी.िम  तल अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, फरीदाबाद २४४४५ १०.०३.२०१७ 
४ मे.एस.एस.ए.ए.एम.अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, राहरी २४४८३/ ११.०३.२०१७ 
५ एस.जी.पी.आर.एस. अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस,िचंचवड २४५१४ ११.०३.२०१७ 
६ गांगजी अॅ  ड बुलबुले चाटड अकौटंटस, सोलापरु  २४५१५ ११.०३.२०१७ 
७ सतीश बव अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, मुंबई २४५१६ ११.०३.२०१७ 
८ मे.य.ुए.दधुिेडया अॅ  ड  कं.चाटड अकौटंटस, पणुे २४५१८ ११.०३.२०१७ 
९ पी.पी.मथुा अॅ  ड असो. चाटड अकौटंटस,  २४५१९ ११.०३.२०१७ 

१० टी.आर.चढ्ढा अॅ  ड कं.एल.एल.पी.चाटड अकौटंटस, पणुे २४५२० ११.०३.२०१७ 
११ के.के.एस.एस.अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस,पणुे २४५२१ ११.०३.२०१७ 
१२ जी.बी.राठी अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, पणुे २४५२३ ११.०३.२०१७ 
१३ िनिशकांत दशेपां डे अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस,भसुावळ २४५२४ ११.०३.२०१७ 
१४ रोिहत पारख अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, िशड  २४५२६ ११.०३.२०१७ 

पवु लेखाप र ण कामकाजासाठी मदुतीत आलेले १४ िसलबंद िलफाफे िद.२०.०३.२०१७ रोजीचे 
थािनक खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात येऊन,  यामधील पा - अपा  लेखाप र क तसचे यां या फ  चा 

खालील माण ेतुलना  मक त ा सादर करीत आह.े 

अ. . लेखाप र ण सं  थेचे नाव 
अपेि त वािषक लेखाप र ण  फ   सवेाकरासह पा /अपा  

सं  थान 
कामकाजासाठी पये 

 णालये 
कामकाजासाठी पये 

 

१ उ  हास बोरस ेअॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक १,००,०००/- १,००,०००/- पा  
२ जयेश दसेले अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक १,००,०००/- १,००,०००/- पा  
३ एन.सी.िम  तल अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, फरीदाबाद २,४०,०००/- २,४०,०००/- पा  
४ मे.एस.एस.ए.ए.एम.अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, राहरी २,५०,०००/- २,५०,०००/- पा  

५ 
एस.जी.पी.आर.एस. अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस, 
िचंचवड 

२,२५,०००/- 
२,२५,०००/- पा  

६ गांगजी अॅ  ड बुलबुले चाटड अकौटंटस, सोलापरु  ११,००,०००/- २,००,०००/- पा  
७ सतीश बव अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, मुंबई ४,५०,०००/- ४,५०,०००/- पा  
८ मे.य.ुए.दधुिेडया अॅ  ड  कं.चाटड अकौटंटस, पणुे ८,६२,५००/- ८,६२,५००/- पा  
९ पी.पी.मथुा अॅ  ड असो. चाटड अकौटंटस,  ३,५७,६५०/- ३,५७,६५०/- पा  

१० 
टी.आर.चढ्ढा अॅ  ड कं.एल.एल.पी.चाटड अकौटंटस, 
पणुे 

१२,१४,४००/- १२,१४,४००/- 
पा  

११ के.के.एस.एस.अॅ  ड असो.चाटड अकौटंटस,पणुे १,००,०००/- १,००,०००/- पा  
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१२ जी.बी.राठी अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, पणुे २,२८,८५०/- १,१३,८५०/- पा  
१३ िनिशकांत दशेपां डे अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस,भसुावळ  ५,१८,६५०/- ३,४५,०००/- पा  
१४ रोिहत पारख अॅ  ड कं.चाटड अकौटंटस, िशड  - - अपा  

िवभागाचे  प  ट मत व अिभ ायः- उपरो  त त  यातील अ.नं.१,२ व ११ या तीन लेखाप र कांचे 
 यनुतम दर सारखेच असनू,  या तीघांना मा.उपसिमतीच सभेपढेु चचसाठी बोलिवणबेाबत मा खरेदी सिमती  या 

सभेम  ये चचा झालेली आह.े  
 या अनषुंगाने गडद अधोरेखीत पा  तीन लेखाप र कांना चचसाठी मा.उपसिमती सभेपु ढे 

बोलिव  यास व सदरचा िवषय मा.उपसिमतीसमोर  सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१७-१८ करीता सं थानचे पुव लेखाप र ण 

कामकाजासाठी उपरो  तुलना  क त यामधील अ.न.ं१,२ व ११ या तीन लेखाप र कांचे  यनुतम दर 
समान अस याने या तीनही दरधारकांना आजचे उपसिमती सभेपु ढे चचसाठी बोलिवणेत आले होते. 
पैक  अ.न.ं२ जयेश देसले अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक हे वत: हजर न हते, यांचे ितिनधीना ं
सिमती सद यांनी िवचारले या ांबाबत समाधानकारक उ र देता आले नाही. चचअंती अ.न.ं१ 
उ  हास बोरसे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस,नािशक व अ.न.ं ११ के.के.एस.एस.अॅ  ड असो.चाटड 
अकौटंटस,पुणे यांना आिथक वष २०१७-१८ करीता सं थानचे पुव लेखाप र ण कामाचा कायादेश 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०९ फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (क स टंट) नेमणकू करणेकामी युनतम दरधारकास पुरवठा 

आदेश देणेबाबत. 
कायदयातील तरतदुी- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- १७ (२) (झ) म  ये सवसाधारणपणे 

िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 
योजनांसाठी आवश ् यक असतील अशा सव गो  टी करील,अस ेनमदू आहे. 

सदंभ .०१ महारा   शासन उदयोग, उजा व कामगार िवभागाचे खरेदी पु  तीका पा.न.ं६६ मधील 
४.४.३.१ मधील पा.न.ं ६७ वर नमदु केले माण ेकामाची पतुता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आले तर , खरेदी 
अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िद  यानंतर देखील) ३ िनिवदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तरी  यासह पढेु 
जा  याचा िनणय घेऊ शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण े नमदु करेल. अशा सगंी िकंमती  या वाजवीपणाची 
खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीला अित र  त काळजी  यावी लागेल.  

ससुा  य कारण े–  
१. सं  थानचे सव प रसरातील ६४ इमारत चे झालेले दोन फायर ऑडीट मधील ुटीची पतुता  क न 

िशड  नगरपंचायतचे फायर िवभागामाफत रा  य शासनास  ताव सादर करावयाचा आह.े  याकामी स  लागार 
नेमणकु कायवाही  गे  या ०२ वषापासनु लंबीत आह.े  
  २. शता  दी महो  सवा दर  यान िशड म  ये वषभर  साईभ  ताचंे गद चे माण जा त असणार आह.े 
 यामळेु सं  था न  प रसरात NBC- 2005 नसुार सं  था नचे सव इमारत ना आग ितबंधक व जीवसरं क 

उपाययोजना करण े अ  याव  यक आह.े 
पा  वभुमी– फायर अॅ  ड से टी िवभागाचे  वतं  कामकाज सरं ण िवभागाचे अतंगत चालु  आह.े 

सं  थानचे ६४ इमारतीचे फायर ऑडीट लाईफ लाईन फायर स  ह ससे , वारी व सी.आय.एस.एफ. मुंबई यांचेमाफत  
यापवु  झालेले आहे. सं  थानचे सव इमारत ना नॅशनल िब  ड ग कोड २००५ नसुार आग ितबंधक उपाययोजना 
(  थायी अि नशमन यं णा)  थािपत करणबेाबत िशड  नगरपंचायतीचे प े सं  थानला ा  त झालेले आह.े 
 यानसुार  शासन मा  यता ा  त अिभकरणाची िनयु  तीबाबत कायवाही चाल ुआहे. 

 तािवक :-  िद.११.०४.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेम  ये नांमां िकत कपणीचे स  लागारांचे 
ा  त ०३ पैक   पा  ०२ िनवीदां पैक  १.  ाफ क इं ा  कचर,  औरंगाबाद २. रलाय  स फायर , मुंबई यांचे 

कमिशअल िबड उघडणते आलेले आहते  याचंा तुलना  मक त  ता खािलल माण ेआह.े 
अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव िनिवदे तील नमुद 

केलेले दर 
शेरा 

०१ ािफक इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद .५० ट के सं  थानचे एकूण ६४ इमारत ना  थायी 
अि नशमन यं णा उभारणी कामी येणा-या ०२ रलायं  स फायर ोटे  शन िस  टीम,मुंबई २.९५ ट के 
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एकूण  खचावर होणा-या ट  केवारी माण.े 
सु  प  ट अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  मं िदर व प रसराचे ऑडीटमधील 

टुीचे िनवारण क न सव इमारत ना  थायी अि नशमन यं णा  थािपत करणसेाठी पा  तां ि क िनवीदां पैक  १. 
ाफ क इं ा   चर, औरंगाबाद. २. रलाय  स फायर,मुंबई यांचे कमिशयल िनिवदा िद.११.०४.२०१७ चे खरेदी 

सिमती समोर उघडणते आले  या आहते.  यापैक  अ.न.ं ०१ ाफ क इं ा  ट  चर,औरंगाबाद यांनी  यनुतम दर 
िदलेले आहते  यानंा येणा-या उप सिमतीचे सभेम  ये अं ितम वाटाघाटी साठी बोलािवण ेआव  यक आहे. 

मागणी- िद.११.०४.२०१७ रोजी उघड  यात आले  या कमिशयल िबडम  ये पा  ०२ िनवीदां पैक  १. 
ाफ क इं ा   चर, औरंगाबाद यांनी  यनुतम दर िदलेले आहते  यांना सं  थानचे अटी शत  नसुार परुवठा आदशे 

दणे ेआव  यक आहे. 
करीता..., 

अ. ाफ क इं ा  ट  चर,औरंगाबाद यांनी  यनुतम दर िदलेले आहते  यानंा मा.उपसिमतीचे अगामी सभेस 
अं ितम वाटाघाटीसाठी उपि थत राहणेबाबत कळिवणेस, अंितम वाटाघाटीनसुार परुवठा आदशे देणसे व 
करारनामा क न घेणेस मा  यता असावी. 
ब.     पा  अ.नं. ०१ ािफक इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांना परुवठा आदेश िदलेनंतर  यानंी काही 
अप रहाय कारणाने काम  थगीत केलेस  याचंे एैवजी अ.नं.०२ रलायं  स फायर ोटे  शन िस  टीम, मुंबई 
यांचेकडून  यानंी िदले  या दरा माण े र  त काम पुण क न घेणेस मा  यता असावी. 

तरी उपरो  त पा  ाफ क इं ा   चर, औरंगाबाद यांचे  यनुतम दरास अनुस न  यानंा दयावयाचे 
िनयु  तीबाबत िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (क स टंट) नेमणूक 
करणेकामी महारा  शासनाचे अि नशमन सेवा संचालनालय, सांता ु ज, मुंबई या कायालयाकडून 
फायर स लागार िमळणेकामी प यवहार करणेत यावा. यांचेकडून फायर स लागार उपल ध न 
झा यास उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक ाफ क इं ा   चर, औरंगाबाद यांची 
फायर स लागार हणून नेमणूक कर यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                      (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
१० चे उ सव कालावधीत िशड  पोिलस टेशन, िशड  वाहतुक शाखा यांना एक भाडो ी े न उपल ध 

क न देणेसाठी वािषक दर िनि त क न िन नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत. 
महारा   शासन-२००४ अिधिनयमची तरतदुः- कलम १७ (१) म  ये, रा  य शासना  या कोण  याही 

सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथचालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील, अस ेनमदु केलेले आहे.   

ा  तािवकः -  दरवष  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड माफत ी रामवनमी उ  सव, ी 
गु पौिणमा उ  सव, ी पु  यितथी उ  सव तसचे नाताळसण व नववषारंभ िनिम  ताने िशड  महो  सव साजरा 
कर  यात येतो. या उ  सव कालावधीत िशड  शहरात ी साईबाबांचे दशनास रा  यातनु पररा  यातनु देशातनु , 
िवदशेातनु भािवक येत अस  या ने वाहनांची व भािवकांची चंड गद  होते. नगर-मनमाड रा  य महामाग हा ी 
साईबाबा समाधी मंदीरा जवळुन जात असलेने रोडवर वाहने उभी केली जातात,   यामळेु वाहतकु ची क डी 
िनमाण होते. सदर वाहनतकु चे िनयमनाकरीता िशड  पोलीस  टेशन वाहतकु शाखा, यानंा एक े न व एक टे  पो 
दररोज उपल  ध क न दे  यात येत आहे. या उ  सव कालावधीत  यांचे मागणीनसुार यांना एक सं  थानचा े न व 
एक भाडो ी खाजगी े न उपल  ध क न दे  यात येतो.  

िवभागाचा अिभ ायः- वाहन िवभागाकडील िद.०१/०२/२०१७ रोजीचे मंजरु कायालयीन िटपणीनसुार, 
चे उ  सव कालावधीत एक भाडो ी े न उपल  ध क न लावणे कामी प रसरातील े न सि हस परुवठादारांकडून 

वािषक दर िनि त करणे करीता दरप के मागिवणेस मा  यता दे  यात आली होती. सदर मा  यतेनुसार इ कडील 
जा.न.ंएसएसएस/वाहन/५८१३/२०१७ िद.०७/०२/२०१७ रोजीचे प ाने प रसरातील ०८ े न सि हस 
परुवठादारांकडून वािषक दरप के मागिव  यात आली होती.  यापैक  एकुण ०४  दरप के ा  त झालेली आहते. 
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सदर दरप के िद.०३/०४/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघड  यात आलेली असनु दरप कात दवे ु
केले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं े न सि हस परुवठादारांची नांव े दरप कात ित िदन (१२ तास) करीता 
िदलेले दर ( .) 

शेरा  

०१ साई िस  दी े न सि हस, िशड   १,९००/- L1 
०२ ओम गु दवे े न सि हस, कोपरगांव ३,०००/- L2 
०३ भगवान े न सि हस, राहरी ३,६००/- L4 
०४ ि मतु  े न सि हस, राहरी ३,५००/- L3 

उपरो  तलुना मक  त यांचा िवचार करता, खरेदी सिमतीने अ .नं.० १ चे साई िस  दी े न सि हस, 
िशड  यांनी ित िदन (१२ तास) करीता दरप कात दवेु  केलेले िन  नतम दर .१९००/- ि वकार  यात येऊन  यानंा 
एक वषकरीता भाडो ी े न आव  यकतेनुसार लावण ेकामी कायादेश दणेचेी िशफारस केलेली आह.े 

मागणी- तरी चे उ  सव / गद चे कालावधीत  िशड  पोिलस  टेशन, िशड  वाहतकु शाखा यांचे 
मागणीनसुार एक भाडो ी े न उपल  ध क न देणेसाठी  साई िस  दी े न सि हस, िशड  यांनी ित िदन (१२ तास) 
करीता दरप कात दवे ु केलेले िन  नतम दर .१९००/- ि वकार  यात येऊन  यानंा एक वषकरीता भाडो ी े न 
आव  यकतेनुसार लावण ेकामी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणसेाठी िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, उ सव कालावधीत व गद चे कालावधीत वाहतुक चे 
िनयमनाकरीता िशड  पोलीस  टेशन वाहतुक शाखा यांना एक भाडो ी े न उपल ध क न देणेकामी 
उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक साई िस  दी े न सि हस, िशड  यांना एक 
वषाकरीता भाडो ी े न आव  यकतेनुसार उपल ध क न देणेकामी कायादेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                        (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
११ सं थानचे २४ वाहनांकरीता ि पड ग हनर बसिवणेकामी िन नतम दरधारकास कायादेश देणकामी 

उपसिमतीची मा यता िमळणेबाबत. 
महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतदुः-  

१)  कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन 
राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व व कामाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगंणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे साध ्य करणेसाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील.”  अस ेनमदु केलेले आहे.  

२)   कलम २१ (१) )ज( म  ये,  या  या वेळी अंमलात असले  या कोण  याहीकाय ा  वये 
िव  व  त  यव  थेकडून दये असलेले कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान कर  यात येईल, 
नमदु केलेले आहे. 

ा  तािवकः- क  शासनाचे सडक प रवहन व राजमाग मं ालय, नवी िद  ली  यांचे िद.०१.१२.२०१६ 
रोजीची अिधसचूनाम  ये,“रा  य सरकार ारा के  ीय मोटार यान िनयम १९८९ के िनयम ११८ के उपिनयम (२) 
के अधीन अिधसिूचत प रवहन वाहन  को गित िनयं क (गित ितबंधक यिु यॉ या गित ितबंधक काय) से 
सि जत करने क  आव  यकता से ३१ जनवरी, २०१७ क  अविध तक छुट दान करती ह”ै असे नमदु केलेले 
आह.े  यानुसार, महारा   शासनाचे प रवहन िवभागाने िद.०१/०२/२०१७ पासनु ीि हलर, अॅ   यलु  स, फायर 
फायटर वगळता सव वाहनांना वेग-िनयं क अिनवाय केलेले आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- वाहन िवभागातील िद.११.०३.२०१७ रोजीचे मंजरु कायालयीन िटपणीनुसार, 
सं थाचनचे  वासी बस-११, मालवाहतकु (चार-चाक ) वाहने-१३ अशा एकुण २४ वाहनांकरीता वेग-िनयं क 
(ि पड ग हनर) बसिवणे आव यमक असलेने प रसरातील प रवहन मा यता ा  एज स  यांचेकडुन दरप के 
मागिवणसे व याकामी येणा-या अंदाज े .२,४०,०००/- मा च े खचास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर 
मा यतेनसुार  इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी/वाहन/६३१३२०१७ िद.१५.०३.२०१७ रोजीचे प ाने प रसरातील 
०५ वेग-िनयं क (ि पड ग हएनर) मा याता ा  एज स  यांचेकडुन दरप के मागिव यात आली होती. यापै्क  
०५ दरप के ा  झालेली सदर दरप के िद.०३.०४.२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपढेु  उघड यारत आलेली 
असनु दरप कात दवे ुकेले या दरांचा तलुना मएक त ा खालील माणे आहे.    
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अ.न. पुरवठादाराच ेनांव कंपनी दरप कात िदलले ेदर ित 
नग ( ) 

नुतनीकरण फ  ( .) 
ती वाहन 

शरेा 

१. िणत एज  सी, राहरी  रोज मरता  ७,४००/- सव करासंहीत  १,३९०/- L-1 पा   
२. सहारा मोटस, संगमनेर  जी.आर.एल. 

माय ो ऑटोटेक  
७,०००/- +  हटॅ  
७,०००/- +  हटॅ  

१,२००/- ते १,५००/-  
१,२००/- ते १,५००/-  

अपा  ेड 
सट िफकेट 
नाही.   

३. ी साई सि हस सटर, साकुरी --- ८,०००/- सव करासंहीत  २,०००/- L-2 
४. ी साई सि हस सटर, साकुरी रोजमरता  ९,५००/- सव करासंहीत  २,०००/- L-3 
५. सनराईज आटोमोटी  ह, अ.नगर --- १०,५००/- सव करासंहीत  २,४००/- L-4 

उपरो  त तलुना  मक त   याचंा िवचार करता खरेदी सिमतीने अ.न.०१ च े िणत एज  सी, राहरी यांनी 
 याचंे दरप कात दवे ु केलेले नवीन ग  हनर करीता  िन  नतम दर .७,४००/- सव करांसहीत तसचे पढुील वषा 

करीता ग  हनर नतुनीकरण फ   ित वाहन .१,३९०/-मा  सव करांसहीत दर ि वकार  यात येऊन  यानंा 
कायादशे देणचेी िशफारस केलेली आह.े  

मागणीः- तरी सं  थानचे २४ वाहनांचा वेग िनयं क बसिवण े कामी िणत एज  सी, राहरी यांचे 
दरप कात दवे ुकेलेले िन  नतम दर . ७,४००/- ित वाहन व पढुील वषा करीता ती वाहन  ग  हनर नतुनीकरण 
फ  .१,३९०/-सव करांसहीत मा  ि वकार  यात येऊन  याचंेकडुन सं  थान वाहनांचे २४ वाहनांचा वेग िनयं क 
बसिवण ेव पुढील वषाकरीता वेग िनयं क परवाना नतुनीकरण फ  बाबतचा कायादशे दणेे कामी मा.  यव  थापन 
सिमतीस िशफारस करणेसाठी सदरचा  ताव  थािनक उपसिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे २४ वाहनांकरीता ि पड ग हनर बसिवणेकामी उपरो  
तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक िणत एज  सी, राहरी  यांनी देऊ केलेले दर ि वकारणेत 
येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      

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

१२ सं थान वाहनांकरीता आव यकतेनुसार बॅट या खरेदी करणेकामी, िन नतम दरधारकास कायादेश 
देणेस मा यता िमळणेबाबत. 

अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदः- ी साईबाबा सं थान िव त यव  था, िशडी अिधिनयम, २००४ 
मधील कलम १७ (१)म  ये भ  तगणाना  आव  यक  या सोयी सिुवधा उपल  ध क न देणे तसचे कलम २१ (१) 
(ग) म  ये भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही भ  तानंा धाम क काय िकंवा 
समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे ,अशी तरतदु आहे.  

ा  तािवकः- वाहन िवभागातील िद.११.०३.२०१७ रोजीचे मंजरु कायालयीन िटपणीनुसार, सं  थान 
वाहनांकरीता पढुील एक वषा करीता आव  यकतेनसुार बॅटरी परुिवण े कामी वाष क दर िनि त करणसेाठी 
प रसरातील ए  साईड, एस.एफ. सोनीक, अॅमरॉन,  ोलाईन, पॅनासोिनक व टाटा या नामां िकत कंपनीचे अिधकृत 
परुवठादारांकडून जनुी बॅटरी परत (By Back) घेवनु तीची िकंमत वजा क न नवीन बॅटरी दणेे बाबत  दरप के 
मागिवण ेबाबतचे  तावास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- सदर मा  यतेनसुार इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी/वाहन/६४०४/२०१७ 
िद.१२१.०३.२०१७ रोजीचे प ाने प रसरातील ०६ बॅटरी परुवठादार यांचेकडुन दरप के मागिव  यात आली 
होती.  यापैक  ०४ दरप के ा  त झालेली आहते. सदर दरप के िद.०३.०४.२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे 
सभेपढेु उघड  यात आलेली असनु दरप कात दवेु  केले या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे आहे.    
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उपरो  त तलुना  मक त   याचंा िवचार करता खरेदी सिमतीने अ.न.०२ करीता वधमान टायस, ीरामपरु 
यांच ेअॅमरॉन कंपनीचे  130/120 बॅटरी साईज करीता सव करांसहीत दरप कात दवे ुकेलेले दर जुनी बॅटरी परत 
(By back) घेऊन तीची िकंमत वजा क न नवीन बॅटरी करीता िन  नतम दर ि वकारणसे तसचे अ.न. ०१ व ०३ 
ते १२ करीता साई ऑटो बॅटरी सि हस िशड  यांचे एस.एफ.सोनीक कंपनीच े सं  थान वाहनाचे उव रत बॅटरी 
करीता  याचंे दरप कात दवे ुकेलेले ठळक अ रातील िन  नतम दर  ि वकार  यात येऊन  यानंा कायादशे देणचेी 
िशफारस केलेली आह.े 

मागणीः- तरी सं  थान वाहनाचे कायालयीन  णवाहीका सव बसेस व मालवाहतकु वाहने करीता 
वाष क दर िनि त करणसेाठी  सं  थान वाहनाचे जनुी बॅटरी परत ( By back ) घेऊन तीची िकंमत वजा क न 
नवीन बॅटरी तलुना  मक त   यातील ठळक अ रात नमदु केले  या तपिशलानसुार िन  नतम दरप धारकांस 
कायादशे दणे ेकामी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणेसाठी सदरचा  ताव  थािनक उपसिमतीचे सभेपढेु 
िनणयाथ सादर.   

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान वाहनांकरीता आव यकतेनुसार बॅट या खरेदी करणेकामी 
उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केले या िन नतम दरधारकास कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
१३ चे ऑनलाईन दशन सुिवधा D2H िडश, िट ही चॅनेल, वेबसाईट व मोबाईल वरील सुिवधा उपल ध 

क न देणेकामी िविवध पुरवठाधारकांकडून ृतीय वेळेस मागिव यात आले या िनिवदां चे वािण य ई-
िनिवदामधील पा  िनिवदाधारकांना चचा/ वाटाघाटीकामी बोलािवणेबाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : कलम १७ (१) नसुार. 

अ. . बटॅरी कार वधमान टायस, ीरामपुर साई अॅटो बटॅरी 
सि हस,िशड  

साईनाथ बॅटरीज अॅ  ड अॅटो 
इले  ीक  स, इन  हटेर से  स 

अॅ  ड सि हस िशड  

साईनाथ बॅटरीज अॅ  ड अॅटो 
इले  ीक  स, इन  हटेर से  स 

अॅ  ड सि हस िशड  

नवीन 
बटॅरी  

जुनी 
बटॅरी  

जुनी 
बटॅरीची 

िकंमत वजा 
क न र   म 

नवीन 
बटॅरी  

जुनी 
बटॅरी  

बाय 
बॅकसह 

र  कम  . 

नवीन 
बॅटरी 

जुनी 
बॅटरी 

बाय 
बॅकसह 
र  कम  

. 

नवीन 
बॅटरी 

जुनी 
बॅटरी 

बाय 
बॅकसह 
र  कम  

. 

 बटॅरी कंपनी                                        अॅमरॉन एस.एफ.सोनीक  अॅमरॉन     एस.एफ.सोनीक  

01 150 AH 
 

11,161/- 2400/- 8761/-  -- 8263/- 
L1 

1142
3/- 

दर 
नमुद 

 11753/-
-/- 

  

02 130/120 
AH 

9073/- 2200/- 6873/- L1 
 

  7320/- 
L2 

9641/
- 

--  10495/-
/-/- 

  

03 88 AH 5710/- 1400/- 4310/-  L2   4171/- 
L1 

6032/
- 

--  6866/-   

04 80 AH 5424/- 1200/- 4224/-  L2   4158 L1 6166/
- 

--  6461/-   

05 75/ 65AH 6435/- 1000/- 5435/- L2   3951 L1 5732/
- 

--  6132/-   

06 Din 65 
AH 

5577/- 800/- 4777/- L2   4253 L1 6361/
- 

--  6533/-   

07 55 AH 3082/- 500/- 2582/- L2   4185 L1 5650/
- 

--  6401/-   

08 40 / 35 
AH 

3082/- 500/- 2582/- L2   2562 L1 3908/
- 

--  4372/-   

09 2.5 LC 800/- 50/- 750/-    584 L1 824/- --  825/-   
10 7 L.B. -- -- --   928 L1 1362/

- 
--  1958/-   

11 SQT-4 950/- 50/- 900/-  L2   708 L1 927/- --  1167/-   

12 SQT-5 1200/- 100/- 1100/- L2   858 L1 1138/
- 

--  1164/-   
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यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : 1) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 08/10/2015 रोजीचे सभेतील िनणय 
ं . 331. 

  ा तािवक : साईभ ांच ेसवेेसाठी चे ऑनलाईन दशन व आरती ऑनलाईन ेपीत करणसेाठी 
Tata Communications Ltd., Mumbai व Associated broadcasting Co. Pvt. Ltd., (TV-9) यांना 
अनु मे D2H (िडश) व िट ही चॅनेलसाठी कायादशे दे यात आलेले होते. यांना दे यात आले या 
कायादशेा माणे यांची सदर सिुवधकेामीची मदुत अनु मे िद. 13/11/2016 व िद. 31/08/2016 रोजी सपंु ात  
आलेली आहे. सदर सिुवधेस साईभ ांचा ितसाद पाहता िनिवदा ि या राबवनु निवन परुवठाधारकांची नेमणकु  
करेपयत Tata Communications Ltd., Mumbai व Associated broadcasting Co. Pvt. Ltd., (TV-
9) यांना मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक 19/09/2016 रोजीच े सभेतील िनणय ं . 674 व मा. यव थापन 
सिमतीचे िदनांक 30/11/2016 रोजीच ेसभेतील िनणय ं . 864 च ेिनणया वये मदुतवाढ दे यात आलेली आहे.  
स ि थतीत Tata Communications Ltd., Mumbai व Associated broadcasting Co. Pvt. Ltd., 
(TV-9) यांचेकडुन सदर सिुवधकेामी पढुील माणे र म (रॉय टी) देणगी व पात घे यात येते.  
 
अ.
न.ं 

कंपनीचे नाव तपिशल मािसक रॉय टी 
देणगी र क्म 

पये 

वािषक रॉय टी 
देणगी र क्म पये 

01 Tata Communications Ltd., 
Mumbai 

D2H 
(िडश) 

15,83,333/-  1,90,00,000/- 

02 Associated broadcasting Co. Pvt. 
Ltd., (TV-9) 

िट ही चॅनेल 02,10,833/-  25,30,000/- 

 चे ऑनलाईन दशन D2H (िडश), िट ही चॅनेल, वेबसाईट व मोबाईलवर ेपीत करणसेाठी  
चिलत प दतीनुसार थम व ि दतीय ई-िनिवदा ि येस ितसाद न िमळा याने, ततृीय वेळेस ई-िनिवदा िस द 

कर यात आली होती. सदर या कालावधीत परेुशा ई-िनिवदा ा  न झा याने अनु मे 14 िदवस, 17 िदसस व 
11 िदवस अस ेितन वेळेस सदरचे ई-िनवेदसे मदुतवाढ दे यात आलेली होती.   
ततृीय वेळेस िस द कर यात आले या ई-िनिवदअेंतगत ततृीय वेळेस मदुतवाढ दऊेन ा  झाले या तां ि क 
िनिवदांचा तपिशल पढुील माणे आह.े   

अ.न.ं पुरवठाधारक  िदनाकं व आवक  नबंर 
DTH Platforms 

1 Shemaroo Entertainment Ltd, Mumbai  03/01/2017 No. 19518 
2 Tata Communications Limited, Mumbai  20/01/2017 No. 20821 
TV Channel 

1 Tata Communications Limited, Mumbai  20/01/2017 No. 20818 
2 Associated Broadcasting co.Pvt. Ltd, Hyderabad  13/01/2017 No. 20255 
Mobile & Internet 

1 Shemaroo Entertainment Ltd, Mumbai 03/01/2017 No. 19519 
2 Tata Communications Limited, Mumbai  20/01/2017 No. 20820 
3 SwiftMail Communications Ltd, Noida 23/02/2017 No. 23255 

सदर या िनिवदांच े तां ि क िनिवदा उपरो  सदंभ  ं . 03 च े मंजरु िटपणी अ वये िद. 20/03/2017 
रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघडणते आले या असनु, सव िनिवदा पा  झाले या असनु  सदर या पा  
िनिवदांच ेवािण यीक िनिवदा िद. 03/04/2017 रोजी उघड यात आले या असनु यांचा तपिशल पढुील माणे  
आहे.   
DTH Platforms 

 (Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 
1. Shemaroo Entertainment Ltd, 

Mumbai  
5,00,000/- 6,00,000/- 7,00,000/- 18,00,000/- 

2. Tata Communications 1,85,50,000/- 1,88,50,000/- 1,92,50,000/- 5,66,50,000/- 
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Limited, Mumbai  
 (Non Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 

1. Shemaroo Entertainment Ltd, 
Mumbai  

3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 12,00,000/- 

2. Tata Communications 
Limited, Mumbai  

25,00,000/- 28,00,000/- 32,00,000/- 85,00,000/- 

Total 97,00,000/- 
उपरो  त याचे अवलोकन करता DTH Platforms साठी Tata Communications Limited, 

Mumbai यांनी दऊे केलेली र कम अनु मे 1,85,50,000/-, 1,88,50,000/- व 1,92,50,000/- एकुण 
5,66,50,000/- िह उ च म आहे. परंत ु स ि थतीत Tata Communications Limited, Mumbai 
यांचेकडुन सदर सिुवधपेोटी सं थानला  वािषक 1,90,00,000/- इतक  र कम ा  होत आहे. सबब Tata 
Communications Limited, Mumbai यांना मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर वाटा-
घाटीसाठी बोलवनु  ते दते असले या र कमेबाबत चचा करता येईल.   
TV Channel 

 (Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 
1. Tata Communications Limited, 

Mumbai  
15,00,000/- 16,00,000/- 17,00,000/- 48,00,000/- 

2. Associated Broadcasting 
co.Pvt. Ltd, Hyderabad  

NQ NQ NQ - 

 (Non Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 
1. Tata Communications Limited, 

Mumbai  
3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 12,00,000/- 

2. Associated Broadcasting 
co.Pvt. Ltd, Hyderabad  

25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 75,90,000/- 

Total 87,90,000/- 
उपरो  त याचे अवलोकन करता TV Channel साठी Non Exclusive साठीचे दर हे Exclusive 

साठी या दरापे ा जा त अस याने उपरो  दो ही परुवठाधारकांना चचा व वाटा-घाटीसाठी मा. यव थापन 
सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर वाटा-घाटीसाठी बोलवुन यांनी देऊ केले या र कमेबाबत चचा करता येईल. 
तसचे भिव यात सं थानकडे  TV Channel साठी सदर सिुवधेची इतर परुवठाधारकांनी मागणी के यास 
याबाबत िवचार करता येणे श य होईल.  

Mobile & Internet 
(Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 
1. Shemaroo Entertainment Ltd, 

Mumbai 
5,00,000/- 6,00,000/- 7,00,000/- 18,00,000/- 

2. Tata Communications Limited, 
Mumbai  

18,00,000/- 20,00,000/- 22,00,000/- 60,00,000/- 

3 SwiftMail Communications 
Ltd, Noida 

14,95,000/- 7,75,000/- 8,50,000/- 31,20,000/- 

 (Non Exclusive) 1st  Year 2nd Year 3rd Year  Total 
1. Shemaroo Entertainment Ltd, 

Mumbai 
4,00,000/- 5,00,000/- 6,00,000/- 15,00,000/- 

2. Tata Communications Limited, 
Mumbai  

5,00,000/- 5,00,000/- 5,00,000/- 15,00,000/- 

3 SwiftMail Communications 
Ltd, Noida 

14,95,000/- 7,75,000/- 8,50,000/- 31,20,000/- 

Total 61,20,000/- 
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उपरो  त याचे अवलोकन करता Mobile & Internet करीता Non Exclusive साठीची र कम 
िह Exclusiv साठी या र कमेपे ा अिधक अस याने उपरो  तीनही परुवठाधारकांना चचा व वाटा-घाटीसाठी 
मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीच ेसभेसमोर वाटा-घाटीसाठी बोलवनु  यांनी दऊे केले या र कमेबाबत चचा 
करता येईल  

मागणी: ा तािवकेम ये नमदु केले माणे चे ऑनलाईन दशन ("लाई ह दशन") सिुवधा  D2H 
(िडश), िट ही चॅनेल व वेबसाईट व मोबाईलवर परुिवणकेामी उघड यात आले या वािण यीक िनिवदांबाबत 
िनणय घेणकेामी परुवठाधारकांना चचा व वाटा-घाटीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर 
बोलिवणे या मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास 
मा यता असावी, िह न  िवनंती.  

सं थान  अिधिनयम/ ठराव यानसुार  छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान  : तां ि क, व शासक य  
  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: चे ऑनलाईन दशन ("लाई ह दशन") सिुवधा  D2H (िडश), िट ही 
चॅनेल व वेबसाईट व मोबाईलवर परुिवणकेामी उघड यात आले या वािण यीक िनिवदांबाबत िनणय घेणकेामी 
परुवठाधारकांना चचा व वाटा-घाटीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीच े सभेसमोर बालिवणे या 
मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

चे ऑनलाईन दशन सुिवधा D2H िडश, िट ही चॅनेल, वेबसाईट व मोबाईल वरील सुिवधा 
उपल ध क न देणेकामी ा  िनिवदांधारकां पैक  अिधक म दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यां चेसोबत दरांबाबत चचा केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन सुिवधा D2H िडश, िट ही चॅनेल, 
वेबसाईट व मोबाईल वरील सुिवधा उपल ध क न देणेकामी चचअंती खालील माणे दर देऊ केलेले 
आहेत.  

१.DTH साठी टाटा क युिनकेशन यांनी देऊ केलेले Exclusive दर  
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 

DTH 19600000 19700000 19800000 59100000 
Total : 

   
5,91,00,000 

 
२.इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी टाटा क युिनकेशन यांनी देऊ केलेले Exclusive दर 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Mobile & Internet 1900000 2100000 2300000 6300000 

 
३. T.V. चॅनलसाठी Tata Sky व Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd. 

यांनी देऊ केलेले Non-Exclusive दर 
Company 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Tata Sky 3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 

Associated Broadcasting 
Company Pvt. Ltd. 25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 

Total :    87,90,000 

 
उपरो माणे अिधकतम दरधारक DTH व Mobile & Internet साठी टाटा क युिनकेशन 

यांनी देऊ केलेल Exclusive दर व T.V. चॅनलसाठी Tata Sky व Associated Broadcasting 
Company Pvt. Ltd. यांनी देऊ केलेले Non-Exclusive चे दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना 
कायादेश दे यात यावा. तसेच इतर चॅनलने Non-Exclusive ची मागणी के यास Non-Exclusive 
चॅनल वाढिवणेचे अिधकार सं थानला राहतील, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                          (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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१४ ३० नग सगंणक खरेदीसाठी ई-िनिवदेअंतगत उघडणेत आले या वािण य ई-िनिवदामधील िन नतम 
दरधारकास चचा वाटाघाटीकामी बोलािवणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे सभेतील 
िनणय .२३५ 

ा तािवक:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .९२६ नुसार 
अ ावत ३० नग सगंणके खरेदी करणेसाठी सं  थानचे िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता घे  यात आलेली आह.े  

उपरो  त िनदशानसुार मािहती तं ान िवभागा  या िद.०७ फे वुारी, २०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी अ  वये 
सं  थानचे  चिलत प तीनुसार ई-िनिवदा मागिवणकेामी सं  थानचे सकेंत  थळावर िद.१४.०२.२०१७ ते 
िद.२५.०२.२०१७ पयत, जािहरात िस  करणते आलेली होती. सदर कालावधीम  ये आवक िवभागामाफत 

ा  त झाले  या तां ि क िनिवदा मािहती तं ान िवभागा  या िद.०४ माच, २०१७ रोजीचे मंजरु िटपणीने 
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमती समोर उघड  यात आले  या असनु,  याचंा तपिशल पढुील माण ेआहे.  

Sr. 
No. 

Bidders Name 
Shop 
Act. 

Vat 
Reg. 

PAN 

ITR. 
(14-15) 
& (15-
16) 

Auth
oriza 
tion 

BS 
(14-
15) & 
(15-
16) 

Tender 
Fee Rs. 
500/- 

EMD 
Rs. 
10,000/- 

Remar
ks 

01 Laps N Comps, 
Mumbai 

Yes Yes AETPV17
94B 

Yes Yes Yes SBI 
876041 

SBI 
876040 

पा  

02 Minitek Systems 
(India) Pvt.Ltd., 
Nashik 

Yes Yes AACCM3
355R 

Yes Yes Yes Dena 
303307 

Dena 
303306 

पा  

03 Emergency 
Electronic 
Sycurity (I) 
Pvt.Ltd., 
Mumbai 

Yes Yes AAAE537
7M 

Yes Yes Yes ICICI 
019431 

ICICI 
019430 

पा  

04 Shargee 
(Everything in 
Computers & 
Securities), 
Mumbai 

Yes Yes AAEPS30
66N 

Yes Yes Yes - - अपा   

05 Direct IT 
Solution 

Yes Yes AAKFD3
975H 

Yes Yes Yes HDFC 
022418 

HDFC 
022419 

पा  

06 Micronics 
Systems & 
Services, Nashik 

Yes Yes AADFM9
190N 

Yes Yes Yes BOI 
025975 

BOI 
026057 

पा  

07 R.D.Data 
Systems, Nashik 

Yes Yes AANPD2
191E 

Yes Yes Yes - - अपा   

08 Cybernet.it 
Private Limited, 
Pune 

Yes Yes AABCC5
138P 

Yes Yes Yes Kotak 
345719 

Kotak 
345718 

पा  

09 Mccann Info 
Solution 

- - - - - - - - अपा  

10 Sai Info Services - - - - - - - - अपा  
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उपरो  त पा  िनिवदाधारकां  या वािण  य ई-िनिवदा खरेदी सिमतीचे िद.०३/०४/२०१७ रोजी 
उघड  यात आले या असनु  यांचा तलुना  मक त  ता पुढील माण ेआह.े   

Sr.N
Name of Bidder 

Specification (Item) 

Total Amt. 

All in one (AIO) Desktop 
with Intel Quad 
Core/Pentium Processor 
On board integrated 
Graphics, 10/100 LAN, 4 
GB DDR3, Hard disk 
500GB, No optical drive, 
18.5” Monitor, USB 
optical mouse and 
keyboard, Windows 10 
Pro, 03 Years onsite next 
business day Warranty 
(BRAND 
Dell/hp/Lenovo/asus) 
Commercial Desktop 
Qty.  15 

All in one (AIO) Desktop 
with Intel Core i3 
Processor On board 
integrated Graphics, 
10/100 LAN, 4 GB 
DDR3, Hard disk 500GB, 
No optical drive, 18.5” 
Monitor, USB optical 
mouse and keyboard, 
Windows 10 Pro, 03 
Years onsite next 
business day Warranty 
(BRAND Hp 
/Dell/Lenovo) 
Commercial Desktop  
Qty. 15 

Rate Tot. Amt. Rate Tot. Amt. 
01 Minitek Systems 

(India) Pvt.Ltd., 
Nashik 

42034 630510 45310 679650 1310160 

02 Cybernet.it Private 
Limited, Pune 

50550 758250 42700 640500 1398750 

03 Micronics Systems 
& Services, Nashik 

45690 685350 47830 717450 1402800 

04 Emergency 
Electronic Security 
(I) Pvt.Ltd., Mumbai 

50880 763200 56165 842475 1605675 

05 Laps N Comps, 
Mumbai 

41750 626250 35500 532500 1158750 

06 Direct IT Solution 47950 719250 50200 753000 1472250 
 

उपरो  त तुलना  मक त   या माणे Laps N Comps, Mumbai याचं े दो  ही कार  या 
सगंणकासाठीचे दर ( . ४१,७५०/- व . ३५,५००/- एकुण र  कम . ११,५८,७५०/-) ह े  यु  न  तम अस  याने 
 यानंा चचा व वाटा-घाटीसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर बोलिवता येईल, अस े न  मत 

आह.े  
मागणी:- उपरो  त ा  तािवकेत नमदु केले माण े३० नग सगंणके खरेदी करणसेाठी उघडणते आले  या 

वािण  यक ई-िनिवदतेील  यु  न  तम दरधारक Laps N Comps, Mumbai यांना चचा व वाटा-घाटी साठी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर बोलिवणचेे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 

उपसिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यास मा यता असावी, िह न  िवनंती. 
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान:- तां ि क, शासक य व आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ३० नग सगंणके खरेदी करणसेाठी उघडणते आले  या   

वािण  यक ई-िनिवदतेील  यु  न  तम दरधारक Laps N Comps, Mumbai यांना चचा व वाटा-घाटीसाठी मा. 
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 यव  थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर बोलिवणचेे मा  यते  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
उपसिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ३० नग संगणक खरेदीसाठी ा  झाले या दरांमधील िन नतम 
दरधारक Laps N Comps, Mumbai हे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते. यामुळे 
सदरह दरप कातील यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५ एलसीडी ोजे टर व लॅपटॉप खरेदी करणेकामी ा  ई-िनिवदतेील वािण यीक तुलना मक त यास 

अनुस न िन नतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६, 

१७(१) सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पहाणे, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती व ्यव  था करण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  िद.२८/०५/२०१५ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेतील िवषय 
.०२, िनणय . १५१. 

ा  तािवक - मा.  यव  थापन सिमती व मा.  थािनक उपसिमतीची सभचेवेळी ोजे  शन करणसेाठी 

ोजे  टर लावणे, सं  थानचे िविवध काय म, उ  सव, शै िणक सकुंलाकडील काय माकरीता ोजे  टरची 
आव  यकता असते. स  या िवभागाकडे एकच ोजे  टर अस  याने ०१ नग एलसीडी ोजे  टर व ०१ नग लॅपटॉप 
खरेदीकामी येणारे अंदाजे र  कम .८,९५,०००/- मा चे खचास िद.२८/०५/२०१५ रोजीचे मा. उपसिमतीचे 
सभेतील िवषय .०२, िनणय . १५१ नुसार मा  यता घे  यात आलेली जािहरात िस  कर  यात आलेली आह.े 
िद.१७/१२/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये ितस-या वेळेस िस  कर  यात आले  या िनवीदा येत तीन 
िनवीदाधारकांनी ितसाद िदलेला आह.े सदर ई-िनव दाचंे ा  त झालेले तां ि क (Technical Bid) िलफाफे 
िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरेदीचे सिमतीपढेु उघड  यात आलेले असनु  यांचे वािण  य िवषयक (Commercial 
Bid) िलफाफे िद.०३/०४/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघड  यात आलेले आहते.  याबाबतचा 
तां ि क व वािण  य िवषयक  तपशील खालील माणे – 
अ) तां ि क (Technical Bid) पा तेबाबत गोषवारा –  

 

अ.न.ं िनवीदाधारकाचे नाव व प  ता पा  / अपा   
१. मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी ा.िल., बां ा, मंबई पा  
२. मे. टे  नोसे  स म  टीमेडीया टे  नॉलॉिजस ा. िल., औरगाबाद पा  
३. मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी पा  

 
 

ब) वािण  यक (Commercial Bid) तुलना  मक त  ता – 
अ.न.ं िनवीदाधारकाचे नाव व प  ता ई-िनवीदेतील 

ा  त दर 
शेरा 

१. मे. ईमरज  सी इले  ॉिन  स से  यरुीटी 
ा.िल., बां ा, मंबई 

३,३०,६६६/- उ  चतम दर आहते 

२. मे. टे  नोसे  स म  टीमेडीया टे  नॉलॉिजस 
ा. िल., औरगाबाद 

२,२४,७३०/- ( ा  त ई-िनवीदते फ  त एलसीडी ोजे  टरचे दर 
िदलेले आहते. लॅपटॉपचे दर िदलेले नाहीत.)   

३. मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी २,८८,५६२/- िन  नतम दर आहेत  
तरी, उपरो  त वािण  यक तुलना  मक त   यातील अ.न.ं ३ मधील मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, 

राहरी यांचा दर र कम . २,८८,५६२/- मा  िन  नतम अस  याने  सदरचे ०१ नग एलसीडी ोजे  टर व ०१ नग 
लॅपटॉप खरेदी करणकेरीता मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी यांना परुवठा आदशे देणे  या िशफारसीकरीता 
सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी 
क न अनुमान - तां ि क व आिथक.  
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मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माण े सदरचे ०१ नग एलसीडी ोजे  टर व ०१ नग 
लॅपटॉप खरेदी करणकेरीता ई-िनवीदांचे ा  त वािण  यक तलुना  मक त   यातील अ.न.ं ३ मधील मे. साईराम 
िडिजटल कलर लॅब, राहरी यांचे दर िन  नतम अस  याने सदरचे ०१ नग एलसीडी ोजे  टर व ०१ नग लॅपटॉप 
खरेदी करणकेरीता मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी यांना परुवठा आदशे देणे  या िशफारसीकरीता सदरचा 

 ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.  
यावर सिव तर चचा होऊन, एलसीडी ोजे टर व लॅपटॉप खरेदी करणेकामी उपरो  

तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक मे. साईराम िडिजटल कलर लॅब, राहरी यां चे िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.              (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सले मखु) 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------  
१६ िशड  बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर िस टीम बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-

िनिवदांवर पुढील कायवाही करणेबाबत. 
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक  ३०/११/२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय . ८०० अ वये िशड  

बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात 
आली आह.े सदर मा  यतेनसुार महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदचेी 
जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती.  याच माणे मुंबई, पणुे, नािशक, औरंगाबाद व नगर येथील 
वतमानप ात जाहीरात िस  ्  करणते आलेली होती. याम  ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन ल डीगसाठी िदनांक 
१५/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू उपल  ध कर  यात आली होती. तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड 
क न, सोबत आव  यक कागदप े  कॅन क न जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक २७/०२/२०१७ 
रोजी सायंकाळी ५.०० िशड  कायालयात दाखल कर  याची अं ितम मुदत ई-िनिवदा व जािहरातम  ये कळिव  यात 
आले होते.   

उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादारां  या तां ि क ई-िनिवदां  या हाड कॉफ  बंद पाक टाम  ये ा  त 
झाले  या आहते  : 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकां चे नांव 
1. M/s. Jain Irrigation Systems Ltd., Jalgaon 
2. M/s. Bunt Solar India Pvt. Ltd., Bangalore 
3. M/s. Skylark Thermal Energy System, Pune 

 वरील ा  त 3 ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक २२/०३/२०१७ रोजी मा. 
शासिकय अिधकारी यांचे सम  उघडणते आलेले आह.े   यातील VAT, TIN, PAN नंबर, कंपनीचा वािषक 

उलाढाल, स  या काम करत असले  या कामाची यादी परुवठा आदेशासह , कंपनी रिज  टेशन सिटिफकेटस, टेडर 
फ  व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट व स  ह रपोट इ  यादी बाबी चेक केले  या असनू,  यात 
वरील तीनही तां ि क िनिवदा पा  झा  या आहते. या पा  झाले  या ३ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक 
(Financial Bid) बीड िदनांक ०३/०४/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेम  ये उघडणते आ  या असनू, 
 यात पढुील माण ेदर दे  यात आलेले आहते : 

Sr. 
No. 

Description M/s. Skylark 
Thermal Energy 
Systems, Pune 

M/s. Jain Irrigation 
Systems Ltd., Jalgaon 

Bund Solar 
India Pvt. Ltd., 
Bangalore 

1. Supply, Installation, Testing 
& Commissioning of Solar 
Water Heating System 
Capacity 14000 Ltrs. at 
Shirdi Bus Stand Bhaktniwas 

47,27,380/- 26,25,430/- 29,78,740/- 

 
उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानुसार िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे 

सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेामी मे. जैन इ रगेशन िस  टी  स िल., जळगांव यांचे दर पये २६,२५,४३०/- 
मा  िन  नतम आहते.  या दरानसुार  यांचेकडून सोलर िस  टीम बसिवता येईल. 

http://www.mahatenders.gov.in
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तरी िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान सोलर हॉट वॉटर िस  टीम बसिवणकेरीता ा  त व पा  
झाले  या ई-िनिवदां पैक  िन  नतम दरधारक मे. जैन इ रगेशन िस  टी  स िल., जळगांव यांना िनयोिजत  थळी सोलर 
िस  टीम बसिवणकेामी कायारंभ आदेश दणेेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणकेरीता  ताव मा. 
उप-सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िशड  बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर िस टीम बसिवणेकामी मे. जैन इ रगेशन 
िस  टी  स िल., जळगांव यांचे .२६,२५,४३०/- िन नतम दर ा  झालेले असून यां चे ितिनधी आजचे 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यां चे बरोबर दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता, यांनी .२६,००,०००/- अंतीम दर देऊ केलेले आहेत.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर िस टीम 
बसिवणेकामी मे. जैन इ रगेशन िस  टी  स िल., जळगांव यां चे .२६,००,०००/- अंितम दर ि वकार यात 
येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

परं तु  सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, िशड  बस थानक इमारतीचा अ यावत ंथालय 
अथवा इतर िवषयासाठी वापर करावा, असे ठरले. सबब सदरह िवषय तुत थिगत ठेवणेत आला.  

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

१७ सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी पाणी पुरवठा जोडून देणेसाठी 
आव यक लंब ग सािह य खरेदी करणेकामी ा  फेर दरप कांबाबत.  

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

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 करण,े 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 आह,े ती 
उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचे े उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  ये असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची कत  य े

व अिधकार 
२ (झ) 

सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे 
यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी 
आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची कत  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.    

०४ २१ 
िव  व  त  यव  था 

िनधीचा 
िविनयोग 

१ ( ) 
भ  तां  या िनवासासाठी व  यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ े बांधणे व 
 याचंी दखेभाल करणे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे 
सभेत िनणय ं .३४१ पुढील माण ेसमंत करणते आलेला आह.े "..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान प रसरात 
तयार करणते येत असले  या शौचालयासाठी पाणी परुवठा जोडून दणेेसाठी  तावात नमदु केलेले आव  यक 
 लंब ग मटे रयल िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे .२,२८,७७०/- 

मा चे खचास मा  यता दे  यात आली." 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .८४४ (१०) पढुील माण े समंत 

करणते आलेला आह.े  
"यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान  प रसरात तयार कर यात येत असले या शौचालयांस पाणी 

परुवठा जोडून दणेकेामी आव यक लंब ग सािह य खरेदी करणसेाठी उपरो  तलुना मक  त यामधील गडद व 
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अधोरखीत केलेले ित फुट/ नग िन नतम दर ि वकारणते येऊन, सबंंधीतांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली." 

 तावना:- सं  थान प रसरात तयार करणते येत असले  या शौचालयासाठी पाणी परुवठा जोडून 
दणेेसाठी आव  यक  लंब ग सािह  य खरेदी करणेसाठी अंदाजे .२,२८,७७०/- मा  खच अपेि त आह.े सदरचे 
सािह  य िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व  यासाठी येणारे अंदाजे .२,२८,७७०/- मा चे खचास 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३४१ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े   

सदरह सािह  य खरेदी करणसेाठी ०४ दरप के ा  त झालेली होती. सदरची दरप के मा.  यव  थापन 
उपसिमतीचे िद.०७/११/२०१६ रोजीचे सभेत उघडणते आली.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत याकामी आव यक लंब ग सािह य खरेदी 
करणसेाठी उपरो  तलुना मक त यामधील गडद व अधोरखीत केलेले ित फुट/ नग िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन, सबंंधीतांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

सं थान  प रसरात तयार कर यात येत असले या शौचालयांस पाणी परुवठा जोडून दणेकेामी भ  ती  
माकिटंग, साकुरी (राहाता) यांचेकडुन .१,१२,२५२/- मा  रकमेचे लंब ग सािह य खरेदी करणसेाठी जा.न.ं/ 
एसएसएसटी/पाणी परुवठा/५४२३/२०१६, िद.२१/०१/२०१६ अ  वये व अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु 
यांचेकडुन .६६,३८४/- मा  रकमेचे  लंबीग सािह  य खरेदी करणेसाठी लंब ग सािह य खरेदी करणसेाठी जा.न.ं/ 
एसएसएसटी/ पाणी परुवठा/५४२२/२०१६, िद.२१/०१/२०१६ अ  वये कायादेश दे  यात आले.  

यापैक  अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु यांनी कायादेशातील नमदु केले  या एकुण .६६,३८४/- मा  
रकमेचे मटे रयलचा परुवठा केलेला आहे. परंत ूभ  ती माकिटंग, साकुरी (राहाता) यांनी िद.२८/०२/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये कायादशेातील नमदु मटे रयलचे दरात वाढ झालेने मटे रयलचा परुवठा करणसे असमथतता दशिवलेली . 
तसचे इतर कोटेशनधारकांकडे मंजरु दराने मटे रयल परुिवणेस िवचारणा केली असता  यानंीही १.१/२" सी  लास 
जी.आय.पाईपचे दरात माकटम  ये वाढ झालेने मटे रयल परुिवणसे असमथतता दशिवलेली .  

उपरो  त कामासाठी १४०० फुट १.१/२" सी  लास जी.आय.पाईपची आव  यकता असनू, 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .३४१ अ  वये १.१/२" सी  लास 
जी.आय.पाईप खरेदी करणेसाठी अंदाजे .१,२६,०००/- मा  र  कम मंजरु कर  यात आलेली आह.े याकामी 
१.१/२" सी  लास जी.आय.पाईप खरेदी करणसेाठी फेर कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे इकडील िवभागाकडील 
िद.०६ माच, २०१७ रोजीचे िटपणी  वये मा  यता घे  यात आली. याकामी खालील माण े ०४ दरप के ा  त 
झालेली होती.  

अ.न.ं नांव शासनशाखा आवक नं. / िदनांक 
०१ साई  दा िठबक िसचंन , लोणी, ता.राहाता. २५१९८, िद.२१/०३/२०१७. 
०२ अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु २५१९९, िद.२१/०३/२०१७. 
०३  य ुिपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता) २५२००, िद.२१/०३/२०१७. 
०४ अभय मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता) २५२०१, िद.२१/०३/२०१७. 

 ताव:- सदरह कामी ा  त ०४ दरप के (कोटेशन) िदनांक ०३/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेत 
उघडणते येऊन  यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना  मक त  ता तयार करणते आला.  

अ.ं
न.ं 

सािह  याचा तपिशल 
प रमाण
/ एकक 

साई  दा िठबक 
िसचंन , लोणी 

(राहाता) 
०१ 

अनरुाधा अॅ ो 
सि हस, 

लोणी ख.ु 
०२ 

 यिुपपाडा 
मिशनरी 

 टोअस, साकुरी 
(राहाता) 

०३ 

अभय मिशनरी 
 टोअस, साकुरी 

(राहाता) 
०४ 

०१ 
जी.आय.पाईप- 
१.१/२" 
झेिनथ/ िजंदाल कंपनी 

१४०० 
फुट 

१०४.७५ .फुट 
(िजंदाल कंपनी) 

९५.५० .फुट 
(  वि तक कंपनी) 

८६.०० .फुट 
(िजंदाल कंपनी) 

८७.०० .फुट 
(िजंदाल कंपनी) 

एकुण र  कम- १,४६,६५०.०० १,३३,७००.०० १,२०,४००.०० १,२१,८००.०० 
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वरील त   यात नमदु केलेनुसार, कोटेशनधारक न.ं०२ अनरुाधा अॅ ो सि हस, लोणी यांनी मागणी 
केलेले कंपनीचे मटे रयलचे दर नमदु केलेले नसलेने  यांचे कोटेशन िवचारात घेतलेले नाही. उवरीत 
कोटेशनधारकां पैक  कोटेशनधारक न.ं०३  य ु िपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता) यांचे एकि त 
.१,२०,४००/- मा  िन  नतम दर आहते.  

तरी सं  थान प रसरात तयार करणते येत असले  या शौचालयासाठी पाणी परुवठा जोडून दणेेसाठी 
आव  यक  लंब ग सािह  य खरेदी करणसेाठी यो  य तो िनणय होणेसाठी सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमती 
सभेत िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी 
पाणी पुरवठा जोडून देणेकामी आव यक लंब ग सािह य खरेदी करणेकरीता उपरो  तुलना मक 
त यामधील िन नतम दरधारक  य ु िपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता) यांचे एकि त 

.१,२०,४००/- मा  दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८ ारावती भ िनवास इमारत कारंजाकरीता आव यक इलेि क मोटार व इतर सािह य खरेदी 

करणेबाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मधील तरतूद:-  

अ.न.ं 
कलम/ 
तरतदु . 

कलम/ 
तरतदुीचे शीषक 

पोटकलम/ 
उपकलम . 

तरतदू 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

१ 

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

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

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

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

२ (झ) 
सवसाधारणपणे, िव  व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज 
यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  ये व 
अिधकार 

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन , सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:-  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .७९१ पढुील माणे समंत करणते 

आलेला आह.े  
".. यावर सिव तर चचा होऊन,  दारावती भ  तिनवास इमारतीसमोरील कारंजाकरीता  तावात नमदु 

केले माणे आव  यक असलेली इले.मोटार तसचे इतर सािह  य खरेदीकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे व 
याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. " 

 तावना:-  दारावती भ  तिनवास इमारत कारंजाकरीता आव  यक इले.मोटार व इतर सािह  य खरेदी 
करणसेाठी अंदाजे .५५,०००/- मा  खच अपेि त आह.े सदरचे सािह  य िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू 
खरेदी करणसे व  यासाठी येणारे अंदाजे .५५,०००/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
िमळणसेाठी  तािवत कर  यात आलेले होत.े 
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 ताव:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७९१ नुसार याकामी 
दरप के (कोटेशन) मागिवणसे िद.१३/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी  वये मा  यता घे  यात आलेली आह.े याकामी 
खालील माण ेदरप के ा  त झालेली होती.     

अ.न.ं नांव शासनशाखा आवक नं. / िदनांक 
०१ अभय मिशनरी  टोअस, साकुरी (रा हाता) २४३१३, िद.०९/०३/२०१७. 
०२ मे. काले एज  सीज, सहजानंदनगर. २४३१४, िद.०९/०३/२०१७. 
०३  य ुिपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता)  २४३१५, िद.०९/०३/२०१७. 
०४ ी साई अॅ ो एज  सी, लोणी ब.ु २४३१६, िद.०९/०३/२०१७. 
०५ अनरुाधा अॅ ो सि हस , लोणी ख.ु  २४३१७, िद.०९/०३/२०१७. 

 
 ताव:- सदरह कामी ा  त ०५ दरप के (कोटेशन) िदनांक ०३/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 

सभेत उघडणते येऊन  यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना  मक त  ता तयार करणते आला.  
 

अ.ं 
न.ं 

सािह  याचा तपिशल 

अभय मिशनरी 
 टोअस, साकुरी 

(राहाता) 
01 

 य ुकाल े
एज  सीज, 

सहजानंदनगर 
(कोपरगांव) 

02 

 युिपपाडा 
मिशनरी 

 टोअस, साकुरी 
(राहाता) 

03 

ी साई अॅ ो 
एज  सी, लोणी 
ब.ु (राहाता) 

 
04 

अनुराधा अॅ ो 
सि हस, 

लोणी ख.ु 
 

05 

०१ 

10 एच.पी. पाणबुडी 
इलिे क मोटार,  
15 िम. हडे 
4"x4" कने  शन 
कंपनी-टे   मो/अॅ  वॉटे  स 

३४,८००.०० 
.नग 

(अॅ  वॉटे  स) 

३६,६००.०० 
.नग 

(अॅ  वॉटे  स) 

३४,५००.०० 
.नग 

(अॅ  वॉटे  स) 

४०,२००.०० 
.नग 

(टे   मो) 

३५,६८५.०० 
.नग 

(अॅ  वॉटे  स) 

०२ 

 टार डे  टा  टाटर  
ML-2 
 (Fully Automatic) 
कंपनी-LTLK 

१९,०००.०० 
.नग 

(LTLK) 

१८,७६३.०० 
.नग 

(LTLK) 

१८,६००.०० 
.नग 

(LTLK) 

१८,६००.०० 
.नग 

(LTLK) 

१८,९४५.०० 
.नग 

(LTLK) 

एकुण र  कम- ५३,८००.०० ५५,३६३.०० ५३,१००.०० ५८,८००.०० ५४,६३०.०० 
 वरील त   यात नमदु केलेनुसार, तलुना  मक  टया कोटेशनधारक न.ं०३  य ुिपपाडा मिशनरी  टोअस, 
साकुरी (राहाता) यांचे एकि त .५३,१००/- मा  िन  नतम दर आहते.  

तरी  दारावती भ  तिनवास इमारत कारंजाकरीता आव  यक इले.मोटार व इतर सािह  य खरेदी 
करणकेरीता यो  य तो िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास इमारत कारंजाकरीता आव यक इलेि क 
मोटार व इतर सािह य खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक  य ु
िपपाडा मिशनरी  टोअस, साकुरी (राहाता) यांचे एकि त .५३,१००/-दर ि वकारणेत येऊन यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

                (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

१९ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात न होणा या तपास या 
Outsourcing प दतीने करणेकामी कायादेश देणेबाबत.  
 ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागांम  ये दैनं िदन  णां  या र  त व 
लघवी  या  तपास  या  के  या  जातात, परंत ुसवच कारच ्या तपास  या काही तां ि क कारणा  तव होऊ शकत 
नाही,  यामळेु  णांना ब-याच वेळा बाहरे जाऊन लॅबम  ये तपास  या क न  या  या लागतात.  यामळेु दो  ही 

 णालयांम  ये न होणा-या तपास  याकामी Outsourcing प  दतीने NABL मा  यता ा  त लॅबधारकांचे दर व 
 याचंी सव मािहती मागिव  याचा  ताव िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद  य सिमतीचे सभेत मा  यतेसाठी 

ठेव  यात आला होता,  यावर िनणय .१८० अ  वये िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबवून दर मागिवणसे 
मा  यता िमळालेली होती. 
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 यानसुार उपरो  तकामी वतमान प ात जािहरात दे यात येऊन िद.०३/१०/२०१६ अखेर िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या. तथािप ब-याचशा िनिवदाधारकांनी Online ई-िनिवदा भरताना BOQ म  ये दर 
भर  यानंतर एकुण र  कमेम  ये  बदल होत आहे,  यामळेु िनिवदा भरताना अडचणी येत आहते , अस ेदरु  वनीव न 
कळिवलेले होते. तसचे ी.एस.  ही. गमे, शासक य अिधकारी यांची Digital Signature खराब झालेली 
आह े अस े हॉि पटलचे ई.डी.पी.िवभागामाफत सांग  यात आलेले होते,  यामळेु सदरचे खरेदीकामी काढ  यात 
आलेली ई-िनिवदा र  क न कोटेशन मागिव  या  या  तावास िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत िनणय .८०५ अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े  यानुसार इकडील प  .२५३१ 
िद.०४/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये एकुण १२ कोटेशनधारकांकडून िद.२५/०२/२०१७ अखेर कोटेशन 
मागिव  यात आले होते.  यास अनुस न चार िसलबंद कोटेशन ा  त झालेले आहते,  याचा तपिशल 
खालील माणे- 

Sr.No. Name of Supplier Received Date 
1 Dr.Patel Metropolis Healthcare Pvt.Ltd., Nashik 25/02/2017 
2 Dr.Ravi Patwadkar, Dr.Hedgewar Rugnalaya, Auranagabd 21/02/2017 
3 Krsnaa Diagnostics Private Limited, Pune 25/02/2017 
4 Thyrocare, Sainath Laboratory Service, Kopargaon 25/02/2017 

 
वरील ा  त कोटेशनपैक  अ.न.ं४ यांना कोटेशन मागणीप  नसताना  यानंी  वतःहन कोटेशन िदलेले 

असनू तुलना  मक दर िमळणचेे  टीने  याचा फायदा होऊ शकेल  यामळेु ते िवचारात  यावे अस ेन  मत आहे.  
वरील माण े ा  त ०४ िसलबंद कोटेशन िद.०३/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु 

कोटेशनधारकांचे सम  उघड  यात आलेले असनू ा  त दरांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनू 
 याम  ये ५० तपास  यापैक  ४४ तपास  याकरीता Krsnaa Diagnostics Private Limited, Pune यांचे दर हे 

िन  न  तम येत आहते, तर २ तपास  याकामी Dr.Patel Metropolis Healthcare Pvt.Ltd., Nashik यांचे दर 
ह ेिन  न  तम येत आहते व १ तपासणीकामी Thyrocare, Sainath Laboratory Service, Kopargaon यांचे 
दर ह ेिन  न  तम येत आहते, तर तीन तपास  याकामी परेुस ेदर ा  त झालेले नाहीत.  

तथािप ा  त दरानसुार व  णालयाचे सोईचे  टीने एकाच लॅबकडून तपास  या क न घेणे यो  य राहील 
अस ेन  मत आहे.  

तरी Krsnaa Diagnostics Private Limited, Pune यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा 
कायादशे दे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या 
िवभागात न होणा या तपास या Outsourcing प दतीने करणेकामी उपरो  तुलना मक 
त यामधील िन नतम दरधारक Krsnaa Diagnostics Limited,Pune यांचे दर ि वकारणेत यावे, 
तसेच तावात नमुद केले या इतर तीन तपास यांसाठी आले या िन नतम दरात तपास यांची कामे 
यांचेकडून क न घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

               (कायवाही- वै क य सचंालक , ी साईबाबा णालय) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

२० ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये औषध दु कान भाडे त वावर 
चालिवणेस देणेकामी कायादेश देणेबाबत.  

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात औषध दकुान भाडे त  वावर चालिवणसे देणकेामीचा  ताव 
िद.२०/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद  य सिमतीचे सभेत मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला होता,  यावर िनणय 

.१००६ अ  वये  तािवतकामी सं  थान वक लमाफत अज कर  यात येऊन मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी, अस े ठरले  यानुसार मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाची िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं३५०१/२०१५ िद.२२/०६/२०१५ अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े    

 यानसुार इकडील प  .१९ िद.०६/०४/२०१५ रोजीचे प ा  वये ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयात औषध दकुान भाडे त  वावर चालिवणसे दणेेस मंजरुी िमळणकेामीचा  ताव महारा   शासनाचे िवधी 

व  याय िवभागाकडे पाठिव  यात आला होता.  यास अनुस न मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, यांनी 
 याचंेकडील प  .सासिंव-१०१५/८२३/ . .१४८/का.१६ िद.१५/०२/२०१५ अ  वये मा  यता िदलेली आह.े 
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वरील मा  यतेनसुार िद.१६/०९/२०१५ ते ०६/१०/२०१५ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या कर  याचे 
 तावास मा  यता घे  यात आली होती. परंत ुअपोलो हॉि पटल एंटर ायजेस यांचे िवशेष लेखप र ण करणेसाठी 

मे.िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कं.चाटड अकौटंट, लातरु यांना नेम  यात आले होते.  यानुसार  यानंी 
िद.२६/०५/२०१६ रोजी लेखाप र ण अहवाल सं  थानकडे सादर केलेला असनू  यावर िद.१४/०७/२०१६ 
रोजीचे मा.ि सद  य सिमतीचे सभेत िनणय होणकेामी ठेव  यात आला होता,  यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय 

.४२३ अ  वये मे. अपोलो हॉि पटल एंटर ायजेस िल., चे  नई (फामसी िड  हीजन) यांना सदर अहवालाची एक 
त दऊेन  याबाबतचा अनपुालन ( टुी-पतुता) अहवाल मागिवणते यावा व  याचंेकडून सदरह र  कम वसलु 

क न घे  यात यावी. तसचे मे. अपोलो हॉि पटल एंटर ायजेस िल., चे  नई (फामसी िड  हीजन) यांचा काळया 
यादीत समावेश कर  यात येऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालय येथे औषध दकुान चालिवणकेामी तातडीने 
ई- ि या राबिवणते यावी अस ेठरले. 

 यास अनसु न औषध भांडार िवभागाकडील िद.०९/०८/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये औषध 
दकुान चालिवणसे देणकेामी वतमान प ात जािहरात िस  द  क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता घे  यात आलेली 
आह.े 

तथािप ी साईबाबा सं  थानने ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात रेटेल मेडीकल  टोअर 
चालिव  यासंदभात येणा-या अडचणीबाबतचा  ताव िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
मा  यतेसाठी ठेव  यात आला होता,  यावर िनणय .८७५ अ  वये  तावात नमदु केले माणे कायवाही करणेस व 
ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

 यानसुार िद.२९/१२/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये वतमान प ात जािहरात दे  यास मा  यता घेऊन 
िनिवदा िव ची मदुत िद.१३/०२/२०१७ ते िद.०३/०३/२०१७ अशी ठेव  यात आलेली आहे, तर 
िनिवदाधारकांचे शंका िनरसन करणकेामी िद.१५/०२/२०१७ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात आली होती. सदरचे 

ी-बीड िमट गम  ये िनिवदाधारकांना आले  या शंकाचे िनरसन क न िद.२४/०२/२०१७ रोजी Online E-
Tender म  ये Ammendment कर  यात आलेली आह.े ी-बीड िमट ग व Tender Ammendment  या 
कालावधीस ९ िदवस लाग  यामळेु On-line E-Tender सादर करता आले नस  यामुळे िनिवदाधारकांनी मु  य 
औषध भांडार िवभागात फोन क न मदुतवाढ दणेेबाबत िवनंती केली होती. िनिवदाधारकांना िनिवदा भर  याचा 
कालावधी कमी माणात िमळा  यामळेु सदरह ई-िनिवदसे िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये एक 
आठवडयाची  हणजे िद.१०/०३/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आली होती.  

 यास अनसु न ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर 
दणेकेामी  येक  १० ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. परंत ु ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध 
दकुान भाडेत  वावर देणकेामी  य ात ०९ तां ि क Hardcopy ा  त झाले  या आहते,  याचा तपिशल 
पढुील माण े– 
०१) ी साईबाबा हॉि पटलमध ् ये औषध दकुान भाडेत  वावर दणेकेामी ा  त झाले  या ई-िनिवदा - 

Sr.No. Name of Tenderer Recevied Date 
1 Ajaykumar Sampatrao Mohite, Ahmednagar 10/03/2017 
2 Apollo Hospitals Enterprise Limited, Chennai 07/03/2017 
3 Chandrama Medical, Nashik 06/03/2017 
4 Kishor J. Nagargoje, Ahmednagar 10/03/2017 
5 Lokmanya Hospital Medical Stores, Pune 06/03/2017 
6 Mitrasen Medicare, Mumbai 08/03/2017 
7 Nucleus Medisurge Pvt.Ltd., Pune 10/03/2017 
8 Sai Aadhar Medical, Pohegaon 03/03/2017 
9 Shaunak Infrastructure, Nashik 06/03/2017 
10 Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai 07/03/2017 

 
०२)  ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर देणकेामी ा  त झाले  या ई-िनिवदा - 

Sr.No. Name of Tenderer Recevied Date 
1 Ajaykumar Sampatrao Mohite, Ahmednagar 10/03/2017 
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2 Apollo Hospitals Enterprise Limited, Chennai 07/03/2017 
3 Kishor J. Nagargoje, Ahmednagar 10/03/2017 
4 Lokmanya Hospital Medical Stores, Pune 06/03/2017 
5 Nucleus Medisurge Pvt.Ltd., Pune 10/03/2017 
6 Rohini Uday Deshmukh, Shirdi 06/03/2017 
7 Sai Aadhar Medical, Pohegaon 03/03/2017 
8 Shaunak Infrastructure, Nashik 06/03/2017 
9 Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai 07/03/2017 

 
उपरो  तकामी ा  त झाले  या तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 

सिमतीचे सभेपु ढे संबं िधत िनिवदाधारकांचे सम  उघडून  याच वेळेस ा  त िनिवदाधारकांचे िनिवदांचा ता ंि क 
बाब चा त  ता तयार येऊन तो िव  त िवभागामाफत तपासनु घे  यात आला आह े व  यातील पा  
िनिवदाधारकां  या ऑनलाईन ई-िनिवदा  याच िदवशी उघड  यात आ  या असनू  यांनी दऊे केले  या दरमहा 
भाडयाचा तपिशल खालील माणे- 
०१) ी साईबाबा हॉि पटलम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर चालिवणसे दणेकेामी िनिवदाधारकांनी दऊे केलेली 
दरमहा भाडयाची र  कम - 

Sr.No. Name of Tenderer Monthly Rent in Rs. 
1 Kishor J. Nagargoje, Ahmednagar 315777.00 
2 Lokmanya Hospital Medical Stores, Pune 360000.00 
3 Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai 777777.00 
4 Mitrasen Medicare, Mumbai 989898.98 

 
०२) ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर चालिवणसे दणेकेामी िनिवदाधारकांनी दऊे केलेली 
दरमहा भाडयाची र  कम - 

Sr.No. Name of Tenderer Monthly Rent in Rs. 
1 Lokmanya Hospital Medical Stores, Pune 72000.00 
2 Rohini Uday Deshmukh, Shirdi 111111.00 
3 Kishor J. Nagargoje, Ahmednagar 117651.00 
4 Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai 333333.00 

   
वरील माण े ा  त तलुना  मक दरांचे त   यात – 

(१) ी साईबाबा हॉि पटलम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर चालिवणसे देणकेामी पा  चार िनिवदाधारकां पैक  
M/s.Mitrasen Medicare, Mumbai यांनी दऊे केलेले दरमहा भाडे र  कम .९,८९,८९८.९८ हे अिधक  तम 
येत आहते व  
(२) ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध दकुान भाडेत  वावर चालिवणसे देणकेामी पा  चार िनिवदाधारकां पैक  
M/s.Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai यांनी दऊे केलेले दरमहा भाडे र  कम 
.३,३३,३३३/- ह ेअिधक  तम येत आहते. 

वरील माण े अिधक  तम दरमहा भाडे दऊे केले  या दो  हीही िनिवदाधारकांशी चचा िविनमय क न  यानंा 
कायादशे दे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये औषध दु कान भाडे 
त वावर चालिवणेस देणेकामी ा  झाले या दो हीही उ च म दरधारकांना चचसाठी उपसिमती 
सभेसमोर बोलिवणेत आले होते. परं तु  एकही िनिवदाधारक चचसाठी उपि थत न हते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम  ये औषध दु कान भाडेत  वावर 
चालिवणेस देणेकामी M/s.Mitrasen Medicare, Mumbai यांनी देऊ केलेले दरमहा भाडे र  कम 

.९,८९,८९८.९८ तसेच ी साईनाथ  णालयाम  ये औषध दु कान भाडेत  वावर चालिवणेस देणेकामी 
M/s.Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai यांनी देऊ केलेले दरमहा भाडे र  कम 
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.३,३३,३३३/-हे दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                                       (कायवाही- वै क य सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१ िशड  बस थानक इमारतीतील सं थानचे वापराकरीता असले या भ िनवासम ये ठेवणेसाठी MS 

(CRCA) बेडस ् खरेदी करणेसाठी उघडणेत आले या ई-िनिवदांवर (Commercial Bid) िनणय 
होणेबाबत.   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 
अिधिनयमाचे कलम – १७ (१) अ  वये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 

आदशेास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, 
मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजुा - अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे,भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड ( ) अ  वये “भ  तां  या िनवासासाठी व  यां  या 
उपयोगासाठी िव ामगहृ ेबांधणे व  याचंी दखेभाल करणे,” अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे 
सभेत िनणय .६३९ अ  वये खालील माण ेिनणय समंत करणते आलेला आहे. 

“… यावर सिव  तर चचा होऊन, महारा   रा  य माग प रवहन महामडंळ याचंबेरोबर झाले  या  
करारना  यानसुार िशड  बस  थानकावरील सं  थान िनवास  थानांची सं  थानचे नावावर न दणी कर  याचे काम 
अंतीम ट   यात आहे. याकरीता सदरह िठकाणी लागणारे सािह  य खरेदी करणकेामी िवहीत प  दतीने ई – िनिवदा 
मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 
तसचे सदरह बस  थानकावरील सं  थान िनवास  थानाचे नामांकरण करणसेाठी  थािनक िव  व  ताचंी पढुील 
सभेम  ये नाव सिुचत करावे ,अशा सचूना करणते आ  या” 

 तावनाः- िद.१३/०३/२०१६ रोजी मा. अ  य  महोदय यांनी बस  थानक येथील न  याने बांध  यात 
आले  या इमारतीतील खो  या व हॉ  सची पाहणी केली असता सदरह खो  या व हॉ  स या साईभ  तानंा 
िनवासासाठी देणकेामी लागणारे आव  यक सािह  य खरेदी करणबेाबत सचूना िद  या आहते. 
बस  थानक इमारतीम  ये सं  थानचे वापरासाठी तळमज  यावर ०१ गाळा असनू पिह  या व दसु -या मज  यावर 

 येक  ०५ मोठे व ०३ लहान हॉ  स असनू ०७ अॅटॅ  ड  खो  या आहते. अस ेएकूण १० मोठे  हॉ  स, ०६ लहान 
हॉ  स व १४ अॅटॅ  ड खो  या असनू सदरह िठकाणी २३४ नग बेडसची आव  यकता अस  याचे साई साद 
िनवास  थान िवभाग यांनी कळिवले आह.े 

 तावः- िशड  बस  थानक इमारतीचे पिह  या व दसु-या मज  यावर सं  थान वापराकरीता असले  या 
भ  तिनवास  यव  थेकरीता खालील तपिशला माण े बेडस ् खरेदी करणसेाठी वर नमदू  यव  थापन सिमती 
िनणया  वये मा  यता देणते आलेली आहे. 

अ.न.ं तपिशल नग 
01 Supplying and Installing M.S. (CRCA) Framed Single Beds. 

Size 6’-00” x 2’-6” 
234 

वर नमदू केले माण ेबेडस ्खरेदीसाठी इकडील िद.१४/०१/२०१७ रोजीचे िटपणीवरील मा  यते अ  वये 
वतमानप ात व  सं  थानचे सकेंत  थळावर िनिवदा सचूना िस  द क न   ई - िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. 
 यास अनसु न खालील ०३ िनिवदाधारकांनी िनिवदा अपलोड के  या हो  या  याचा तपिशल खालील माण े– 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव आवक . िदनांक 
०१ साई इिंजिनअर ग व  स , वैजापरू २४१६४ ०७/०३/२०१७ 
०२ सागर फॅ ीकेशन अॅ  ड   ेपेट ग व  स, शाहनगर बीड २४२६३ ०८/०३/२०१७ 
०३ र  ना इिंजिनअस, भोसरी, पणुे २४२६२ ०८/०३/२०१७ 

 
उपरो  त ा  त ई – िनिवदांचे तां ि क माहीतीचे िलफाफे िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे 

सभेपढेु उघडणते आले आहते. उघडणते आले  या ई – िनिवदांचे टे  नीकल बीड मधील कागदप ांची छाननी 
केली असनू,  यानुसार पा तेबाबतचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
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अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव शेरा  
०१ साई इिंजिनअर ग व  स , वैजापरू  पा  
०२ सागर फॅ ीकेशन अॅ  ड   ेपेट ग व  स, शाहनगर बीड पा  
०३ र  ना इिंजिनअस, भोसरी, पणुे पा  

उपरो  त पा  ई – िनिवदाधारकांचे वािण  यीक (Commercial Bid) िलफाफा िद.११/०४/२०१७ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेला आहे.  याचा तुलना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव र  कम शेरा 
०१ मे. साई इिंजिनअर ग व  स , वैजापरू  ८,८९,२००.०० थम िन  नतम 
०२ सागर फॅ ीकेशन अॅ  ड   ेपेट ग वक् स, शाहनगर, बीड ९,२४,३००.०० ि ितय िन  नतम 
०३ र  ना इिंजिनअस, भोसरी, पणुे १०,७५,९३२.०० तिृतय िन  नतम 

तरी वरीलपैक  म. साई इिंजिनअर ग व  स , वैजापरू यांचे िन  नतम दर ( .८,८९,२००/-) ि वका न 
 यानंा कायादशे देणकेरीता मा.  य  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरील िवषय मा.उपसिमतीचे 

िनणयाथ सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस थानक इमारतीतील सं थानचे वापराकरीता पिह या 

व दु स या मज यावरील येक  ५ मोठे हॉल पैक  २ हॉल म ये लाय री सु  करणे, उवरीत हॉलमधील 
काही हॉलम ये भ ांसाठी लॉकर िस टीम व काही हॉल दो ही णालयातील णां चे नातेवाईकांना 
रा ी थांब यासाठी वापर याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा. तसेच 
६ लहाण हॉल व १४ ॲटच खो यांकरीता िन नतम दराने आव यकतेनुसार बेड खरेदी करावे, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती.  

परं तु  सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, िशड  बस थानक इमारतीचा अ यावत ंथालय 
अथवा इतर िवषयासाठी वापर करावा, असे ठरले. सबब सदरह िवषय तुत थिगत ठेवणेत आला.  

                                (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२२ मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानचे रंगकाम करणेसाठी रंग मटे रअल खरेदीबाबत.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- 

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची दखेभाल  यव  थापन व शासन करण ेअशी तरतदू आहे.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- 
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची दखेभाल  यव  थापन व शासन करण ेअशी तरतदू आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२१८ खालील माण ेसमंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील .सकं ण .२०१४/ 
. .३२/ का.१६, िद.०८ माच, २०१७ रोजीचे आदशेा  वये ीमती बल अ वाल, भा. .से यांची ी साईबाबा 

सं  थान िव  वस ्त  यव  थे  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  ती झालेली असनू, ीमती बल अ वाल, 
भा. .से. यांनी आज िद.०९/०३/२०१७ रोजी सं  थानचा कायभार ि वकारलेला आह.े आजचे सभेत  यव  थापन 
सिमतीने  याचंे  वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांचे िनवास  थानाची रंगकाम दु  ती व इतर आव  यक 
कामे करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना:- सं  थानचे स  ह नं.१०७, १०८ पैक  मधील जागेत मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
िनवासाकरीता सन १९९९ म  ये िनवासा  थानाचे बांधकाम करणते आलेले आह.े सदरचे िनवास  थान प रसराची 
पाहणी करणते आली असता, सदर िनवास  थानचे रंगकाम करण ेआव  यक आह.े मा. कायकारी अिधकारी यांना 
िनवास थान लव करात लवक र उपल ध क न देणे आव  यक आह.े याकामी तात डीने कोटेशन मागिव  यात येवून 
ते मा. शासिकय अिधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी व मा.कायकारी अिधकारी यांचे मा  यतेने उघडणते आले 
आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार सदर िनवास  थानचे रंगकाम करणसेाठी येणारे अंदाजे 
.८३,०००/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू क न घेणसे िद.१०/०३/२०१७ 
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रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता देणते आलेली आहे.  यानसुार सदरह रंग मटे रअल खरेदीकामी इकडील 
जा.न.ं६३३९/२०१७, िद.१०/०३/२०१७ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने कोटेशन मागिवणते आले असनू , ा  त 
कोटेशन उघडणते आले असनू,  याचंे दरांचा तलुना  मक तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.
.नं  

 

मटे रअलचा 
तपिशल 
 
 

प रमाण
/ 
एकक 

पुरवठाधारकाचे नांव 

साई पटस,् 
राहाता 

पम जनरल 
 टोअस, साकुरी 

अलंकार 
कॉप रेशन, 

राहाता 

िवजया पट, 
िशड  

संिदप पटस,् 
कोपरगांव 

दर . र  कम 
. 

दर . र  कम 
. 

दर . र  कम 
. 

दर . र  कम 
. 

दर . र  कम 
. 

१ Asian Royal 
Luster (Water 
Base) 
(20 Liter x 6 
Bucket). 

6 
Buck
et 

७५००
/- 

४५,०
००/- 

७,२०
०/- 

४३,२०
०/- 

७,४५
०/- 

४४,७०
०/- 

७,७०
०/- 

४६,२०
०/- 

७,६१
०/- 

४५,६६०
/- 

२ Asian Water 
Base Primer (20 
Liter x 4 
Bucket). 

4 
Buck
et 

२६००
/- 

१०,४
००/- 

१,८५
०/- 
 

७,४००/
- 

१,९०
०/- 

७,६००/
- 

१,९५
०/- 

७,८००/
- 

१,९०
०/- 

७,६००/- 

३ Asian Apex 
Ultima. 
(20 Liter x 5 
Bucket).  

5 
Buck
et 

५८९०
/- 

२९,४
५०/- 

५,८८
०/- 

२९,४०
०/- 

६,१०
०/- 

३०,५०
०/- 

६,५५
०/- 

३२,७५
०/- 

६,३०
०/- 

३१,५००
/- 

एकुण पये. ८४,८
५०/- 

 ८०,००
०/- 

 ८२,८०
०/- 

 ८६,७५
०/- 

 ८४,७६०
/- 

शेरा:   िन  नतम       
 

 ताव: वरील माण े ा  त झालेले दराम  ये पम जनरल  टोअस, साकुरी यांनी दऊे केलेले दर 
िन  नतम  व पाचे आहते, करीता सदरह रंग मटे रअल  याचंेकडून खरेदी करणसे व  यानंा परुवठा आदशे 
दणेबेाबतचे  तावावर िनणयाथ सादर. 
 यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानचे रंगकाम करणेसाठी 
रंग मटे रअल खरेदीकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक पम जनरल 
टोअस,साकुरी यां चे दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यात आली.                                                      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

२३ मा.कायकारी अिधकारी िनवास थानचे संर क िभंतीवर बांबूची ताटी तयार करणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद – अिधिनयमाचे कलम 

२१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची दखेभाल 
 यव  थापन व शासन करण ेअशी तरतदू आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय  :-मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२१८ खालील माण ेसमंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील .सकं ण२०१४/ 
. .३२/ का.१६, िद.०८ माच, २०१७ रोजीचे आदेशा  वये ीमती बल खेर-अ वाल, भा. .से यांची ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  ती झालेली असनू, ीमती बल 
खेर-अ वाल, भा. .से. यांनी आज िद.०९.०३.२०१७ रोजी सं  थानचा कायभार ि वकारलेला आह.े आजचे 

सभेत  यव  थापन सिमतीने  याचंे  वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी याचं ेिनवास  थानाची रंगकाम दु  ती 
व इतर आव  यक कामे करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना- सं  थानचे स  ह न.ं१०७, १०८ पैक  मधील जागेत मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
िनवासाकरीता सन १९९९ म  ये िनवासा  थानाचे बांधकाम करणते आलेले आह.े सदरचे िनवास  थान प रसराची 
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पाहणी करणते आली असता, सदर िठकाणी असले  या सरं क िभंती  या बाजनेू प रसर िवकास , बगीचा इ  यादी 
कामे झालेली अस  याने, सदर िभंतीची उंची कमी झालेली आह.े सरं णाचे  टीने स  याचे क  पाउंंड िभंतीवर ३ 
फुट उंचीचे बांबचूी ताटी तयार क न िभंतीची उंची वाढवनू घेता येईल.  

सरं क िभंतीवर बांबचूी ३ फुट उंचीची ताटी तयार क न बसिवणकेामी आव  यक असणारे बांबू  
खरेदीकामी व मजरूी दराने बांबचूी ताटी करणेसाठी अंदाजे .३१,६००/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत 
प  दतीने कोटेशन मागवनू क न घेणेस िद.१२/०३/२०१६ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े 
 यानसुार बांब ूखरेदीकामी व मजरूी दराचे ठेकेदार यांचेकडून कोटेशन मागिवणते येऊन, ा  त कोटेशन उघडणते 

आले असनू,  याचंे दरांचा तलुना  मक तपिशल खालील माण ेआह.े   
 

(अ)  बांबू  खरेदी कोटेशनचा तुलना  मक तपिशल. 
अ .नं  
 

तपिशल 
 
 

प रमाण 
/एकक  

 

पुरवठादारां चे नांव 

गणेश ेडस, 
को  हार 

वडतेले बांबू  टॉल, 
साकुरी 

ी  वामी समथ बांबू 
 टॉल, राहाता 

दर . र  कम . दर . र  कम . दर . र  कम . 
०१. १२’ उंचीच ेव २”  यासाच े

बांब ू
४७५ नग ३७/- 

.नग 
१७,५७५/- ३५/- १६,६२५/- ३८/- १८,०५०/- 

एकुण पये १७,५७५/-  १६,६२५/-  १८,०५०/- 
शेरा-   िन  नतम   

 
(ब) मजूरी दराने बांबूची ताटी तयार करणे कोटेशनचा तुलना  मक तपिशल. 

अ .नं  
 

तपिशल 
 
 

प रमाण/ 
एकक 
 

ठेकेदाराचे नांव 
ी.उ म ल मण खैरे, 

राहाता 
ी. गणेश ल मण 
पवार, साकुरी 

ी. अशोक जगन 
वडतेले, राहाता 

दर . र  कम . दर . र  कम . दर . र  कम . 
०१. मजरूी दराने ३’ उंचीची 

व ३००’ लांबीचे 
बांबचूी ताटी तयार 
करण े. 

९०० चौ. 

फुट 

२४.४४४ 

. चौ. 

फुट  

२२,०००/- १३.८८८ १२,५००/- १७.२२२ १५,५००/- 

एकुण पये २२,०००/-  १२,५००/-  १५,५००/- 
शेरा-   िन  नतम   

 
 ताव : वरील माण े ा  त झालेले दराम  ये बांब ूखरेदीकामी वडतेले बांब ू  टॉल, साकुरी व मजरूी 

दराने बांबचूी ताटी तयार क न घेणसेाठी ी. गणशे ल  मण पवार, साकुरी यांनी दऊे केलेले दर िन  नतम  व पाचे 
आहते, करीता िन  नतम दराचे परुवठा/ठेकेदार यांचकेडून बांब ू खरेदी क न, मजरूी दराने सदरह काम क न 
घेणबेाबतचे  तावावर िनणयाथ सादर. 
 यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी िनवास थानचे संर क िभंतीवर बांबूची 
ताटी तयार करणे साठी बांबू  खरेदीकामी वडतेले बांबू   टॉल, साकुरी व मजूरी दराने बाबंूची ताटी तयार 
क न घेणेसाठी ी. गणेश ल  मण पवार, साकुरी  यांनी देऊ केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन 
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

२४ मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानाचे टेरेसवर म तयार करणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- 

अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची दखेभाल  यव  थापन व शासन करणे, अशी तरतदू आहे.  



124 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२१८ खालील माण ेसमंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील .सकं ण२०१४/ 
. .३२/ का.१६, िद.०८ माच, २०१७ रोजीचे आदेशा  वये ीमती बल खेर-अ वाल, भा. .से यांची ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  ती झालेली असनू, ीमती बल 
अ वाल, भा. .स.े यांनी आज िद.०९.०३.२०१७ रोजी सं  थानचा कायभार ि वकारलेला आहे. आजचे सभेत 
 यव  थापन सिमतीने  याचंे  वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांचे िनवास  थानाची रंगकाम दु  ती व इतर 

आव  यक कामे करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 
 तावना:- सं  थानचे स  ह न.ं १०७, १०८ पैक  मधील जागेत मा. कायकारी अिधकारी यांचे 

िनवासाकरीता सन-१९९९ म  ये िनवासा  थानाचे बांधकाम करणते आलेले आह.े सदरचे िनवास  थान प रसराची 
पाहणी करणते आली असता, सदर िनवास  थानचे टेरेसवर म तयार करणकेरीता प याची बं िद  त म तयार 
कर  याचे िनदश मा. कायकारी अिधकारी यांनी िदले आहते. सदर िनदशनुसार सदरह कामी येणारे अंदाजे 
.२,८९,८५०/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू क न घेणसे िद .२३/०३/२०१७ 

रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता दणेेस आली आह.े  यानसुार सदरह कामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणते 
आले असनू, ा  त कोटेशन िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे अिधकारी यांचे सम  उघडणते आले 
असनू,  याचंे दरांचा तलुना  मक तपिशल खालील माण ेआह.े  

े फळ : १७’-०” x २२’-०” = ३७४ चौ.फुट 
अ.न.ं ठेकेदाराचे नांव 

र  कम ( .) शेरा 

०१ ी. िस दे  वर तकुाराम मरुकुटे , िशड . .३,०८,५५०/- --- 
०२ जय डे  हलपस, िशड . .३,१७,९००/- --- 
०३ दगुा  ेड ग कॉप रेशन, औरंगाबाद. .२,३९,३६०/- िन  नतम 
०४ ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता. .२,६७,४१०/- --- 

 ताव:- वरील माण े ा  त झालेले दरांम  ये दगुा  ेड ग कॉप रेशन, औरंगाबाद यांनी दऊे केलेले दर 
िन  नतम  व पाचे आहते, करीता सदरह बं िद  त म तयार करणेचे काम  याचंेकडून क न घेणेस व  यानंा 
कायादशे देणेस िनणयाथ सादर. 
 यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानाचे टेरेसवर म तयार 
करणेसाठी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक दु गा ेड ग कॉप रेशन, औरंगाबाद 
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------  
२५ मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानाचे पोचसमोर पी. ही.सी. प याचे शेड तयार करणेबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- 
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची दखेभाल  यव  थापन व शासन करणे, अशी तरतदू आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२१८ खालील माण ेसमंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील .सकं ण .२०१४/ 
. .३२/ का.१६, िद.०८ माच, २०१७ रोजीचे आदशेा  वये ीमती बल अ वाल, भा. .से यांची ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  ती झालेली असनू , ीमती बल अ वाल, 
भा. .से. यांनी आज िद.०९/०३/२०१७ रोजी सं  थानचा कायभार ि वकारलेला आह.े आजचे सभेत  यव  थापन 
सिमतीने  याचंे  वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांचे िनवास  थानाची रंगकाम दु  ती व इतर आव  यक 
कामे करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना:- सं  थानचे स  ह नं.१०७, १०८ पैक  मधील जागेत मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
िनवासाकरीता सन १९९९ म  ये िनवासा  थानाचे बांधकाम करणते आलेले आह.े सदरचे िनवास  थान प रसराची 
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पाहणी करणते आली असता, सदर िनवास  थानचे पोचसमोर पी.  ही.सी. प याचे शेड तयार कर  याचे िनदश मा. 
कायकारी अिधकारी यांनी िदले आहते. 

सदर िनवास  थानाचे पोचसमोर पी.  ही.सी. प याचे शेड तयार करणेसाठी येणारे अंदाजे .१,९९,६५०/- 
मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू क न घेणेस िद.२३/०३/२०१७ रोजीचे िटपणी 
अ  वये मा  यता दणेते आलेली आह.े  यानुसार सदरह पी.  ही.सी. प याचे शेड तयार करणकेामी अशा कारचे 
काम करणा-या ठेकेदार यांचेकडून इकडील िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने कोटेशन मागिवणते 
आले असनू, ा  त कोटेशन िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे अिध कारी यांचे सम  सभेत उघडणते 
आले असनू,  याचंे दरांचा तलुना  मक तपिशल खालील माण ेआह.े  

े फळ : १४’-६” x २५’-०” = ३६३ चौ.फुट 
अ.न.ं ठेकेदाराचे नांव र  कम ( .) शेरा 

०१ ी. िस दे  वर तकुाराम मरुकुटे, िशड . .१,७९,६८५/- --- 
०२ जय डे  हलपस, िशड . .१,९०,५७५/- --- 
०३ दगुा  ेड ग कॉप रेशन, औरंगाबाद. .१,७६,०५५/- िन  नतम 
०४ ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता. .२,९०,४००/- --- 

 
 ताव:- वरील माण े ा  त झालेले दरांम  ये दगुा  ेड ग कॉप रेशन, औरंगाबाद यांनी दऊे केलेले दर 

िन  नतम  व पाचे आहते, करीता सदरह पोचसमोर पी.  ही.सी. प याचे शेड तयार करणचेे काम  याचंेकडून क न 
घेणसे व  यानंा कायादेश देणेस िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानाचे पोचसमोर 
पी. ही.सी. प याचे शेड तयार करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक दु गा 
ेड ग कॉप रेशन,औरंगाबाद यां चे दर ि वकारणेत येऊन यानंा कायादेश दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

२६ मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानातील िकचन ओटयाला िकचन ॉलीज बसिवणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम 

२१ मधील पोटकलम (१) चा खंड (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची दखेभाल 
 यव  थापन व शासन करण ेअशी तरतदू आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िन. .२१८ खालील माण ेसमंत कर  यात आला आह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील .सकं ण .२०१४/ 
. .३२/का.१६, िद.०८ माच, २०१७ रोजीचे आदेशा  वये ीमती बल अ वाल, भा. .स ेयांची ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कायकारी अिधकारी या पदावर िनयु  ती झालेली असनू , ीमती बल अ वाल, 
भा. .से. यांनी आज िद.०९/०३/२०१७ रोजी सं  थानचा कायभार ि वकारलेला आह.े आजचे सभेत  यव  थापन 
सिमतीने  याचंे  वागत केले. तसचे कायकारी अिधकारी यांचे िनवास  थानाची रंगकाम दु  ती व इतर आव  यक 
कामे करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना:- सं  थानचे स  ह नं.१०७, १०८ पैक  मधील जागेत मा.कायकारी अिधकारी यांचे 
िनवासाकरीता सन १९९९ म  ये िनवासा  थानाचे बांधकाम करणते आलेले आह.े सदरचे िनवास  थान प रसराची 
पाहणी करणते आली असता, सदर िनवास  थानमधील िकचन ओट्याला िकचन ॉलीज नस  याने, सदर  या 
ॉलीज बसिवण ेआव  यक आह.े 

सदर िनवास  थानमधील िकचन ओट्याला िकचन ॉलीज बसिवणेसाठी येणारे अंदाजे .६०,०००/- 
मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू क न घेणेस िद.१०/०३/२०१७ रोजीचे िटपणी 
अ  वये मा  यता दणेते आलेली आह.े  यानुसार सदरह िकचन ॉलीज बसिवणकेामी अशा कारचे काम करणा-या 
ठेकेदार / परुवठादार यांचेकडून इकडील जा.नं.६३४१/२०१७, िद.११/०३/२०१७ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने 
कोटेशन मागिवणते आले असनू , ा  त कोटेशन िद.१६/०३/२०१७ रोजीचे उघडणते आले असनू,  याचंे दरांचा 
तलुना  मक तपिशल खालील माण ेआह.े  
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Sr. 
No. 

Description Qty. / 
Unit 

Name of Contractors 
Shri Kal 

Bhiravnath 
Kitchen Trolleys, 

Kopargaon. 

Gharkul 
Kitchen 
Trolleys, 
Nashik. 

Ravindra 
Rubber 

Products and 
Fabrication, 
Shrirampur. 

United Steel 
Furniture, 

Sakuri. 

Consolidated 
Amount 

Consolidated 
Amount 

Consolidated 
Amount 

Consolidated 
Amount 

01. Kitchen Trolley 
with SS Structure 
frame etc. 
completed.   

12.00 Rft 48,000/- 54,201/- 82,432/- 56,000/- 

Add 12.5% VAT: 6,000/- -- -- 7,000/- 
Total Amount Rs.: 54,000/- 54,201/- 82,432/- 63,000/- 

Remarks: Lowest    
 ताव:- वरील माण े ा  त झालेले दराम  ये Shri Kal Bhiravnath Kitchen Trolleys, 

Kopargaon यांनी दऊे केलेले दर िन  नतम  व पाचे आहते, करीता सदरह िकचन ॉलीज बसवनू घेणचेे काम 
 याचंेकडून क न घेणेस व याकामी  यानंा परुवठा आदेश देणबेाबतचे  तावावर िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी यांचे िनवास थानातील िकचन 
ओटयाला िकचन ॉलीज बसिवणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक ी 
कालभैरवनाथ िकचन ॉलीज, कोपरगाव यांचे दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश देणेत यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                    (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
२७ चे समाधी मंिदरास बुटी वाडा या नावाचा िपतळी अ रांचा मराठी व इं जी भाषेतील नामफलक 

लावणेकामी उघडणेत आले या कोटेशनवर िनणय होणेबाबत. 
 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- 

अिधिनयमाचे कलम २१(१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव 
िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणचेी तरतदू आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मं िदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे 
सभेत खालील माण ेिनणय .८३० समंत झालेला आहे. 

“...  यावर सिव  तर चचा होऊन, कै. ीमंत गोपालराव मकंूुदराव बटुी, नागपरू यांनी हा वाडा 
 वखचाने सन १९१७-१८ म  ये बाधंलेला असनू तो सं  थानकडे वग केलेला आह.े  यामळु े सदरह वाडयास 

 तावात नमदू केले माणे पाटी लाव  यात यावी, अस ेठरले.” 
  तावनाः- चे समाधी मं िदर ह े मु  य मं िदर आह.े मं िदरा  या या इमारतीचे बांधकाम नागपरूचे 
िन  सीम साईभ  त ी. गोपाळराव तथा बापुसाहबे बुटी यांनी साईबाबांचे आिशवादाने िद.३० िडसबर १९१५ 
रोजी सु  केले आिण सन १९१८ म  ये पूण केले. ही वा  त ु “बटुी वाडा” या नावानेही ओळखली जाते. या 
िठकाणी ी साईबाबांची पिव  समाधी व मतु  आह.े ी साई ं  या महासमाधीनंतर सु  असणारे िन  य म पजुा – 
अचा, आर  या, धािमक उ  सव आिद या िठकाणी िन  यनेमाणे केली जाते. समाधीचे दशन घे  यासाठी ितिदनी 
सरासरी समुारे ५० हजार भ  त येतात. तसचे उ  हाळी सु ी , गु वार व रिववार  यांना जोडून येणा-या सरकारी 
सु या या काळात दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी सं  या समुारे तीन ते पाच लाखांपयत जात.े 

साईभ  तानंा चे समाधी मं िदर “बटुी वाडा” या नावाने दिेखल ओळखले जाते. याची मािहती  हावी 
या उ ेशाने चे समाधी मं िदरास उपरो  त िनणयाचे अनषुंगाने ेनाईटवर गो  डन अ रात “बटुी वाडा” या 
नावाची पाटी लावणते आली होती.  यानंतर िद.०९/०३/२०१७ रोजी मा. अ  य  महोदय यांनी समाधी मं िदरास 
लावले  या बोडस ् माण ेिपतळी अ रांम  ये बोड तयार क न लावणेबाबत सचूना िदली आहे.  यानुसार इकडील 
िवभागाचे जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/६४५३/२०१७ िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे कोटेशन प ाने  िवषयांक त 
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कामाचे एकूण १२ परुवठाधारक यांचेकडून कोटेशन/दरप क मागिवणते आले होते.   यापैक  खालील माण े०४ 
कोटेशन  ा  त झाले आहते.  

अ.न ं पुरवठा धारकाचे नांव आवक ./ िदनांक 
०१ दवेी आटस साईन, का ज, पुण े २५९५१/२९-०३-२०१७ 
०२ गो  डन आटस, पणुे ०६००/०७-०४-२०१७ 
०३ िस  दी ि एशन, रिववार पेठ, पणुे ००३५/३१-०३-२०१७ 
०४  कायलाईन ए  टर ायजेस, पणुे ०६२९/०७-०४-२०१७ 

 
उपरो  त िसलबंद कोटेशन िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले 

असनू,   याचंा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
अ.नं. कामाचा तपिशल देवी आटस 

साईन, का ज, 
पुणे 

गो  डन 
आटस, 

पुणे 

िस  दी 
ि एशन, 

रिववार पेठ, 
पुणे 

 कायलाईन 
ए  टर ायजेस, 

पुणे 

१ अ इं जी अ रांसाठी ओितव िपतळी अ रे 
तयार क न जागेवर बसिवणे.  
फलकाचा मसुदाः BUTI WADA (एकूण 
०८ अ रे) अ रांची उंची = ६ इचं.  

१२,०००/- १६,८००/- १३,८४०/- १८,८००/- 

१ ब िपतळी अ रे बसिवणेसाठी CRCA १८ 
गेजचा प ा वाप न  यावर काळया रंगाने 
पावडर कोट ग करणे.  
फलकासाठी २५x२५x५ एम एम साईजचा 
  वअेर पाईप वाप न े म तयार करणे.  

साईजः-६६ इचं x १५ इचं. 

२,२५०/- ३,५००/- २,२००/- ४,५००/- 

२ अ मराठी अ रांसाठी ओितव िपतळी अ रे 
तयार क न जागेवर बसिवणे.  
फलकाचा मसुदाः बुटी वाडा 
(एकूण ०४ अ रे/ काना, मा ा, ऊकार = 
५) 
अ रांची उंची = ६ इचं. 

१२,०००/- १३,६५०/- ६,९२०/- १८,६५०/- 

२ ब िपतळी अ रे बसिवणेसाठी CRCA १८ 
गेजचा प ा वाप न  यावर काळया रंगाने 
पावडर कोट ग करणे.  
फलकासाठी २५x२५x५ एम एम साईजचा 
  वअेर पाईप वाप न े म तयार करणे.  

साईजः-४५ इचं x १५ इचं. 

१,५००/- २,५००/- १,४५०/- ४,२००/- 

इतर चाजस  ५,०००/- ... १२,३७५/- .. 
एकूण  ३२,७५०/- ३६,४५०/- ३६,७८५/- ४६,१५०/- 

अिधक  हटॅ १३.५% … ... ४,९६५.९७५ ... 
एकूण पूणाक त र  कम . ३२,७५०/- ३६,४५०/- ४१,७५१/- ४६,१५०/- 

शेरा िदलले ेदर ह ेमागणी 
केले माणे ओितव 
िपतळी अ रांचे 
नस  याने अपा . 

िन  नतम   

समाधी मं िदरास स  या असले  या नावाचा फलक हा अधगोलाकृती ओितव िपतळी अ रांचा आह.े 
 यामळेु वर नमदू िनयोजीत नामफलक हा  या च प  दतीचा ओितव िपतळी अ रांचा बनिवण ेआव  यक आह.े 

उपरो  त ०४ परुवठाधारकां पैक  दवेी आटस ्साईन, पणु ेयांचे दर िन  नतम आहते. तथापी  यानंी दऊे केलेले दर हे 
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 टील ास बॉ  स टाईपचे अ रांचे आहते.  यामु ळे  याचंे दरप क िवचारात घेता येणार नाही. तसचे उवरीत तीन 
परूवठा धारकां पैक  गो  डन आटस, पणु ेयांचे दर िन  नतम  व पाचे आहते. 

 तावः- तरी चे समाधी मं िदरास “ बटुी वाडा” या नावाचा मराठी व इं जी भाषेतील िपतळी 
अ रांचे नामफलक तयार क न बसिवणकेामी गो  डन आटस, पणु ेयांचे िन  नतम दरानुसार येणारे .३६,४५०/- 
मा चे खचास तसचे गो  डन आटस, पणु े यांना कायादशे देणकेरीता मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी सदरील िवषय मा. उपसिमती सभेचे िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, चे समाधी मंिदरास बुटी वाडा या नावाचा िपतळी अ रांचा 
मराठी व इं जी भाषेतील नामफलक लावणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक 
गो डन आटस,् पुणे यां चे दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                   (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
२८ सं थान प रसरात साईभ ां चे मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर रेडीअम लेटर गम ये बोड तयार क न 

बसिवणेकामी ा  ई-िनिवदेबाबत. 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 

कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव थे  या िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही 
योजनांसाठी करणबेाबत तरतदु आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव त यव थे या 

मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.”   
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०/११/२०१६ 

रोजीचे सभेत िनणय .८९६ खालील माणे झालेला आहे.  
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान प रसराम  ये साईभ  ताचंे मागदशनासाठी ए. सी. पी. िशटवर 

लेटर गम  ये बोड तयार क न बसिवणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणारे 
सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.”  

 तावना : िवषयांक त कामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार याकामी ई-िनिवदा 
सचूना वतमानप ात व सं  था नचे सकेंत  थळावर िस  द क न िद.०६/०३/२०१७ रोजी पयत ई-िनिवदा अपलोड 
करणचेी व िलफाफा क.०१ (Technical bid) सादर करणसेाठी िद.०८/०३/२०१७ पयत मुदत देणते आली 
होती. सदरचे मदुतीत खालील इ  छुक ठेकेदारांनी िसलबंद िलफाफा क.०१ (Technical bid) सादर केलेले 
आहते.  

 
अ.न.ं ठेकेदाराचे नांव आवक नबंर / िदनांक 
०१. मे. माऊली क    शन, टभे, ता. सटाणा िज. नािशक  २४१६८ / ०७.०३.२०१७ 
०२. मे. ि मता इडं  ीज, नांदडे २४१२९ / ०७.०३.२०१७  
०३. हमेंत जी. मु  था, राहरी २४२६६ / ०८.०३.२०१७  
०४. सोलकर क    शन, नािशक २४२६७ / ०८.०३.२०१७ 
०५. एम. एस. इंड  ीज, नािशक  २४२६८ / ०८.०३.२०१७  
०६. ांती इडं  ीज, नािशक  २४२६९ / ०८.०३.२०१७ 
०७. पवन क    शन, येवला, नािशक २४२७० / ०८.०३.२०१७ 
०८. ी साई समथ कृषी सवेा क , अहमदनगर  २४३०९ / ०९.०३.२०१७ 

वरील माण े  त ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ (Technical bid) मा. खरेदीचे सिमतीचे 
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे सभेत उघडणते आलेला आहते. उघड  यात आले  या ई-िनिवदांचे टे  नीकल िबड 
मधील कागदप ांची छाननी केली असनू,  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं ठेकेदाराचे नांव शेरा 
०१. मे. माऊली क    शन, टभे, ता. सटाणा 

िज. नािशक  
अपा - ठेकेदार यांनी पा ता िनकषातील अ.न.ं४ व ८  माणप  
सादर केलेले नस  यामुळे अपा  आह.े  

०२. मे. ि मता इडं  ीज, नांदडे पा .  
०३. हमेंत जी. मु  था, राहरी अपा - ठेकेदार यांनी पा ता िनकषातील अ.न.ं४,५ व ६  

माणप  सादर केलेले नस  यामळेु अपा  आहे.  



129 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

०४. सोलकर क    शन, नािशक अपा - ठेकेदार यांनी सादर केलेले डी. डी. वर  वा री नाही. 
तसचे पा ता िनकषातील अ.न.ं५,६ व ८ ची कागदप े अपलोड 
केलेली नाहीत  यामळेु अपा  आहे.  

०५. एम. एस. इंड  ीज, नािशक  पा .  
०६. ांती इडं  ीज, नािशक  पा .  
०७. पवन क    शन, येवला, नािशक अपा - ठेकेदार यांनी पा ता िनकषातील अ.न.ं४ चे  माणप  

सादर केलेले नस  यामुळे अपा  आह.े  
०८. ी साई समथ कृषी सवेा क , 

अहमदनगर  
अपा - ठेकेदार यांनी पा ता िनकषातील अ.नं.३ माणप  सादर 
केलेले नस  यामळेु अपा  आहे.  

 
उपरो  त पा  ई-िनिवदा धारकांचे वानी  यक (Commercal bid) िलफाफा .०२ िद.११/०४/२०१७ 

रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आला असनू ,  याचे दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
अ.न.ं िनिवदा सादरक  याचे नांव  र  कम . शेरा  
०१. मे. ि मता इडं  ीज, नांदडे १६,९५,२००/- थम िन  नतम 

०२. ांती इडं  ीज, नािशक  २५,८९,८४१.८० ि तीय िन  नतम 
०३. एम. एस. इंड  ीज, नािशक  ६५,९०,०९०/- ततृीय िन  नतम 

 
 ताव : तरी सं  थान प रसरात साईभ  ताचं ेमागदशनासाठी ए.सी. पी. िशटवर रेडीअम लेटर गम  ये 

बोड तयार क न बसिवणकेामी ा  त ई-िनिवदमे  ये मे. ि मता इडं  ीज, नांदडे यांनी दऊे केलेले दर 
.१६,९५,२००/- मा  िन  नतम  व पाचे आहते, करीता सदरचे काम  याचंेकडून क न घेणेस व  यानंा कायादेश 

दणेकेरीता मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी सदरील िवषय मा. उपसिमतीचे िनणयाथ सादर.   
  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात साईभ ां चे मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर 

रेडीअम लेटर गम ये बोड तयार क न बसिवणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम 
दरधारक मे.ि मता इडं ीज, नांदेड यां चे दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच 
मह वाचे िठकाणी मराठी, इं जी व तेलगु  भाषेतील बोड तयार क न बसिवणेत यावेत, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  
२९ मंिदर प रसरालगत एम.एस. चर व टे साईल फॅि कचे छत असले या शेडस ् उभारणेकामी 

उघड यात आले या ई-िनिवदांवर िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- 

“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 येईलः -  

)ख (  मं िदराची व िव  व  त  यव   थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन; 
(ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय :- िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१३ 
खालील माण ेसमंत झालेला आह.े  
 “यावर सिव  तर चचा होऊन, त  ताम  ये नमदू केलेले (१६ गुं ठे, साई साद इमारतीजवळील लाडू िव  
काऊंटर, िपंपळवाडीरर   यावरील दशन रांग) जागेम  ये साईभ  ताचंा सोयीसाठी एम.एस.   चर व पी.  ही.सी. 
फॅि कचे छत बसिवणसे व  याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दे  यात आली.  

 तावनाः-मा.  यव  थापन सिमतीचे वरील िनणयानुसार मं िदर प रसराचे पवूकडील १६ आर जागेत व 
जु  या सादालय प रसरातील लाडू काऊंटरसमोर तसचे मा. कायकारी अिधकारी यांचे सचूनेनसुार िपंपळवाडी 
र  ता पि म बाज ूदशनरांग वेश  दार या िठकाणी Removable Structure चे टसाईल शेडस ्करणेसाठी र  कम 
.१.४७ कोटी मा चे खचास  याकामी तपिशलवार नकाशे व अंदाजप क मं िदर प रसर व दशनरांग पनु:िवकास 
क  पाचे आिकटे  ट मे. माथरू अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांचेकडून तयार क न घेणसे मा यता दे  यात 

आली.  
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 ताव :-  मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे सं  थानचे सकेंत 
 थळावर जािहरात िस  द कर  यात होती. ठेकेदार यांचे अडीअडचणी बाबत िनरसन होणकेामी 

िद.२३/०२/२०१७ रोजी ि बीड िमट गचे आयोजन कर  यात आले होते. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड 
कर  याची अं ितम मदूत िद.०६/०३/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूत 
०५ ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आहते. तसचे ई-िनिवदांचे तां ीक िलफाफे (हाड कॉपी) सादर कर  याची अं ितम 
िद.०८/०३/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. सदरह मूदतीत खालील ०५ ठेकेदार यांनी ई-िनिवदा (तां ीक) चे 
िलफाफे सादर केले होते.   

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव आवक . िदनांक 

०१ सभुाष क    शन, ड बवली  २४१३० ०७/०३/२०१७ 
०२ दवेिगरी इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद  २४१६९ ०७/०३/२०१६ 
०३ वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल.,  ठाण े २४१८९ ०८/०३/२०१७ 
०४ मेकॉय आिकटे  टचरल िस  टमस ा.िल., मुंबई  २४१८८ ०८/०३/२०१७ 
०५ पजुा आिकटे  चर िस  टम ा.िल., मुंबई  २४२५७ ०८/०३/२०१७ 
 
सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.२०/०३/२०१७ सभेपढेु उघडणते 

आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार 
उपरो  त पैक  खालील ०३ ठेकेदार पा  झाले होते.   

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 

०१  वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल.,  ठाणे 
०२  दवेिगरी इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद  
०३  मेकॉय आिकटे  टचरल िस  टमस ा.िल., मुंबई 

 
उपरो  त ०३ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई-िनिवदांचा िलफाफा . ०२ (वािणजीक 

िनिवदा) िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघणते आले असनू ,  यानंी सादर केलेलया 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

 
अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम  शेरा 
०१  वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल.,  ठाणे १,२२,९२,८८१/- िन  नतम 
०२  दवेिगरी इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद  १,५२,४८,३८०/- - 
०३  मेकॉय आिकटे  टचरल िस  टमस ा.िल., मुंबई १,४१,३७,५२२/- - 

उपरो  त तपिशलानूसार ितन िनिवदाधारकां पैक  वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल., ठाणे यांचे दर 
िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर.      

   मंिदर प रसरालगत एम.एस. चर व टे साईल फॅि कचे छत असले या शेडस ्
उभारणेकामी िन नतम ई-िनिवदाधारक वे  टन आऊटडोअर   चरस, ा.िल., ठाणे हे उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरालगत एम.एस. चर व टे साईल फॅि कचे छत 
असले या शेडस ् उभारणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक वे  टन 
आऊटडोअर   चरस, ा.िल., ठाणे यांचे दर ि वकारणेत यावेत तसेच यांनी सदर जागेची य  
पाहणी क न शेडची उंची िकती असावी याबाबत िन ीती करावी, यानंतर यांना कायादेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------  
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३० मौजे िनमगाव को हाळे गट न.ं८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं  फुड ोसेिसंग 
युिनट उभारणेकरीता आिकटे चरल स लागार नेमणूक साठी उघडणेत आले या Request for 
proposal (RFP) तावांवर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम– २००४ मधील तरतूदः- 
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वये “ मिंदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे”  व खंड (घ) अ  वये “भ  तानंा जेवण देण ेआिण अ  नछ  
चालिवणे” अशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे 
सभेत खालील माण ेिनणय .७७१ समंत झालेला आहे. 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन, साद लाडू िनिमतीकामी  वतं  फुड ोसिेसगं यिुनटचे बांधकाम 
करणसेाठी आिकटे  ट नेमणकू करीता वतमान प ातील जाहीर सचुने ारे आिकटे  चरल स  लागारांकडून ई – 
िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावनाः- मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील गट न.ं ८७, ८८ पैक  म  ये सं  थानचे एकूण ३ हे  टर 
े  आह.े  यापैक  स  या उपल  ध असले  या वापरयो  य ५४.६५ आर े ाम  ये साद लाडू िनिमती यिुनट 

करीता मा.  यव  थापन सिमतीचे वर नमदू केले  या िनणया  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े  
सदर िनणयानुसार क  पाचे सिव  तर बांधकाम नकाशे व अंदाजप क या े ातील त  

स  लागाराकडून तयार क न घेणे आव  यक आह.े  यासाठी आिकटे  ट यांचेमाफत या क  पासाठी लाडू िवभाग 
यांचे गरजेनसुार िनयोिजत बांधकाम े  िन  चीत क न  यानसुार रेखांकन तयार करणसेाठी आिकटे  चरल 
स  लागार नेमणकु साठी मुंबई, पणुे, नािशक येथील वतमानप ात तसेच सं  थानचे सकेंत  थळावर Request for 
Proposal िस  द क न िद.०६/०३/२०१७ पयत  ताव अपलोड करणचेी मदुत ठेवणते आली होती . सदर 
मदुतीत खालील ०५ स  लागार सं  थांनी  ताव अपलोड केले होत.े  याचा तपिशल खालील माणे-  

अ.न.ं स  लागार सं  थेचे नांव आवक . िदनांक 

०१. िसमॅक क  सलटंस ् ा. िल., है ाबाद (तेलंगाना)  २४०७९ ०६/०३/२०१७ 
०२. एटी  ह सकल, नागपरू २४०८१ ०६/०३/२०१७ 
०३. सिुशल देशमखु अॅ  ड  असोिशएटस,् औरंगाबाद   २४१८७ ०८/०३/२०१७ 
०४. वुतारा क  सलटंट, सावेडी, अहमदनगर २४२६४ ०८/०३/२०१७ 
०५. एम.बी.मालेवार िडझाई  स ा. िल.,नागपरू २४६७२ १४/०३/२०१७ 

 
उपरो  त स  लागार सं  थांचे ा  त तां ि क मािहतीचे (Technical Bid) िलफाफा . १ 

िद.२०/०३/२०१७ रोजी झाले  या मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढेु उघडणते आलेले आहते. उघडणते आले  या 
टे  नीकल बीड मधील कागदप ांची छाननी केली असनू,  याचा तपिशल खालील माणे आहे. 

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव शेरा 

०१ िसमॅक क  सलटंस ् ा. िल., है ाबाद (तेलंगाना) पा  
०२ एटी  ह सकल, नागपरू पा  
०३ सिुशल देशमखु अॅ  ड  असोिशएटस,् औरंगाबाद   पा  
०४ वुतारा क  सलटंट, सावेडी, अहमदनगर आिकटे  ट स  लागार सं  था यांची पा ता 

िनकषातील अ.न.ं४ नुसार वािषक उलाढाल २५ 
ल  पयत नस  याने ते अपा  आहते. 

०५ एम.बी.मालेवार िडझाई  स ा. िल.,नागपरू आिकटे  ट स  लागार सं  था यांची पा ता 
िनकषातील अ.न.ं३ नसुार समान काम केलेले 
नस  यामळेु तसचे अ.नं.५ नसुार टे  नीकल 
पा तेबाबत परुावा सादर न के  यामळेु ते अपा  
आहते. 

 
उपरो  त पा  स  लागार सं  थांचे वािण  यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.११/०४/२०१७ 

रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेले आहते.  याचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  
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अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव फ  ची र  कम शेरा 
०१ सिुशल देशमखु अॅ  ड  असोिशएटस,् औरंगाबाद   १.९५% थम िन  नतम 
०२ एटी  ह सकल, नागपरू २.४५% ि ितय िन  नतम 
०३ िसमॅक क  सलटंस ् ा. िल., है ाबाद (तेलंगाना) ३.००% तिृतय िन  नतम 

 
तरी वरीलपैक  मे. सिुशल देशमखु अॅ  ड  असोिसएटस,् औरंगाबाद यांचा १.९५% इत  या िन  नतम 

फ चा दकेार ि वका न  यानंा नेमणकूप  देणसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस 
करणकेामी िनणयाथ सादर.     

मौजे िनमगाव को हाळे गट न.ं८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं  फुड 
ोसेिसंग युिनट उभारणेकरीता आिकटे चरल स लागार नेमणूक साठी मागिव यात आले या ई-

िनिवदां पैक  िन नतम दरधारक  मे. सुिशल देशमुख अॅ  ड असोिसएटस,् औरंगाबाद हे आजचे थािनक 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.    

यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को हाळे गट न.ं८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू 
िनिमतीसाठी वतं  फुड ोसेिसंग युिनट उभारणेकरीता आिकटे चरल स लागार नेमणूक साठी 
उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक यां चे दर ि वकारणेत येऊन, यांना नेमणूकप  
दे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------  
३१ शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील दशन रांग हॉल वातानुकूलीत करणेसाठी ॲ युिमनीअम 

लायड ग िवंडो, पाट शन व फॉ स िसल गचे कामासाठी उघडणेत आले या ई-िनिवदांवर 
(Commercial Bid) िनणय होणेबाबत. 

ी 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.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे 
सभेत िनणय .८६७ खालील माणे समंत झालेला आहे. 

“… यावर सिव  तर चचा होऊन, शांतीिनवास व भ  तिनवास इमारतीमधील चारही दशन हॉल 
वातानकूुलीत करणकेामी  तावात नमदू केले माण ेकायवाही करणेस व  याकामी येणारे सवसमावेशक खचास 
मा  यता दे  यात आली.” 

 तावनाः- शांतीिनवास व भ  तिनवास इमारतीतील दशन रांगेत साईभ  तानंा उ  णतेचा ास होऊ नये 
याकरीता मेकॅिनकल िवभागामाफत एकूण ३० नग ज  बो एअरकूलर ठेवणते आलेले आहते. तसचे भयूारी माग 
सभामंडप, नं िद गाभारा व समाधी मं िदर यािठकाणी दणेगीदार साईभ  त यांचे माफत स ल ए.सी  लॅ  ट देणगी 
 व पात बसवनू कायरत करणते आलेले आहे. मा. अ  य  महोदय यांचे िनदशानुसार साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता 

चारही दशन हॉल वातानकूुलीत करणकेामी वर नमदू मा .  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े 

शांतीिनवास व भ  तिनवास इमारतीचे दशनरांग हॉलम  ये एअर  हॅ  टीलेशनकरीता दो  ही बाजसू 
िखड  या आहते तसेच िसल गला मोठया आकाराचे ड  ट आह.े सदरह हॉल वातानकुुलीत करणकेामी बं िद  त 
करण ेआव  यक आह.े याकामी अॅ  यिुमनीअम  लायड ग िवंडो, अॅ  यिुमिनअम डोअर, ड  टचे िसल गला फॉ  स 
िसल ग व फॅ ीकेशन करणे इ. कामे करण ेआव  यक आह.े अहमदनगर िज  हा दरसचुी २०१६-२०१७ मधील 
दरानसुार या कामासाठी अंदाजे .२३,२२,६७०/- मा  इतका खच अपे ीत आह.े जा. नं.३६२१/२०१७ 
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानसुार  येक िवभागाने टडरम  ये नमदू करणते येणारी इ  टीमट कॉ  ट ही 
माकट कॉ  टपे ा २० ते ३०% कमी नमदू करावी, असे नमदू केले आहे.  यानुसार अंदाजप क य र  कमेतनु 
२०% कपात क न .१८,५८,१३६/- मा चे खचानसुार इकडील िद.२४/०१/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये सदर 
काम करणसेाठी वतमानप ात व  सं  थानचे सकेंत  थळावर िनिवदा सचूना िस  द क न   ई - िनिवदा मागिवणते 
आ  या हो  या. याकामी एकूण खालील सहा िनिवदाधारकांनी िनिवदा अपलोड के  या हो  या  याचा तपिशल 
खालील माण े– 
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अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव आवक . िदनांक 
०१ अ  यिुमना क  से ट, नािशक  २३८९७ ०८/०३/२०१७ 
०२ मे. आर एल भतुडा , कोपरगांव २५३२४ २२/०३/२०१७ 
०३ पजुा आिकटे  चरल िस  टीम ा. िल. मुंबई २५१११ २२/०३/२०१७ 
०४ एस जी गायकवाड, राहाता २५१०८ २०/०३/२०१७ 
०५ अिनल एस पाटील, सोलापरू  २५१०७ २०/०३/२०१७ 
०६  व  नील अिवनाश भा  कर, राहरी २४२६२ ०८/०३/२०१७ 
उपरो  त ा  त ई – िनिवदांचा तां ि क माहीतीचा िलफाफा िद.०३/०४/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी 

सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आलेला आह.े उघडणते आले  या ई – िनिवदांचे टे  नीकल बीड मधील कागदप ाची 
छाननी केली असता,  याचंे पा तेबाबतचा  तपिशल खालील माणे आह.े 

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव शेरा 

०१ अ  यिुमना क  से ट, नािशक पा  
०२ मे. आर एल भतुडा , कोपरगांव पा  
०३ पजुा आिकटे  चरल िस  टीम ा. िल. मुंबई पा  
०४ एस जी गायकवाड, राहाता पा  
०५ अिनल एस पाटील, सोलापरू  पा  
०६  व  नील अिवनाश भा  कर, राहरी ठेकेदार यांनी बयाना रकमेचा व िनिवदा 

फॉम फ चा डी.डी. हाड कॉपी सादर न 
के  यामळेु तसचे पा ता िनकषातील अ.न.ं 
५ चे माणप  सादर केलेले नस  यामळेु 
अपा  आह.े 

उपरो  त पा  ई– िनिवदाधारकांचे वािण  यीक (Commercial Bid) िलफाफा िद.११/०४/२०१७ 
रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आलेला आहे.  याचा तुलना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव र  कम शेरा 
०१ अिनल एस पाटील, सोलापरू  १७,१२,०९८.०० थम िन  नतम 
०२ अ  यिुमना क  से ट, नािशक १७,४१,८५९.७० ि ितय िन  नतम 
०३ एस जी गायकवाड, राहाता १८,०९,३५१.७० तिृतय िन  नतम 
०४ पजुा आिकटे  चरल िस  टीम ा. िल. मुंबई १९,७२,२९७.३८ - 
०५ मे. आर एल भतुडा , कोपरगांव २०,६७,६८१.२३ - 

 तावः- तरी वरीलपकै  अिनल शामराव पाटील, सोलापरू यांचे िन  नतम दर ( .१७,१२,०९८/-) ि वका न 

 यानंा कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील दशन रांग हॉल 

वातानुकूलीत करणेसाठी ॲ युिमनीअम लायड ग िवंडो, पाट शन व फॉ स िसल गचे कामासाठी 
उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक अिनल शामराव पाटील, सोलापूर यां चे दर 
ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.  

परं तु  सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील दशन रांग 
हॉल वातानुकूलीत करणेचे काम सु  असून, याम ये हवा खेळती राहणेसाठी ॲ युिमनीअम 
लायड ग िवंडो, पाट शन व फॉ स िसल गचे काम करणेत येऊ नये, असे सिमतीचे मत झाले. सबब 

तािवत ि या र  करणेत यावी, असे ठरले.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३२ इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता गोदरेज टेबल खरेदीकामी  िन नतम दरधारकांस कायादेश/ 
पुरवठा आदेश देणेकामी मा  यता िमळणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. १७ 
ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमामधील 
१७ (२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, तसचे 
िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     
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ा  तािवक – शाळे  या मु  या  यािपका ( ाथिमक िवभाग) व ाचाय (मा  यिमक िवभाग) यांचेकरीता 
कायालयात वापरणकेामी गोदरेज सनमायका टॉप (T9) ०२ नग ऑफ स टेबल व वगात िश कांना वापरणकेामी 
(T8) १० नग खरेदी करण े आव  यक आहते. सदरचा अंदाजीत खच हा परुवठाधारकांशी सपंक साधनु  यांचे 
कडून ई-मेल ारे व  तूचंे  दराबाबतचे  प के मागिव  यात आली  होती.   

अ.नं. तपिशल मालाचे वणन नग अंदाजे िकमंत ित 
नग  

एकुण िकमंत. 

०१  टेबल सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी  T 8, 
(एक बाजू ावर) 

१०  ८८५०/- ८८५००/- 

०२ ऑिफस टेबल  सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी T9 
(दोन बाजू ावर) 

०२ १३८३५/- २७६७०/- 

    एकुण ११६१७०/- 
                                          (अ री अंदाजे एक लाख सोळा हजार एकशे स  तर मा  पये) 

उपरो  त सदंभ १ अ  वये सदरचे खरेदीसाठी येणा-या अदंाजे . १,१६,१७०/- मा चे खचास मा  यता 
िमळालेली असनू सदर खरेदीसाठी अ.नगर िज  हयातील होलसेल दकुानदारांकडून  कोटेशन मागिव  यात आले 
असनू  िद. २४.०३.२०१७ अखेर ०३ दरप कांची बंद पाक टे इकडील कायालयाकडे ा  त झालेली आहते. 
 याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ.न.ं कोटेशन धारकांच ेनांव  आवक नंबर/िदनाकं  पािकट  
१. मे. ा ेडस , पांचपीर चावडी . अ. नगर  २५४८४ / २४.०३.२०१७  बंद पािकट  
२. खंडेलवाल  टील फिनचर, अ.नगर  २५४८५ / २४.०३.२०१७  बंद पािकट  
३. रोहन ए  टर ायजसे, अनगर. २५४८६ / २४.०३.२०१७  बंद पािकट  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी/शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक  

िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदरचा खच फिनचर खरेदी बजेटमधनू करता येईल.  यासाठी पये 
२००,०००/- इतक  तरतदू कर  यात आली असनू उपरो  त टडरम  ये खरेदीसाठी नमदू कर  यात आलेली इ  टीमेट 
कॉ ट ही माकट कॉ  ट पे ा २० ते ३०%  कमी  रकमेने नमदू कर  यात आलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकरीता गोरदरेज टेबल 
खरेदीकामी ०३ बंद दरप के  िद. ११.०४.२०१७  रोजीचे खरेदी सिमती सभेसमोर उघडणते येऊन  यामधील मळु 
दरांचा तलुना  मक त  ता तयार करणते आला असनू  याबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे.  

अ. न.ं तपिशल मे. ा ेडस, पांचपीर 
चावडी . अ. नगर 

खंडेलवाल  टील 
फिनचर, अ.नगर 

रोहन ए  टर ायजेस, 
अनगर. 

  दर ित नग पये 
१  सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी  

T 8, ( एक बाज ू ावर)  
. १२७५०/- . १२९००/- . १२२७६/-  

( सव करांसह)  

२  सनमायका टॉप गोदरेज कंपनी 
T9 ( दोन बाज ू ावर)  

. १९८६०/- . १९९५०/- . १९४७२/-  
( सव करांसह) 

उपरो  त माणे गोदरेज टेबल मॉडेल T 8 ित नग खरेदी खच . १२,२७६/- माणे एकूण १० 
नगासाठी  . १,२२,७६०/-  व गोदरेज टेबल मॉडेल T 9  ित नग खरेदी खच . १९४७२/- माण े०२ नगसाठी 
एकूण . ३८९४४/- खच येत असनू एकूण १२ नग गोदरेज टेबलसाठी सव कारांसहीत  एकूण . १,६१,७०४/- 
इतका खच येणार  आह.े   

तरी उपरो  त िन नतम दरधारकांस  मा.  थािनक उपसिमती सभेपढेु सम   उपि थत ठेऊन  यांचेशी 
चचा/ वाटाघाटी क न िनवड झाले  या दरधारकांस कायादेश / परुवठा आदशे दणेेस व  याकामी येणारे खचास 
मा  यता िमळणेस मा.   यव  थापन सिमतीचे सभेत िशफारस करणसेाठी  सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता गोदरेज टेबल खरेदीकामी 
उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम दरधारक रोहन ए  टर ायजेस, अ.नगर यां चे िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.             (कायवाही- ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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३२ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 

सुचना िद या, या मा य कर यात आ या.   
(१) सं थानचे  िविवध िवभागाच े ताव शासनाकडे मा यतेसाठी लंबीत आहते. अशा सव लंबीत तावाची  

स ि थतीसह मािहती मा.सद यांना दे यात यावी.                                     (कायवाही- मागासवग क ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(२) सं थानमाफत बाहरे या सं था/मंडळ यांना िशधा दणेेबाबत मागदशन िमळणकेामीचा ताव शासनाकडे 
पाठिवणते यावा.                                                   (कायवाही- सामा य शासन वशी-०५ ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(३) साईभ ांना उ हापासनू  सरं ण  िमळणसेाठी जनुा िपंपळवाडी रोड या िठकाणी मंडप व मॅटीन ( वायर) 

टाक यात यावे. तसचे दारकामाई दशन रांग ते गेट न.ं४ पयत मंडप वाढिवणते यावा.  
 (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(४) दारावती प रसरात होणा-या चो यांच े माण थांबिवणेसाठी कपाऊंडची उंची वाढिवणते यावी, अँगल जाळी 

बसिवणते यावी तसचे रा ीच ेवेळी परेुसा काश िमळणेसाठी आव यकतेनसुार  जादा लाईट बसिवणते यावे 
व मोठया झाडां या फांदया कमी कर यात या यात. 
                                                             (कायवाही- बांधकाम िवभाग/िव तु िवभाग/बगीचा िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(५) िफरते वै क य पथक स या बंद असनु ते पवु माण ेपु हा सु  करणते याव.े 

           (कायवाही- वै क य सचंालक) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा    
िवषय न.ं०२ मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं. १७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भूखंड .१ मधील इमारत 

बी व डी साईबाबा सं  थानला दान करणेकामी  या दानप ाचे मु ांक शु  क व न दणी शु  काबाबत. 
ताव– अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 

(२) (ट) िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना 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, अशी तरतदू आहे.    

   ताव- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड ं .१ 
मधील इमारत बी व डी दानप ाने ि वकारणकेामी  या दानप ा  या न दणीकामी होणा-या खचास  हणजेच मु ांक 
शु  क व न दणी शु  क इ.खचास मा  यता िमळणबेाबत व दानप  न दणीकृत करणबेाबत..  

 तावना- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड 
ं .१ मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं  थानला िवनामोबदला ह  तातंर करणकेामी ी.कािशनाथ गोिवंद 

पाटील, रा.कोपरी, ता.वसई यांनी िद.११/११/२०१६ रोजी  या अजा  वये  ताव सादर केलेला आह.े  या 
अनषुंगाने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढेू  ताव सादर करणते आला.  यावर िनणय 

ं .९४७ माण ेखालील माणे िनणय झालेला आह.े    
   “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पवू), िज.ठाणे 

यांची मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड ं .१ मधील इमारत 
बी व डी िवनामोबदला ह  तातंर करणसे मा  यता दे  यात आली.  

  तसचे या इमारतीम  ये रा  यातील गोरगरीब,आदीवासी,वं िचत,दबुल िव ा  यासाठी रा  य  लोकसवेा 
आयोगा  या  परी ेची तयारी क न घेण ेव  यानंा शासक य सवेेचा लाभ िमळवनू देणकेामी िनवृ  त  राजपि त 
अिधका-यां  या मागदशनाखाली आय.ए.एस.अकॅडमी सु  करणचेा अ  यासपवूक सिव  तर  ताव सभेसमोर 
सादर करणते यावा,अस ेठरले.”  

  उ  त िनणया  या अनषुंगाने  व इकडील िद.२२/०३/२०१७ रोजी  या कायालयीन िटपणी  या अनषुंगाने 
उ  त  दानप  न दणीकामी येणा-या मु ांक शु  काची र  कम माफ क न िमळणकेामी मा.स हिज  हा िनबंधक वग-
१ तथा मु ांक िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडेस इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/६४५२/२०१७ 
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िद.२४/०३/२०१७ अ  वये उ  त  िमळकतीचा ७/१२ उतारा,दानप ाचा मसदुा,मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय 
ं .९४७ ची त व इतर आव  यक  या  कागदप ांसह  ताव सादर करणते आला होता.  

तथािप मा.सह िज  हा िनबंधक वग-१ तथा मु ांक िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी  याचंेकडील 
आदशे ं .क -३/ अिभ. .३०/१७/९५८/२०१७ िद.२४/०३/२०१७ अ  वये “उ  त दानप ाचे ा पम  ये नमदू 
िमळकतीचे या कायालयातील सहायक नगररचनाकार यांनी सन २०१६-१७ चे केलेले मु  यांकन 
.३२,२७,१३,५००/- इतके होत असनू सदर द  त हा  यात नमदू िमळकतीबाबत अटी व शत  व बाबी पाहता 

दानप ाचा होत आहे,असे माझे मत झा  याने  यावर महारा   मु ांक अिधिनयम चे अनसुचूी १ मधील अनु  छेद 
३४  या अंतगत अनु  छेद २५ नसुार भाव े ासाठी ४ % माण ेमु ाकं शु  क  .१,२९,०८,५४०/- व िज  हा 
प रषद अिधभार १ % माण े ,३२,२७,१३५/- अस ेएकूण मु ांक शु  क .१,६१,३५,६७५/- इतके येईल. परंत ु
महारा   मु ांक अिधिनयमाचे कलम ७० अ  वये मु ांक शु  क .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक कोटी एकस  ट 
लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा ) इतके दये आह.े मा  य अस  यास ६० िदवसांचे आत ई-चलना ारे शासनास 
जमा कर  यात यावे. अ  यथा सदर बाबतीत समाधानी नस  यास महारा   मु ांक अिधिनयमचे कलम ५३(अ) 
अ  वये मु  य िनयं क, महसलु ािधकारी यांचेकडे िकंवा मु  याकंना  या बाबतीत महारा   मु ांक अिधिनयमचे 
कलम ३२ (ब) अ  वये मा.न दणी उपमहािनरी क व मु ांक उपिनयं क,नािशक िवभाग,नािशक यांचेकडे अपील 
दाखल करावे” असेबाबत आदशे िनगत केलेले आहते.  

त षुंगाने मु ांक शु  क व न दणी शु  क इ.खचास मा  यता िमळणेकामीचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजी  या सभेत सादर कर  यात आला.  यास अनुस न िनणय ं .२४० अ  वये 
खालील माण ेिनणय कर  यात आलेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील हे सं  थानला 
दान  व पात दते असले  या बी व डी इमारतीचे द  त न दणीकरीता मु ांक व न दणी शु  क भरणकेामी 
मा.कायकारी अिधकारी यांनी मु ांक व न दणी शु  काची खातरजमा क न द  त न दणीबाबत पुढील कायवाही 
करावी, अस ेठरले.  

उपरो  त िनणया  या अनषुंगाने िद.१८/०४/२०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी व मा.उपकायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी ी.धनंजय िनकम,न दणी उपमहािनरी क व मु ांक 
उपिनयं क, नािशक िवभाग, नािशक यांचेशी सम  चचा केली असता मा.न दणी उपमहािनरी क यांनी सह 
िज  हा  िनबंधक वग-१ तथा मु ांक िज  हािधकारी,अहमदनगर यांनी उ  त दानप ा  या मु ांक शु  काबाबत िनगत 
केलेला िद.२४/०३/२०१७ रोजीचा अिभिनणय हा यथायो  य असनू  या माण े उ  त दानप ाचे मु ांक शु  क 
र  कम .१,६१,३५,६८०/- ( .एक कोटी एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा ) इतक  भरणे आव  यक 
असलेचे सां िगतलेले आह.े  यामळेु  तुत करणी अपील कर  यात त  य असलेचे िदसनू येत नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय- उ  त दानप  द  त न दणीकामीचे मु ांक शु  काची र  कम 
.१,६१,३५,६८०/- ( .एक कोटी एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा ) इतक  सं  थानचे 

लेखाशाखेमाफत RTGS ारे सरकारजमा करण े व मा.दु यम िनबंधक ेणी-१, राहाता यांचकेडील 
िद.२८/०३/२०१७ रोजी  या प ा माण ेउ  त द  त न दणी शु  क  र  कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) इतक  
RTGS ारे शासनास जमा करण ेव सदरचे दानप  मा.दु यम िनबंधक, राहाता यांचेकडेस न दिवणे  या िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .३२३ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं १७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ 
मधील भूखंड .१ मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं  थानला दान हणून ि वकारणेकामी दानप  
द  त न दणीकामी या मु ांक शु  काची .१,६१,३५,६८०/- मा  र कम सं  थानचे लेखाशाखेमाफत 
RTGS ारे सरकारजमा करणे व मा.दु यम िनबंधक ेणी-१, राहाता यां चेकडील िद.२८/०३/२०१७ 
रोजी  या प ा माणे उ  त द  त न दणी शु  क .३०,०००/- मा  र कम RTGS ारे शासनास जमा 
करणे व सदरचे दानप  मा.दु यम िनबंधक, राहाता यां चेकडे न दिवणेस मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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आय या वेळेचा     
िवषय न.ं०३ महारा  रा य शेती महामंडळाचे ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीन ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  यांचेसाठी कायम खरेदी करणेकामी सुधारीत ताव सादर करणेबाबत. 
ताव– अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम 

१७(२)(ट) िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिवणे  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यव  थेची उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करीत िकंवा 
खरेदी करील, अस ेनमदू आहे.  

 ताव– महारा   रा  य शेती महामंडळाचे ल  मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील मौजे िनमगाव-को-हाळे 
व िशड  येथील जमीनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी कायम खरेदी करणकेामी सधुारीत 

 ताव सादर करणेबाबत. 
पूविपठीका- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०२/२००९ रोजी  या सभेत महारा   रा  य शेती 

महामंडळा  या ल  मीवाडी मळया अंतगत येणा-या जमीनी िविवध कारणांसाठी सं  थानने घेणेबाबतचा िनणय 
ं .१६५ झालेला आह.े  या अनषुंगाने मा.कायकारी सचंालक ,महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु ेयांना इकडील 

जा.न.ंएसएसएसटी/भूसपंादन/२१२६/२००९ िद.२०/०२/२००९ अ  वये खालील गावांचे  याचंेपु ढे दशिवलेले 
े  सं  थानला खरेदी देणबेाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  

अ.नं.  गावाचे नाव  े  हे.आर 
१ िनमगाव-को-हाळे  ६३.०९ 
२ कनकुरी  ०६.६५ 
३ िशड   ११.८२ 
४ िनमगाव-को-हाळे (जी.आर.बी.वाडी)  ०५.९५ 
५ साकुरी  १३.८२ 
६ सावळिवहीर ब.ु  ७५.७० 
७ सावळिवहीर ख.ु  ३३.६७ 
८ चांदकेसारे/सोनेवाडी  १५३.७३ 
 एकूण  ३६४.४३ 

  उपरो  त मागणी केले  या े ाबाबत शतेी महामंडळाचे  थािनक अिधकारी यांचेकडेस सम  चौकशी 
केली असता व सदर े ाचा ताळमेळ घेतला असता  यापकै  काही गावातील काही े  शतेी महामंडळाने 
शासनामाफत खंडकरी शतेक-यांना वाटप केललेे असलचेे व काही े  वाटप करावयाचे  तािवत असलचेे  यांनी 
सां िगतल.े  यामु ळे  ततु करणी खाली नमूद केले  या गावांचे  याचंेपूढ ेदाखिवललेे े  संस ्थानला कायम  व पी 
खरेदी करणेकामीचा सुधारीत  ताव मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ, पणुे यांचेकडेस 
सादर करणेकामी व  याची त मा. धान सिचव,महसुल व वन िवभाग,महारा   शासन, मुंबई यांचेकडेस सादर 
करणेकामी  या िनणयाथ  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजी  या  सभेत सादर कर  यात आला. 
 यात िनणय ं .७४५ अ  वये खालील माणे िनणय झालेला आह.े  

  यावर सिव  तर चचा होऊन  तावात नमूद केले माणे िनमगाव-को हाळे, िशड , साकुरी, सावळिवहीर ब.ु, 
सावळिवहीर ख.ु व चांदेकसारे/सोनवेाडी येथील शतेी महामंडळाची ३०१.८४ हे  टर जमीन दु यम िनबधंक यांनी 
कळिवले  या .३६९,२८,९०,५३०/- मा  मु  याकंना माणे खरेदी करणेस मा  यता दे  यात आली व तसा  ताव 
मा.  यव  थापक य संचालक,महारा   रा  य शतेी महामंडळ मयादीत,पणुे व मा. धान सिचव,महसुल व वन 
िवभाग,महारा   शासन,मुंबई यांचेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरल.े   

 उपरो  त िनणया माणे सुधारीत  तावात खालील जमीनी दशिव  यात आ  या.  
अ.नं.  गावाचे नाव  े  हे.आर  
१ िनमगाव-को-हाळे    ७१.०५ 
२ िशड     ११.६२ 
३ साकुरी    १३.८२ 
४ सावळिवहीर ब.ु    ७५.६१ 
५ सावळिवहीर ख.ु    ३३.६७  
६ चांदकेसारे/सोनेवाडी    ९६.०७  
 एकूण  ३०१.८४ 
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  उपरो  त िनणय ं .७४५ माण ेउपरो  त जमीनी सं  थानला कायम  व पी खरेदी िमळणकेामीचा  ताव 
इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३८९८/२०१६ िद.२४/१०/२०१६ अ  वये मा.  यव  थापक य संचालक, 
महारा   रा  य शेती महामंडळ,पणु ेयांचेकडे सादर करणते आला व त मा. धान सिचव,महसलु व वन  िवभाग, 
महारा   शासन,मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणते आलेला आह.े  

सुधारीत  ताव- वरील जमीन ची सं  थानचे मा.अ  य  व मा.कायकारी अिधकारी यांनी 
िद.२८/०३/२०१७ रोजी सम  पाहणी केली असता  यापैक  खालील नमदू केले  या जमीनी या सं  थान  या 
जमीनीचे लगत असनू सन २०१७-१८ हे  चे समाधी शता  दी वष अस  याने या कालावधीत साईभ  तां  या 
गद त मोठया माणात वाढ हो  याची श  यता असलेने  यासाठीचे िनयोजन करणे, साईभ  तानंा अ  न, िनवारा, 
वैदि्कय सवेा या मलुभतू सोयी -सिुवधा िवनासायास,िवनािवलंब उपल  ध  हा  यात तसचे साईभ  ताचंे 
मनोरंजनासाठी सां  कृितक क  उभारण,ेउ ानांची उभारणी करण,ेवाहनतळ  यव  था करण े व सादालयाचे 
िव  तारीकरण करण े यासाठी सदर जमीन ची सं  थानला तातडीने खरेदी करण े आव  यक असलेचे मत झालेले  
आह.े  

   यासाठी खालील नमदू केले  या गावांचे  याचंेपढेु दशिवलेले े  सं  थानला तातडीने कायम खरेदीने 
िमळणकेामी  सधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य सचंालक ,महारा   रा  य शेती महामंडळ मया.पुण े यांचेकडेस 
सादर करता येईल.   

अ.न.ं  गावाचे नाव  े  हे.आर  
१ िनमगाव-को-हाळे   ४०.७३ 
२ िशड    ११.६२ 
 एकूण   ५२.३५ 

 (गाविनहाय व सव नंबर िनहाय े ाची यादी सोबत सादर केली आह.े)  
  उपरो  त े  सं  थानला खालील िविवध कारणांसाठी आव  यक असलेबाबत  तावात नमदू करता येईल .   

१) उपरो  तपैक  मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं८५ या जमीनीलगत सं  थानचे सादालय आहे. 
 या सादालयात लाडू िनिमती  यव  था आह.े लाडू िनिमतीसाठी १) िवभाग मखुकायालय २)  टोअर ३) 

ऑनलाईल च  क   ४) पु ष  व  छतागहृ,  ी  व  छतागहृ ५) एल.पी.जी.शेगडया  यािठकाणी फलाईगं पॅन 
असतात. ६) बुंदी सकुिवण.े ७) बुंदीपासनू लाडू तयार करण.े ८) लाडू सकुिवण े९) मटेन  स म १०) कमचा-यांचे 
कपडे बदल  याची जागा ११) कं ोल कॅिबन सपुरवायझर कायालय १२) वॉिशंग  लॅ  ट तसचे एल.पी.जी.गॅससाठी 
 वतं  गोडावनू इ.साठी िकमान ०.३० आर जागा लागते. १३) लायट ग म १४) पाक गं इ.साठी सं  थानला उ  त 

सव नं.८५ मधील परेुशा जागेची आव  यकता आह ेव उव रत े ात  
२) साईभ  तानंा जा  तीत जा  त िनवास  थाने उपल  ध क न देण.े  
३) ता  परु  या  व पा  या िनवास  यव  थेसह कॅि पंग ाऊंड. 
४) पालखी तळ. 
५) वाहनतळ व कॅि पंग ाऊंड इ.साठी सदर े ाची सं  थानला आव  यकता आह.े  

  तसचे उपरो  त मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड  येथील जमीन  या िकंमतीबाबतची माहीती मा.दु यम 
िनबंधक, राहाता यांचेकडून ा  त क न घेतली असनू  या माणे उपरो  त जमीन ची एकूण िकंमत र  कम 
.१५७,२४,४३,०००/- (अ री .एकशे स  ताव  न कोटी चोवीस लाख ेचाळीस हजार मा ) इतक  होत आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- अ) उपरो  त माण े सधुारीत  ताव मा.  यव  थापक य सचंालक, महारा   
रा  य शेती महामंडळ, पणु ेयांचेकडेस सादर करणे  या मा  यतेसाठी व त मा. धान सिचव,महसलु व वन िवभाग , 
मं ालय, मुंबई यांना सादर करणे  या  मा  यतेसाठी  आिण ब) उ  त जमीन चे मा.दु यम िनबंधक, राहाता यांनी 
कळिवले  या मु  याकंना माण ेखरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२४ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा  रा य शेती महामंडळाचे ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील 
जमीन ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचेसाठी कायम खरेदी करणेकामीचा सुधारीत 

ताव मा.  यव  थापक य संचालक, महारा   रा  य शेती महामंडळ, पुणे यां चेकडेस सादर करणेत 
येऊन, याची त मा. धान सिचव,महसुल व वन िवभाग, मं ालय, मुबंई यांना देणेस व सदरह जमीन 
मा.दु यम िनबंधक, राहाता यांनी कळिवले  या मु  याकंना माणे खरेदी करणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
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आय या वेळेचा   
िवषय न.ं०४ पाच वासी बसेसचा वािषक टॅ  स भरणेबाबत. 

ताव– महारा   शासन अिधिनयम- २००४ मधील तरतुदः-  
१) कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व व कामाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगंणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील” अस ेनमदु केलेले आहे.  
२) कलम २१ (१) )ज( म  ये, िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अधीन 
राहन,  या  या वेळी अंमलात असले  या कोण  याही काय ा  वये िव  व  त  यव  थेकडून देय असलेले कोणतेही 
कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यांचे दान कर  यात येईल, नमदु केलेले आहे.  

 

 तािवकः- वाहन िवभागाकडील वासी बस . एमएच-१७-एजी-९७४७, एजी-९७४८, एजी-
९७४९, एजी-९७५० व  एजी-९७५१ या पाच बसेसचा वापर साईआ म व भ  तिनवास  थान येथे िनवास करणा-
या साईभ  तानंा मंदीर प रसर व सादालय येथे घेवनु जाण ेव घेवनु येण ेकामी होत आहे . सदर पाच बससे  या 
टॅ  सची मदुत िद.३०/०६/२०१७ रोजी सपंु  टा त येत असलेने उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु यांनीएटी 
फॉमवर पढुील एक वषाकरीता  हणजे िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर या कालावधी करीता 
खालील तपिशला माण ेर  कम भरणचेे कळिवले आहे.  

 

अ.न.ं बस मांक वाहन कार आसन मता र  कम ( .) 

०१ एमएच-१७-एजी-९७४७  वासी बस ३१+१ िसटर ३१,०००.०० 
०२ एमएच-१७-एजी-९७४८ वासी बस ३१+१ िसटर ३१,०००.०० 
०३ एमएच-१७-एजी-९७४९  वासी बस ३१+१ िसटर ३१,०००.०० 
०४ एमएच-१७-एजी-९७५०  वासी बस ३१+१ िसटर ३१,०००.०० 
०५ एमएच-१७-एजी-९७५१  वासी बस ३१+१ िसटर ३१,०००.०० 
 एकुण र  कम( .) १,५५,०००.०० 

 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त माण ेपाच वासीबसेस वाहनांचा आर.टी.ओ. कायालयात वािषक 
टॅ  स भरण ेकामी .१,५५,०००/- (अ री र  कम . एक लाख पं  चाव  ण हजार) मा  खच येणार आह.े सदर 
खच मोटारकार कर व भाडे या अंदाजप कातनु करता येईल. सदर टॅ  सची र  कम आर.टी.ओ. कायालयात 
उप ादिेशक प रवहन अिधकारी, ीरामपरु यांचे नांवे अॅड  हा  स डी.डी. ारेआदा करावी लागणार आह.े 

मागणीः- तरी वासी बस . एमएच-१७-एजी-९७४७, एजी-९७४८, एजी-९७४९, एजी-९७५० व  
एजी-९७५१ या पाच बसेसचा वािषक (िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर) टॅ  सची र  कम भरणे 
कामी येणा-या एकुण र  कम .१,५५,०००/- (अ री र  कम . एक लाख पं  चाव  ण हजार)मा  र  कम 
उप ादिेशक प रवहन कायालय, ीरामपरु येथे भरणसे व याकामी येणा -या खचास मा  यता असावी 

िनणय .३२५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाम ये नमुद केले या पाच बसेस या िद.०१/०७/२०१७ ते 
िद.३०/०६/२०१८ अखेर या कालावधीतील वािषक टॅ  सची .१,५५,०००/- मा  र  कम उप ादेिशक 
प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे भरणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
आय या वेळेचा    
िवषय न.ं०५ सं  थान संचिलत ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयामधील िव ािथन साठी बससेवा सु  करणे 

बाबत. 
ताव– महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदः-  

१) कलम १७ )१ (म  ये , रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व व कामाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगंणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  य असतील” अस ेनमदु केलेले आहे . 
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२) कलम १७ (२) )ढ(  म  ये, िवशेषक न आिण  पोट-कलम (१) मधील तरतदु  या 
सवसाधारणतेला बाध न आणता, सिमती सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास 
सहा य करील तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील,अस ेनमदु आहे. 

ा  तािवकः- उपरो  िवषयांस अनुस न, यापवु  मा.ना. ी राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प  नेता 
यांचेकडेस िशड  शहर आिण प रसरातील  थािनक ाम  थानंी /कमचा-यानंी िविवध  नांबाबत माग  या 
केले  या आहते. यात ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय मिधल मलु साठी बससवेा सु  करण े बाबत मा गणी 
केलेली आह.े 

   यानसुार , सं  थानचे ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय मधील िव ाथ नीकरीता नवीन ०९  कुलबस 
खरेदी करण ेिकंवा   लुबस सिुवधा परुिव  याचे काम ॅ  हलर कॉ  ॅ  टर माफत आऊटसोस ग प  दतीने (भाडो ी 
बसेस) घेण ेबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर कर  यात आला होता. 

  िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभतेील िनणय .८६ नसुार,  या-  या गावंाम  ये 
ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मुल साठी बससवेा सु  करावयाच े  तावीत आह.े त ् यागावामं  ये 

महारा   रा य प रवहन महामंडळाची बस सिुवधा नसलेबाबत महारा   रा  य प रवहन महामंडळाकडून लेखी 
मािहती  यावी व अशी बससवेा उपल  ध नसलेने सं  थानची बससवेा सु  करण े बाबत  या िठकाण  या 

ामपंचायतीचा ठराव घे  यात यावा व  यासह सिवस ्तर  ताव पढुील शै िणक वष सु  करणपेवु  सभेपढेु 
फेरसादर करणते यावा, अस ेठरले होते.  

  उपरो  त िनणयानसुार इकडील जा .न.ंएसएसएस/वाहन/६९५४/२०१६ िदनांक १७/०३/२०१६ रोजीचे 
प ा  वये, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय मधील मलु साठी महारा   रा  य प रवहन महामंडळाची बससवेा 
उपल  ध नसलेचा ामपंचायतीचा ठराव करण े बाबत नगर-मनमाडरोड वरील सावळीिवहीर, िनमगांव, िनघोज, 
राहाता ही गावे वगळुन प रसरातील ०१) अ  तगांव, ०२) िपंपळस ३) साकुरी ४) नांदखु  ख.ु ५) नांदखु  ब.ु ६) 
डो-हाळे ७) को-हाळे ८) काकडी, ९) केलवड १०) मनेवाडी ११) वेस १२) वाकळी १३) कनकुरी१४) 
न.पा.वाडी १५) िपंपळवाडी १६) पणुतांबा १७) ई/ कोहक  या ामपंचायत ना प  दे  यात आले होते.  यापैक  
आजतागायत पणुतांबा,  न.पा.वाडी व ई या ामपंचायतीचे ठराव ा  त झालेले होत.े  

  तसचे इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/५२२/२०१६ िद.०६/०५/२०१६ अ  वये मा.आगार 
 यव  थापक, महारा   रा  य प रवहन महामंडळ,कोपरगांव आगार यांना उपरो  त गावांम  ये म.रा.प.महामंडळाची 

बससवेा बाबतची मािहती िमळण ेकामी प  दे  यात आले होते.  यानसुार आगार  यव  थापक, कोपरगांव यांनी 
 याचंे जा. .रा.प./ आ.  य.का/कोपर-३२६ िद.१०/०५/२०१६ अ  वये अ  तगांव, िशंगव,े पणुतांबा, सोनेवाडी या 

गावांम  ये बससवेा सु  असलेबाबत कळिवलेले आहते . तसेच नांदखु  बु., नांदखु  ख.ु, कनकुरी, डो-हाळे, को-
हाळे, मनेवाडी, काकडी, साकुरी, िपंपळस, एक खे, िपंपळवाडी, ई, कोहक , न.पा.वाडी, वेस, वाळक , केलवड 
या गांवाम  ये बससेवा नसलेबाबत कळिवलेले होते. 

  अिखल भारतीय िव ाथ  प रषद, िशड  शहर यांनी िदनांक २७ ऑग  ट, २०१६ चे िनवेदना वये किन  ठ 
महािव ालयाकडील मलु ना बस सेवा उपल  ध क न दणेचेे कळिवलेले होत े.  

  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांनी सन-२०१६-१७ करीता  कुलबस सिुवधाकरीता गाव िनहाय 
िव ाथ नी सं  या खालील माण ेकळिवलेली आह.े 

अ.न.ं गाव सं  या अ.न.ं गाव सं  या अ.न.ं गाव सं  या 
१ िशड  २५२ १० िपंपळस २ १९ सावळीिवहीर  ख.ु १६ 
२ नांदखु  ख.ु १५ ११ अ  तगांव ५ २० िनघोज ३५ 
३ नांदखु  ब.ु २९ १२ िपंपळवाडी ६० २१ िनमगांव ४३ 
४ कनकुरी १८ १३ िबरेगांव बन ६ २२ सोनेवाडी २ 
५ डो-हाळे ३६ १४ ई ३२ २३ न.पा.वाडी ८ 
६ को-हाळे ७ १५ िशंगव े २ २४ िनमगांववाडी १० 
७ काकडी १ १६ पणुतांबा २ २५ िनमशेवाडी ७ 
८ साकुरी १७ १७ को क  ४ 

 एकुण ६६६ 
९ राहाता १७ १८ सावळीिवहीर ब.ु  ४० 
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अ) सं  थानमाफत, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालया  या मुल करीता  कुल बसेस सेवा 
ावयाची झा  यास– 
१) सदरचे  यिुनअर कॉलेज सकाळी १०.०० ते सायं.०५.०० या वेळेत अस  यामळेु  सव मलु ना एकाच  

वेळेस शाळेम  ये घेवनु यावे लागेल व परत घरी सोडावलेागेल.  याकामी उपरो  त मलु ची सं  या  
िवचारात घेता िशड व प रसरातील  मलुी बसचा वापर करणार नाही अस ेगहृीत ध न नवीन ०६ बससे  
(५४+२ िसटर) खरेदी करणे आव  यक आह.े सदर कामी ित बस अंदाजे .२२,००,०००/- माणे 
एकुण बसेस करीता .१,३२,००,०००/- इतका खच येईल.  

२) ित बसकरीता ०१ वाहन चालक व ०१ मतदनीस या माणे एकुण ०६ बसेस करीता ०६ वाहन 
चालक व ०६ मदतनीस कमचारी उपल  ध क न ावे लागतील,  यानसुार या सवेेसाठी ०१ वाहन 
चालकाचे ित महा वेतन .२०,०००/- व मदतनीस कमचारी ितमहा वेतन .१५,०००/- माण े०६ 
बसेस करीता ितमहा .२,१०,०००/- माण े .२५,२०,०००/- इतका वािषक वेतन खच अपे ीत 
आह.े 

३) ०६ बसेस करीता ित िदन अंदाजे १८०िक.मी. अंतराकरीता ७० िलटर िडझेल Xअंदाजे .५५/- ित 
िलटर माणे .३,८५०/- ित िदवस या माणे वािषक (२३० िदवसाकरीता) अंदाजे .८,८५,५००/- 
मा  इधंन खच अपे ीत आहे.  

४) ०६ बससेचे द ु  ती  व दखेभाल खच- ित बस .६०,०००/- माणे ०६ बससे करीता .३,६०,०००/- 
खच अपे ीत आह.े 

५) सव बसेसची िकंमत व िव ाथीनी सं  या (५४+२) नसुार िवमा करण े करीता अंदाजे ित बस फ  
.९०,०००/- X ६ माणे .५,४०,०००/- खच येतील. 

६) RTO कायालयाचे चिलत िनयमानसुार , इय ा दहावी पे ा पढुील वगाकरीता टॅ ससाठी ित िसट 
.१९००/- माण ेX ५४ िसट करीता .१,०२,६००/- ित बस माण े६ बसेस करीता एकुण र  कम 
.६,१५,६००/- खच येईल. याकरीता सदर  या बसेस किन  ठ महािव ालयाचे नावावर रिज  ेशन 

करा या लागतील, याकामी किन  ठ महािव ालयाचे न दणी माणप  जोडण ेआव  यक रािहल.  
   उपरो  त अ.न.ं०१ ते ०६ करीता खालील माणे एकुण खच अपे ीत आह.े 

अ.न.ं तपिशल भांडवली खच ( .) अंदाजे वािषक खच 
०१ नवीन ०६ बसेस खरेदी खच १,३२,००,०००.०० २६,४०,०००.०० 

(२०% घसारा) 
०२ कमचारी वेतन खच (वािषक) --- २५,२०,०००.०० 
०३ इधंन खच (वािषक) --- ८,८५,५००.०० 
०४ दु  ती  व देखभाल खच (वािषक) --- ३,६०,०००.०० 
०५ िवमा खच(वािषक) --- ५,४०,०००.०० 
०६ RTO टॅ  स खच(वािषक) --- १,०२,६००.०० 
 एकुण अंदाजे खच १,३२,००,०००.०० ७०,४८,१००.०० 

 
ब) भाडो ी बसेस उपल  ध क न ावयाचे झा  यास- 

  स  या ायोिगकत  वावर ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मलु ना ने-आण करण े कामी 
 कुलबस सिुवधा परुिव  याचे काम ॅ  हलर कॉ  ॅ  टर माफत आऊट सोसिसगं प  दतीने (भाडो ी बसेस)ई-िनिवदा 

काढुन दतेा येईल. सदर कामी ित िदनी (५२  िसटर) बससेसाठी ित बस / ित िदन .७,०००/- माणे िशड  
 यितरी  त बाहरेगांवाव न येणा-या मलु साठी ०६बससेसाठी २३० शालेयिदवसांसाठी ( ित वष  )अंदाजे एकुण 
.९६,६०,०००/- मा खच अपे ीत आह.े 

क) बस थां बेः-  
०१) िशड  व नगर-मनमाड र   यावरील गां वे वगळुन इतर गावातील मुल ना बससवेा सं  थान माफत 

ावयाची अस  यास खालील  माण े ट/ बस थां बे करावे लागतील. 
 
 
 



142 
 

{04} 28.04.2017, Shirdi (SPJ doc) 

     त ा मांक ०१  

अ.नं. िठकाण 

जाणे+ येणे अंतर 
िक.मी. 

(आणणे + 
सोडणे) 

सं  या एकुण 

तािवत बस शु  कनुसार 
जमा होणारी अंदािजत 

र कम 
(०३x०४x२३०शालेय 

िदवस ) 

शेरा 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७  
०१ िपंपळवाडी १८+१८=३६ ६०  

७२ 
५,९६,१६०/- नपावाडी+ पुणताबंा+ िशगंव े

येथील मुल ना िपंपळवाडी येथे 
बोलवाव ेलागेल. 

िशगंवे-२+नपावाडी-
८+ पुणतांबा-२  

 १२ 

०२ ई २१+२१=४२ ३२  
३६ 

३,०९,१२०/- कोहक  येथील मुलांना द  त 
मंदीर टॉप येथ े बोलवावे 
लागेल.  

कोहक  (द  त मं िदर)  २३+२३=४६ ०४ ०,४२,३२०/- 

०३ नांदखु  ब.ु  २४+२४=४८ २९  
५१ 

३,२०,१६०/- काकडी येथील ०१ मुलगी 
को-हाळे येथ े बोलवावे 
लागेल.  

नांदखु  ख.ु २६+२६=५६ १५ १,९३,२००/- 
को-हाळे ३६+३६=७२ ०७ १,१५,९२०/- 

०४ डो-हाळे  २४+२४=४८ ३६  
५४ 

३,९७,४४०/-  
कनकुरी १८+१८=३६ १८ १,४९,०४०/- 

  एकुण २१३ २१३ २१,२३,२६०/-  
०२) िशड , िनमगांव व िनघोज  यितरी  त इतर सव िठकाणचे मुल ना सं  थान बस दणेचेे अस  यास 

खालील  माणे ट / बस थां बे करावे लागतील. 
 
त ा मांक ०२ 

अ.नं. िठकाणी 
जाणे+ येणे अंतर 

िक.मी. 
(आणणे + सोडणे) 

सं  या एकुण 

तािवत बस 
शु  कनुसार जमा 
होणारी अंदािजत 

र कम 
(०३x०४ x२३०शालेय 

िदवस ) 

शेरा 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ 
०१ िपंपळवाडी १८+१८=३६ ६०  

 
७२ 

५,९६,१६०/- नपावाडी+ पुणतांबा+ 
िशगंव े येथील मुल ना 
िपंपळवाडी येथ े बोलवावे 
लागेल. 

िशगंवे-२+नपावाडी-
८+ पुणतांबा-२  

 १२  

०२ ई २१+२१=४२ ३२  
३६ 

३,०९,१२०/- कोहक  येथील मुलांना 
द  त मंदीर  टॅप येथ े
बोलवाव ेलागेल.  

कोहक  (द  त मं िदर)  २३+२३=४६ ०४ ०,४२,३२०/- 

०३ सावळीिवहीर ख.ु १६+१६=३२ ४०  २,९४,४००/-  
 सावळीिवहीर ब.ु १७+१७=३४ १६ ५६ १,२५,१२०/-  
०४ नांदखु  ख.ु २६+२६=५६ १५  १,९३,२००/- काकडी येथील ०१ मुलगी 

को-हाळे येथ े बोलवाव े
लागेल.  

 नांदखु  ब.ु २४+२४=४८ २९  ३,२०,१६०/- 
 को-हाळे ३६+३६=७२ ०७ ५१ १,१५,९२०/- 
०५ कनकुरी १८+१८=३६ १८  १,४९,०४०/-  
 डो-हाळे २४+२४=४८ ३६ ५४ ३,९७,४४०/-  
०६ राहाता १९+१९=३८ १७ ४१ १,४८,५८०/- साकुरी येथील मुली नगर-

मनमाड रोडव न घतेा 
येतील व सोडता येतील. 

 साकुरी १७+१७=३४ २४ १,८७,६८०/- 

  एकुण ३१० ३१० २८,७९,१४०/-  
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०३) किन  ठ महािव ालयाकडे स  या एकुण ६६६ मलुी िश ण घेत असलेचे िव ालयाकडुन 
कळिव  यात आलेले आह.े या सव मलु ना सं  था न माफत / भाडो ी बस सवेा उपल  ध क न ावयाचे अस  यास 
एकुण १३ (५२ िसटर) बसेस लागतील  यामळेु बसेस  खरेदी व इतर अनषुंगीक खचात उपरो  त अ / ब मधील 
खचाचे माणात  यानुसार वाढ होईल.  

ड)  मुल कडून  यावयाचे फ   बाबतः-  
  महारा   रा  य प रवहन महामंडळ (एस.टी.) मधील वाशांकडून स  या एक पया ित  िक.मी. पे ा 

भाडे आकारले जाते. तसचे ित ितक ट एक पया अिधभार घे  यात येतो.  
  ी साईबाबा सं  थानचे किन  ठ महािव ालयाकडील िव ाथ करीता बससवेा उपल  ध क न िद  यास 

येणारा खच िवचारात घेता सवलती  या दरात उपरो  त बस थां  यानसुार व  य  होणा-या वासानुसार, ित 
िक.मी. एक पया ( ित िदवसा माण)े एकुण शालेय २३० िदवसा करीता (वािषक) बस शु  क वसलु करता 
येईल, अस ेमत आहे. 

  उपरो  त तावाचे अनषुंगाने, खाली नमदु केले  या बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह े-  
०१.   ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मलु साठी सं  था न माफत बससवेा उपल  ध क न 

दणे ेअथवा भाडो ी वाहनांमाफत बससवेा उपल  ध क न देण.े 
०२.  प र  छेद क मधील त ा मांक १ अथवा  त ा माकं २ अथवा अ.न.ं ०३ पैक  कोण  या 

गावातील मलु ना बससवेा उपल  ध क न देण.े 
०३.  प र छेद ड माणे बस वास शु क आकारणे.    
उपरो  तावावर िनणय होणसे तसचे वर नमदु केले माण े सं  था नमाफत बससवेा उपल  ध क न 

ावयाची झा  यास, बस खरेदी कामी िकंवा भाडो ी घेणकेामी ई-िनिवदा ि या िविहत प  दतीने राबिवणसे 
तसचे याकामी येणारे सवसमावेशक अनषुं िगक खचास मा यता िमळण ेकामी, सदरचा ताव िद.३१.०८.२०१६ 
रोजीचे मा. यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर कर  यात आला होता.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, िनणय .६२५ अ  वये, दर  यानचे कालावधीम  ये ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयामधील िव ािथन साठी महारा   रा  य प रवहन महामंडळ ह ेबस सवेा परुिवणेस तयार आहते का?  
याची िवचारणा करणते यावी, अस ेठरले होते. 

उपरो  त िनणयानुसार, िवभाग िनयं क मखु, महारा   रा  य प रवहन महामंडळ, अहमदनगर िवभाग, 
अहमदनगर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-किन  ठ/३०१४/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ अ  वये प  देणते आले होते. 
 यानसुार िद.१०/१०/२०१६ रोजी मा.अ  य  महोदय यांचे शभुह  त े व मा. िव  व  त यांचे मखु उपि थत 

महाराष ्  रा  य प रवहन महामंडळ माफत  कुल बससवेेचा शभुारंभ कर  यात आला होता.  यानसुार महारा   
रा  य प रवहन महामंडळमाफत  कुलबस सवेा चाल ुहोती .  

िविवध िव ािथन नी िद.२१.०४.२०१७ रोजी िदले  या अजात, “ ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय, 
िशड  येथे िशड  शहर आिण प रसरातनु बरेचस े िव ाथ  िव ािथन नी सायकलवर तसचे  वतः  या वैयि क 
वाहनांनी िश णासाठी येत असतात. या िव ा  याना महािव ालयात येतांना व जातांना ी साईबाबा सं  थान 
माफत  कुल बस सिुवधा यावष  फे वुारी २०१७ अखेर पयत सु  होती  यानंतर एच.एस.सी. बोडा  या प र ा 
काळात  सदरची  कुलबस सवेा बंद कर  यात आली आह.े िशड  शहर व प रसरातनु येणा-या ब-याच 
महािव ालयीन िव ाथ  िव ािथन ची गैरसोय होऊ नये  यां  या महािव ालयीन अ  यासात  य  यय येऊ नये 
 हणनु ी साईबाबा सं  था नची ही  कुल बस सवेा जुन २०१७ पासनु पु  हा  पवुवत सु  करावी अशी  आणास 

न िवनंती करीत आहोत, अस ेनमदु केलेले आहे. 
िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- आज िद.२५/०४/२०१७ रोजी िशड  डेपोचे िवभाग िनयं क, ी 

जगताप साहबे यांचेशी चचाकेली असता, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयामधील िव ािथन नी प र ा 
कालावधी असलेने  एस.टी.पास न काढ  याने सदर  कुल बससवेा बंद कर  यात आलेली आह.े पुढील शैि णीक 
वषाकरीता िव ािथन नी फ  भ न पास काढ  यास माहे जनु-२०१७ पासनु बससवेा चाल ुकर  या त येईल असे 
सां िगतलेले आह.े 

मागणीः- उपरो  त तावाचे अनषुंगाने, खाली नमदु केले  या बाब वर िनणय होणे आव  यक आहे-  
०१.   ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयामधील िव ािथन साठी माह े जनु-२०१७ पासनु पु  हा  पवुवत 

महारा   रा  य प रवहन महामंडळ माफत बससेवा सु  करावी.  
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०२.  ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मुल साठी सं  थान माफत बससवेा उपल  ध क न देण ेअथवा 
भाडो ी वाहनांमाफत बससवेा उपल  ध क न दणेे. 

०३.  प र  छेद क मधील त ा मांक १ अथवा  त ा मांक २ अथवा अ.न.ं ०३ पैक  कोण  या गावातील 
मलु ना बससवेा उपल  ध क न दणे.े 

०४.  प र छेद ड माण ेबस वास शु क आकारणे.    
  तरी उपरो  त माणे ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयामधील िव ािथन साठी बससवेा सु  करणे 
कामी  बाबतचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .३२६ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मुल साठी सं  थान 
माफत बससेवा उपल  ध क न देणेत यावी व यासाठी कुल बस खरेदी करणेबाबतचा ताव सादर 
करणेत यावा.  

तसेच, कोण या गावांना कुलबस सुिवधा पुरवावयाची व सदरह कुलबसचे वास शु क 
िकती आकारावयाचे यावर सिव तर चचा करणेसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर ताव सादर 
करणेत यावा.       (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- --------------   
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ साईटेक क  पाअंतगत कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांचे पेमटबाबत व साईटेक क  प देखभालीसाठी निवन 

कंपनीची नेमणुक होईपयत कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत क  प देखभाल सु  ठेवणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- १७ (१) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े  
यव थापन सिमतीचा ठराव .   ०१. िद.०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९.  

                 ०२. िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२. 
                 ०३. िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .६५७ 

ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/११/२००९ रोजचे सभेतील िनणय . ७९९ अ वये 
मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आह.े यानुसार 
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणूे यांना कायादशे दे यात आलेला आह.े क प उभारणीसाठी कर यात आले या 
करारना यानसुार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांनी सव हाडवेअर, नेटवक साही य काया वीत क न िदलेले आह.े 
तसचे, सव काय णाली (Q Management- II & Integration with HMS वगळता) िवकसीत क न 
सबंधीत िवभागात काया वीत क न िदले या आहते .  

साईटेक क प काया वीत करणकेामी कर यात आले या करारना यानसुार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणुे 
यांचा कालावधी माहे एि ल-२०१७ म ये संपु ात येणार अस याने, साईटेक क प दु ती व दखेभाल िनिवदा  

ि या शासनाचे अिधकृत क स टंसी कंपनीकडून अं ितम करणकेामी यु  नतम दरधारकाची नेमणकु व ि या 
पणु होईपयत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े साईटेक क प दु ती -दखेभाल चाल ू ठेवणबेाबतचा ताव मा . 
यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेसमोर सादर कर यात आला होता. सदर तावावर सिव तर 

चचा होऊन िनणय ं .५७२ अ वये  यास मा  यता दे  यात आली.  
उपरो  िनदशा वये साईटेक क प दु ती व दखेभाल िनिवदा ि या राबिवणकेरीता शासनाचे 

अिधकृत क स टंसी M/s. KPMG यांना कायादेश दे यात आलेला असनू िनिवदा ि या सु  कर यात 
आलेली आह.े  यानसुार िद .२२/०३/२०१७ रोजी िनिवदा िस  कर  यात आलेली आह.े 

क  पाची  या  ती पाहता, साईटेक क प दु ती -दखेभाल िनिवदा ि या कायवाही वेळेत (एि ल-
२०१७ पवु ) होण ेश य नाही. तसचे, निवन कंपनीस क प ह तांतरीत कर यास अवधी लागणार आह.े  

तसचे उपरो  त िनदशा  वये जा. .एसएसएसटी/आयटी/४१३०/२०१६,िद.०७/११/२०१६ रोजीचे 
प ा ारे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू ेयांना क  प देखभालीसाठी मदुतवाढी सदंभात प  दे यात आलेले आहे . 

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणूे यांनी यांचे िद.१२/११/२०१६ रोजीचे प ा ारे यांचे पेमट वेळेवर होत 
नसले कारणाने मदुतवाढ घे यास असमथतता दाखिवलेली आहे , तसचे यांचे दये असलेले पेमट लवकरात 
लवकर अदा कर याची िवनंती केलेली आह.े कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांचे िद.१४/०३/२०१७ रोजीचे 
प ा ारे पनु:  एकदा क प देखभालीस एि ल-२०१७ नंतर मदुतवाढ घे यास असमथतता दाखिवलेली आह.े 
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तसचे प ाम ये यांनी क प ह तांतरीत कर याची ि या सु  कर याबाबत िवनंती केलेली आह ेव  यांचे दये 
असलेले पेमट लवकरात लवकर अदा कर याची िवनंती केलेली आह.े  

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े यांचे पेमटबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये िद. १९.०९.२०१६, 
िनणय ं .६५७ व िद. ०९/१०/२०१६, िनणय ं . ७३३ (११) अनु मे पढुील माण े िनणय घे  या त आलेले 
आहते. साईटेक क  पाचा Migration Audit रपोट आलेनंतर अहवालानसुार कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचे 
उवरीत बील अदा करणते यावे. कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे ही कपंनी सं  थानम  ये सॉ टवेअर िवकसीत करणचेे 
काम करत असनू याम  ये करारानसुार  यांचे काम झालेले नाही. तरी सदरह अपणु काम  याचंेकडून माच – 
२०१७ पयत पुण क न  यावे व काम पुण होईपयत  यां  या माह ेमे-२०१६ पासनू  या  िनयमीत बीलाची र  कम 
अदा करणते येऊ नये.  

स ि थतीत क  पासंदभात पुढील माणे कायवाही चालू  आहे.  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशा  वये M/s. AAA Technologies P. Ltd., Mumbai यांना साईटेक 

क  पाचे Information System Audit व ERP या काय णालीचे System Audit व Migration Audit 
करणसेाठी कायादेश दे  यात आलेला आह.े  यानुसार  यानंी सदर कायवाही केलेली असनू, ऑडीट अहवाल व 
 यावर कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांनी केले  या कायवाहीचा पतुता अहवाल सं  था नला सादर केलेला आह.े 

सदर अहवाल मािहती तं ान िवभागामाफत न द घेणेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते 
आलेला आह.े 

साईटेक क पाअंतगत लेखाशाखा िवभागात काया वीत कर यात आले या ईआरपी या काय णाली 
बाबतची अपुण असलेली कायवाही पुण कर याची कायवाही कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणू े व अकाऊंट िवभाग 
यांचेमाफत अं ितम ट यात आह.े  

तसचे मािहती तं ान िवभागचे जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/४४९९,िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे 
प रप का ारे सव िवभागांना काय णालीसंदभात असणा-या अडचणी कळिवण े संदभात िनदशीत कर  यात 
आलेले होत.े  यानुसार ा  त झाले  या अडचण चे िनरसन कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांचेमाफत चाल ूआहे.  

साईटेक क पाअंतगत काया वीत कर यात आले या काय णाल म ये ी साईभ ांना सं थानमाफत 
परुिव यात येणा-या काय णाली उदा. ऑनलाईन सि हसेस, दणेगी, म बकु ग , सादालय, कँटीन, काशने व 
कापड िव  तसचे शासनासदंभात पगारबील , इनवड/आउटवड इ. सार या काय णाली कायरत आहते. तसचे, 
सदर या काय णाली काया वीत राहण ेकरीता २० स हर, १७० सगंणके, १३० ि ंटस, नेटवक कने टी हीटीसाठी 
फायबर केबल, ३४९ लॅन  पॉईटं, ३५ यपुीएस अशी अनषुं िगक साही य काया वीत कर यात आलेली आहते. 
काया  वीत असले  या काय णालीपैक  ऑनलाईन सि हसेस, दणेगी, म बकु ग , सादालय इ. काय णाली 
अिवरतपण े सु  असण े अ  याव  यक असते सदर  या काय णाली काही िमनीटेही बंद पड  यास साईभ  ताचंे 
रोषास सामोरे जावे लागते, व मा  यमांम  ये सदर  या बाबीस  वरीत अप िस  दी िमळते. तसचे पगारबील, इनवड/ 
आऊटवड सार  या काय णाली बंद पड  यास सं  थान कामकाजात अडथळा  िनमाण होऊन अनषुांगीक 
कामकाज बंद पडत.े  

उपरो  त िठकाणी अ  याव  यक ि ंटीगसाठी वापरात असलेले एकूण ६६ ि ंटर करारना  याम  ये नमदु 
केले माण ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचेमाफत भाडेत  वावर वापरात आहते, सदर ि ंटरचे मािसक भाडेपोटी 
येणारी र  कम कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण ेहे अदा करतात, तसचे सदर ि ंटरचे अित री  त होणा-या ि ंट गचे िबल 
सं  थान माफत अदा करणते येते. िद.०१/०५/२०१७ पासनू निवन कंपनीची नेमणकु  होईपयत सदर ि ंटसची 
पतुता सं  था नमाफत करावी लागणार आह.े  

स ि थतीत क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आलेले सॉ टवेअर, हाडवेअर तसचे नेटवक 
सदंभातील अडी-अडचणी सोडिव यासाठी कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचेमाफत १५ तां ि क कमचारी व २ 
मॅनेजर िशड  येथे कायरत आहते. तसेच काय णालीम  ये करावया  या आव  यक सधुारणा तथा बदल यासाठी 
१८ ो ामर/डे  हलपर पुण े येथे कायरत आहते. कमचा-यांना काय णाली वापरत असताना येणा-या अडचणी 
सोडिव  यासाठी हे पडे क तीन िश टम ये कायरत आह.े सदरची सव कायवाही स ि थतीत कॉ नीझंट 
टे नॉलॉजी, पणू ेयांचेमाफत केली जात.े  

कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण े यांनी िद. १२/११/२०१६ रोजीचे प ाम ये नमदु केले माण े क  पासाठी 
कर  यात आले  या करारना  यानुसार िद.०१ मे २०१७ पासनू कामकाज थांबिव यास उपरो  नमदु 
काय णालीवर याचा प रणाम होऊन साईभ ांची गैरसोय हो  याची श  यता नाकारता येऊ शकत नाही. तसचे 
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शासक य कामकाजाम  येही अडचणी येऊ शकतात. मािहती तं ान िवभागाम  ये तां ि क शै िणक अहता 
ा  त ३ कायम कमचारी व ४ कुशल रोजंदारी कमचारी कायरत आहते, उपल  ध तां ि क मनु  यबळाचा िवचार 

करता साईटेक क  प देखभालीचे कामकाज िवभागाअंतगत पाहण ेश  य होणार नाही, असे न  मत आह.े  
कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण ेयांचे ितिनधी ी.सिंदप भाले , ी.िमल द अजनु व ी सितष भालेराव हे 

िद.१९/०४/२०१७ रोजी, क  पाअंतगत  याचंे पेमट व क  प ह  तातंरणािवषयी चचा करणसेाठी िशड  येथे 
आले होते. मा.उपकायकारी अिधकारी सो. यांचे क ात सदर िवषयी कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांचे ितनीधी, 

.आयटी िवभाग मखु अिनल िशंद ेव तां ि क सहा यक ी रमेश पुजारी यांचे उपि थतीत चचा करणते आली. 
सदर चचवेळी मा.उपाकायकारी अिधकारी सो. यांनी कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुण ेयांचे ितनीध ना क  पाअंतगत 
राहीलेली कायवाही ( ामु  याने ईआरपी काय णाली सदंभातील) वेळेत पुण कर  याचे िनदश िदले. तसेच िनिवदा 

ि या पुण होऊन निवन कपंनीची नेमणकु होईपयत क  पाचे दखेभालीचे कामकाज चाल ूठेवून, निवन कंपनीस 
क  प यो  य कारे ह  तातंरण करणसेंदभात िनदश िदलेले आहते. 

चचवेळी कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांचे ितनीध नी साईटेक क  पाचे  याचंे पेमट वेळेवर िमळत 
नसले कारणाने करारना  यातील मतुदीनंतर क  पाची देखभाल चाल ू ठेव  यास  याचंे व र  ठानंी असमथता 
दाखिवलेली आहे, अस े कळिवले. क  पाअंतगत काया  वीत कर  यात आले  या काय णाल बाबत काही 
अडचणी िनमाण झा  यास उ ावणा-या प रि थतीबाबत चचअंती ी सिंदप भाले यांनी कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, 
पणु े यांचे दये असलेले पेमट ३० एि ल पवु  िद  यास, सदर क  प दखेभालीचे कामकाज चाल ू ठेवणबेाबत 
व र  ठाशंी चचा क न िनणय कळिव  याचे मा  य केलेले आह.े तसचे, सदरकामीचा  ताव लवकरच सादर 
कर  यात येईल, अस ेयावेळी कळिवलेले आह.े  

सबब, साईटेक क  पाअंतगत काया  वीत करणेत आलले ेकाय णाली सु र ळीत सु  राहन साईभ  ताचंी 
गैरसोय होऊ नये तसेच शासक य कामकाजात अडचण येऊ नये, याकरीता निवन कंपनीची नमेणूक होऊन क  प 
ह  तातंरीत होईपयत पढुील माणे कायवाही करणे आव  यक आह,े असे न  मत आह.े  
अ) मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांना क  ताअंतगत देय असले  या बीलांची र  कम पये ४,३८,६२,६४४/- 
पकै  काही रककम राखीव ठेवून, उवरीत र  कम  यानंा अदा करता येईल व राखीव र  कम  यांना उपरो  त नमुद 
उवरीत कायवाही पणु झालनेतंर अदा करता येईल . सदरची कायवाही वेळेत पणु करणेसंदभात  यानंा प ा ारे 
कळिवता येईल.  
आ) कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांना क  प देखभालीसाठी िद.०७.११.२०१६ रोजी दे  यात आले  या  
कायादशेाम  य े"आह े  याच अटी/शत वर" असा उ  लखे करणेत आलेला होता. परंत,ू स ि थतीत  याचंेकडून फ  त 
आले  या अडचणी सोडिव  याची कायवाही अपिे त अस  यान े  यानंा सिुचत केले माण े  यांनी सादर केले  या 

 तावाचा यो  य िवचार क न,  यानंा कायादेश देता येईल.  
इ) कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पणुे यांचेमाफत स ि थतीत भाडेत  वावर वापरात असलले े ि ंटरचे मािसक भाडे 
अंदाजे र  कम .१,७०,०००/- + कर सं  थानमाफत अदा क न, सदरचे आव  यक ि ंटस काया  वीत ठेवता येतील.  

मागणी:- साईटेक क  प दु रस ्ती-देखभालीसाठी निवन कंपनीची नमेणूक होईपयत क  पाअंतगत 
काया  वीत करणेत आलले े काय णाली सु र ळीत सु  राहन साईभ  ताचंी गैरसोय होऊ नये तसेच सं  थानचे 
कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता  तािवकेत नमदु मु ा  “अ” “आ” व “इ” माण ेकायवाही करणे  या 
मा  यते  तव तथा िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा  यता असावी, िह न  
िवनतंी. 

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

िवभागाचा अिभ ाय:- साईटेक क  प दरु  ती -दखेभालीसाठी निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत 
क  पाअंतगत काया  वीत करणते आलेले काय णाली सरु ळीत सु  राहन साईभ  तांची गैरसोय होऊ नये तसेच 

सं  थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता  तािवकेत नमदु मु ा  “अ” “आ” व “इ” माण ेकायवाही 
करणे  या मा  यते  तव तथा िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .३२७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, कॉ नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांची साईटेक 
क  प दु र  ती-देखभालकामीची मुदत संपु ात आलेली अस यामुळे, सदरहकामी िवहीत प दतीने 

निवन कंपनीची नेमणूक होईपयत साईटेक काय णाली सुरळीत चालू  रहावी, साईभ ांची गैरसोय होऊ 
नये व सं थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी फ  Functional Support सु  ठेवणेबाबत 
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कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पुणे यांना पुव याच अटी/ शत वर मुदतवाढ दे यात यावी व यासाठी 
यां चेकडून ताव ा  क न घेऊन पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.             

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  

आय या वेळेचा   
िवषय न.ं०७ ी साईआ म भ िनवास येथील इमारतीचे तळमज यावर बाहेरील बाजुचे िखड यांना 

सुरि ततेकरीता लोखंडी जाळी ील बसिवणेसाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : कलम २(१४)(घ) – भ  ताचंे सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते 

तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े
 तावना– ी साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  ये १२ िनवासी इमारती आहते.  येक इमारतीम  ये 

चार मजले असनू ,  येक मज  यावर ३२ खो  या आहते.  या इमारतीमधील तळमज  यावरील  येक खोली  या 
बाहरेील बाजसु एक िखडक  असनू , िखडक स लोखंडी ील बसिवलेले आह.े या तळमज  या  या खो  याम  ये 
िनवासासाठी राहणा-या साईभ  ताकंडून खोलीमधनू बाहरे पडतांना नजरचकु ने िखडक  बंद करावयाची 
राही  यास बाहरेील कोणतीही  य  ती  या िखडक म  ये हात घालनू खोलीमधील िकंमती व  तु चो न नेऊ शकतो.  
साईभ  ताचंे खोलीमधील ठेवलेले सािह  य सरुि त रहावे याकरीता तळमज  यावरील खो  यां  या िखड  यानंा 
जाळी बसिवणेबाबत अिध क, ी साईआ म भ  तिनवास यांनी कळिवलेले आह.े 

मागणी–  अिध क, ी साईआ म भ  तिनवास यांचे माणगीनसुार सव इमारत ची पाहणी केली असनू, 
तळमज  यावरील खो  यां  या आतील बाजु  या १६ िखड  या जवळील पॅसजे  या गेटला लॉक असलेने, तेथील 
िखड  यानंा जाळी बसिव  याची आव  यकता नाही. फ  त बाहरेील बाजचुे  येक इमारतीचे १६ िखड  यानंा 
सरुि ते  या  टीन जाळी बसिवण े गरजेचे आह.े यानसुार ी साईआ म भ  तिनवास  येथील १२ इमारतीना 

 येक इमारतीकरीता १६ िखड  या माणे १९२ नग िखड  यानंा एम.एस. जाळी बसवावी लागेल. सदर 
कामांकरीता आव  यक मटे रअल इकडील िवभागाकडे िश  लक नसलेने तसचे काम मोठ्या माणात असलेने 
सदरचे काम बाहरेील फॅि केटस / वकशॉपधारक यांचेकडून क न  यावे लागणार आह.े या खरेदीकामी खचाचा 
अंदाजकरीता िविवध परुवठादारांकडून दरप के मागिव  यात आली असनू,  यानसुार सदर कामी खालील माणे 
खच अपेि त आहे :  

अ.न.ं मशीनर चा तपशील नग दर पये 
(मटे रअल, मजूरी 

व टॅ  ससह) 

एकूण िकंमत 
पये 

1. M.S. Angle : Size – 35 x 35 x 5 mm 3,406 Kgs. 62/- 2,11,172/- 
2. M.S. Flat : Size – 35 x 5 mm 850 Kgs. 62/- 52,700/- 
3. M.S. Jali : Size – 25 x 25x 3 mm – Height 4” 1,992 Kgs. 65/- 1,29,480/- 
4. Colour : Asian Paint – Ivory 50 Ltrs. 300/- 15,000/- 
   एकूण : 4,08,352/- 

 
उपरो  त माण े १९२ नग िखड  यानंा लोखंडी जाळी ील बसिवणेकामी पये ४,०८,३५२/- मा चा 

खच अपेि त आह.े सदरील खच सन २०१७-२०१८ या वषातील ‘दु  ती  व दखेभाल खच’ या िशषातील मंजरू 
अंदाजप क य तरतदू पये १,३४,००,०००/- या रकमेतनू करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आहे.  

आव  यक मा  यता : शासक य 
िवभागाचा  प  ट अहवाल– ी साईआ म भ  तिनवास येथील इमारतीचे तळमज  यावरील 

खो  याचंे बाहरेील बाजचुे िखड  यांना स ुरि ततेकरीता लोखंडी जाळी ील बसिवण े आव  यक आह.े सदरचे 
काम ई-िनिवदा मागवनू क न घेता येईल. 

तरी, 
१) ी साईआ म भ  तिनवास येथील इमारतीचे तळमज  यावरील खो  याचंे बाहरेील बाजचुे १९२ नग 

िखड  यानंा स ुरि ततेकरीता लोखंडी जाळी ील बसिवणकेामी येणा-या अपेि त खचास, 
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२) या कामाकरीता महारा   शासनाचे www\\mahaterders.gov.in  व सं  थानचे सकेंत  थळावर 
जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे,  

३) ा  त झाले  या ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणसे  
उपरो  त माण ेअ.न.ं १,२ व ३ चे कायवाहीस मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 

सभेपढेु सादर. 
िनणय .३२८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सुरि तते या ीने साईआ म भ िनवास येथील 

इमारतीचे तळमज यावरील बाहेरील बाजु या िखड यांना लोखंडी जाळी ील बसिवणेकामी िवहीत 
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. 

        (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु)  
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा   
िवषय न.ं०८ ी साई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोअर ग व डॅडोला 

स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स / ेिम  स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो 
बसिवणेबाबत. 

िवषय न.ं०९ िशड  येथील स ह न.१७१/१२ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीस अ नीशमन यं णा बसिवणे 
व रेनवॉटर हारवे ट ग क प राबिवणेबाबत. 

िनणय .३२९ उपरो  िवषय नं.०८ व ०९ वरील चचा पढेु  ढकलणते आली.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा   
िवषय न.ं१० चे मं िदरात होणा या आर  या तालासरुात होणेकामी कं ाटी प  दतीने गायकाची नेमणूक 

करणेबाबत. 
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे आ  थापनेवरील कमचारी आकृतीबंधास शासनाने उपरो  त सदंभ 

.०१ चे आदशेा  वये मा  यता िदलेली आह.े ी साईबाबां  या ित िदवशी काकड आरती, म  या  न आरती, 
धपूारती व शेजारती अशा चार आर  या होतात. या तीिदवशी होणा-या आर  या गायणासाठी मं िदर िवभागाचे 
आ  थापनेवर पजुाई-गवई या ह ाची एकूण ४ पद ेमंजरु आहते. यापवु  मा.  यव  थापन सिमती िद.२२/०५/२०१० 
रोजीचे सभेत िनणय .५१७ नसुार मं िदरातील आर  या व इतर काय म सगंी  यव  थीत गा  यासाठी गायकाची 
नेमणकू होणकेामी वतमानप ात जािहरात दऊेन पा  उमेदवारांकडून अज मागिवणते यावेत, असा िनणय घेणते 
आलेला होता. सदर िनणयानसुार सं  था नचे जनसपंक कायालयामाफत िद.२३/११/२०१० रोजी द.ैसकाळ या 
वृ  तप ात जाहीरात िस  द करणते आलेली होती. जाहीरातीत नमदु केलेली शै िणक पा ता व इतर अटी -शत   
धारण केलेले उमेदवार न िमळा  याने सदरची कायवाही  थिगत ठेवणेत आलेली आह.े 

मिंदर िवभागाचे आ  थापनेवरील पुजारी-गवई या पदाची मािहती खालील माणे - 

अ.न.ं पदनाम व वेतन ेणी 
मंजुर 

पदसं  या 
 तावीत सेवा वेश िनयमानुसार शै िणक पा ता 

०१ पुजारी- गवई  
(वेतनबॅ ं  ड ५२००-२०२००  
अिधक ेड पे १९००) 

०४ 1) Age not more than 33 years; 
2) Secondary School Certificate Examination passed;  
3) Minimum five years poojari’s training course 
passed from any recognized Ved Patshala with Sangit 
Visharad from recognized Music School / Institute.  
4) Experience of 3 years in singing and pooja vidhi.  

  पजुारी-गवई या ह ाची एकूण ४ पद ेमंजरु आहते. शासन िनणय सामा  य शासन िवभाग िद.२९ माच, 
१९९७ नुसार आर ण – खलुा-०२, अ.जा.१ व अ.ज.१ या माण ेयेत आह.े 

  महारा   शासन सामा  य शासन िवभाग शासन िनणय .एसआर  ही २०१५/ . .४०४/काया.१२, 
मं ालय, मुंबई-३२ िद.२५ एि ल, २०१६ चे शासन िनणयानुसार शासन सवेा वेशाची कमाल वयोमयादा ३८ 
वष व मागासवग य उमेदवारांसाठी ४३ वष करणते आली आह.े 
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  पजुारी-गवई अस े पदनाम आकृतीबंधात समािव  ट अस  यामळेु पजुारी व गवई या दो  ही  े ातील 
शै िणक पा ता व अनभुव  तावीत सवेा वेश िनयमात नमदु करणते आलेला आहे.  यामळेु यापवु  वतमान 
प ात जाहीरात िस  द क नही पा  उमेदवार िमळालेले नाहीत.  

  शासनान ेमा  यता िदले  या मंजु र आकृतीबधंात पदनाम, पदसं  या व वेतन ेणी यास मा  यता िदललेी आह.े 
शासनान ेपदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करणेबाबत आदेशीत केलेल ेआह.े  यानसुार  तावीत सेवा वेश िनयम 
अं ितम करतांना पजुारी-गवई याऐवजी फ  त गवई असे पदनामात बदल क न  याची सं िगत िश का माणे शै िणक 
पा ता िनि त क न मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन े  ताव शासन मा  यतेसाठी पाठिवता येईल.  

  मा  यिमक शाळा सिंहतेनुसार सिंगत िश क या पदासाठी सिंगत िवशारद ही शै िणक पा ता 
आव  यक आह.े पजुारी-गवई या पदनामाऐवजी गवई असा पदनामात बदल क न  याची शै िणक पा ता 
“मा  यता ा  त सगंीत शाळेतनू सगंीत िवशारद ही पदवी ा  त  केलेली असावी. सगंीताचे सखोल ान असावे 
तसचे अभंग-भजन चांग  या ाकारे  हण  याची पा ता व िकमान ५ वष गायन े ातील अनभुव”, अशी पा ता 
िनि त करता येईल.  

    उपरो  त नमदु के  या माण े  तावीत सवेा वेश िनयमास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेऊन 
शासन मा  यता  यावी लागेल.  यानंतर िबंद ुनामावली तयार करणचेे काम पणू के  यानंतर गवई या  थायी पदावर 
नेमणकू दतेा येईल. परंत ु सदरचे कामकाजास बहतांश कालावधी लागणार आह.े  या मं िदरातील दैनं िदन 
आर  या व इतर काय म तालासरुात होण ेआव  यक आह.े सदरची बाब ही अ  याव  यक  व पाची अस  याने 
ता  परु  या  व पात लेबर कॉ  ॅ  टरमाफत कं ाटीप  दतीने सिंगत िवशारद दजाचे िश ण झाले  या ४ कमचा-यांची 
कुशल कं ाटी कमचारी  हणनू नेमणकू करणेबाबतचे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३३० यावर सिव तर चचा होऊन, चे मं िदराम ये गाय या जाणा या आर  या तालासरुात होणेसाठी 
तावात नमुद केले माणे ४ कुशल गायकांची कं ाटी प  दतीने नेमणूक करणेस मा यता दे यात 

आली.                  (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा   
िवषय न.ं११ मंजुर आकृतीबंधातील गट-ड मधील पदां चे पदनामात बदल करणेबाबत. 

ताव– शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी सं  थानचे कमचारी आकृतीबंधास मा  यता िदलेली आह.े सदर आकृतीबंधात 
“गट-ड” वेतनबॅ ं  ड ४४४०-७४४० अिधक ेड पे १३०० म  ये खालील माणे पद ेमंजरु आहते.   

अ.न.ं पदनाम मंजुर पदसं  या 
०१ मदतनीस ७०७ 
०२ िशपाई ४५ 
०३ सफाई कामगार १७३ 
०४ वाडबॉय ५८ 
०५ आया ४५ 
०६ सरु ा र क  १६१ 
०७  यायामशाळा िश क ०१ 
०८ आर.ओ.  लॅटं ऑपरेटर ०१ 
०९ वे  डर मदतनीस  ०५ 
१० हे  पर नॉन टेि नकल  ०४ 
११ पंप ऑपरेटर ११ 
१२ भांडार / कायशाळा प रचर  ०४ 
१३ ओपीडी मदतनीस  ०९ 
१४ कायालय मदतनीस ०२ 
१५ टेलर/मदतनीस  ०१ 
१६ -िकरण मदतनीस  ०१ 
१७ योगशाळा मदतनीस  ०१ 
१८ आय.सी.सी.य.ुमदतनीस ०३ 

एकूण-  १२३२ 
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  मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१४० नुसार सं  थान 
आ  थापनेवरील वेतनबॅ ं  ड ४४४०-७४४० अिधक ेड पे १३०० मधील पदाचंे मदतनीस/िशपाई, सफाई 
कामगार, वाडबॉय, आया व सरु ा र क अस े पाच सवंग तयार करणसे मा  यता िमळालेली आहे. परंत ु या 
सवंगा  यित र  त उपरो  त अ.न.ं०७ ते १८ गट-ड मधील पद ेआकृतीबंधात मंजरु आहते.  

 यापैक  आयसीसीय ुमदतनीस-३, लॅब मदतनीस-१, ओपीडी मदतनीस-७, पंप ऑपरेटर/मदतनीस- ७, 
-िकरण मदतनीस- १, टेलर /मदतनीस-०१ अस ेएकूण – २० पदावर कमचा-यां  या नेमणकूा करणते आले  या 

आहते. मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत या पदावरील कमचा-यांची नांवे मदतनीस/िशपाई 
या सवंगात घेणसे मा  यता िमळालेली आह.े  

  शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी मा  यता िदले  या कमचारी आकृतीबंधात अट-शत . ७ सिमतीला 
कोण  याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पवु मा  यतेिशवाय बदलता येणार नाही, अस ेनमदू केलेले 
आह.े  

उपरो  त गट-ड पदां पैक  अ.नं.७  यायामशाळा िश क ह े पद वगळता अ.नं.८ ते १८ मधील मंजरु 
गट-ड  या पदांचे कामाचे  व प व मदतनीसाचे कामाचे  व प सारखेच आह.े  

सं  थान आ  थापनेवरील गट-ड मधील कायरत कमचारी व आकृतीबंधातील मंजरु पद े यांचा यो  य 
ताळमेळ घालणे आव  यक आह.े या कमचा-यांची िबंदनुामावली तयार करणसेाठी स  लागार ी.खैरे, नािशक 
यांचे मागदशनाखाली कामकाज चाल ूआह.े सं  थान आ  थापनेवर गट-ड म  ये मदतनीस/िशपाई, सफाई कामगार, 
वाडबॉय, आया व सरु ा र क अस ेपाच सवंग ठेव  या स दनैिंदन शासक य कामकाज, समक  पदावर बद  या 
करण,े पदो  नती साखळी तयार करणे सोईचे होईल. यासाठी उपरो  त अ.न.ं०८ ते १८ गट-ड चे वेतनबॅ ं  ड ४४४०-
७४४० अिधक ेड पे १३०० मधील मंजरु पदांचे पदनाम मदतनीस करणचेे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .३३१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान आ  थापनेवरील गट-ड मधील कायरत कमचारी व 
आकृतीबंधातील मंजुर पदे यांचा यो  य ताळमेळ घालुन, या कमचा यांची िबं दु नामावली तयार 
करणेसाठी सं  थान आ  थापनेवर गट-ड म  ये मदतनीस/िशपाई, सफाई कामगार, वाडबॉय, आया व 
सुर ा र क असे पाच संवग ठेवणेस व यासाठी तावातील अ.न.ं०८ ते १८ गट-ड चे वेतनबॅ ं  ड 
४४४०-७४४० अिधक ेड पे १३०० मधील मंजुर पदां चे पदनाम मदतनीस करणेस मा यता दे यात 
आली.               (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --- ------------------------------   
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१२ ी साईबाबां या पादु का बाहेरगावी दशन सोहळयासाठी नेणेबाबत. 

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

मांक 
कलम/ तरतदूीचे 

शीषक 
पोटकल/उपकलम 

मांक 
तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा 

समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवणे 

 तावना- ीसाईबाबा सं थानकडे या मळु पादकुा आहते . पालखी व रथ िमरवणकू चे वेळी 
या पादकुा साईभ ांचे दशनाकरीता धपुारतीनंतर चे समाधी चौथ-यावर ठेव यात येतात. तसचे रा ौ 

पालखीनंतर पु हा समाधी मं िदरातील शो मम ये ठेव यात येतात. या पादकुांचे सरं ण व सवंधन करण ेही  
अ यंत मह वाची बाब आह.े ीसाईबाबां या मळु पादकुा यापुव  फ  मुंबई येथे एक वेळेस सं थानचे 
काय मासाठी कडक बंदोब ताम ये ने यात आ या हो या. या यितरी  व यानंतर या मळु पादकुा या 
कोण याही िठकाणी ने यात आले या नाहीत. चे व त ुसं हालयातही या पादकुांचे दोन जोड आहते. तसचे 
यापवु  सं थानमाफत  चावडी शता दी वषाम ये िविवध िठकाणी झाले या काय माकरीता चे समाधीचे 
पादकुांचे िठकाणी पवु  असले या व स या वापरात नसले या चांदी या पादकुांना काय मासाठी बाहरेगावी 
नेऊन सं थानमाफत काय म कर यात आलेला आहे.        
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 ताव-  
१) अजदार ी.गणेश अ ण डोईफोडे, सिचव, साईसेवा ित ाण, का ी, ता. ीग दा, िज.अहमदनगर यांनी आपल े

िद.१२/०४/२०१७ रोजीच ेअजाम ये असे नमदू केल ेआह ेक , रिववार, िद.०७/०५/२०१७ रोजी यानंी का ी, 
ता. ीग दा येथ े न याने थापन केले या िशड  येथील ीसाईबाबां या गु थान मं िदरा या ितकृती माणे 
बांध यात आले या मं िदराच े ाण ित ा व कलशारोहण काय माकरीता प रसरातील अनके साईभ  तेथ े
येणार अस याने सं थानमाफत ीसाईबाबां या पादकुा कलशारोहण काय माच ेवळेी दशनास िमळणेबाबत 
िवनंती केली आह.े  

२) याच माणे अजदार ी.अिमत यास, िव त, वयंभु  ी िस े र महादवे मं िदर, मुंबई यांनी आपले 
िद.२०.०४.२०१७ रोजीच ेअजा वये जे  नागरीक व शा ररीक ् या स म नसललेे साईभ ांना िशड  येथे येणे 
श य नस याने तसेच स या शालये िव ाथ  व महािव ालयीन िव ा या या प र चेा कालावधी अस याने 
िद.०१ जुन ते ०४ जुन २०१७ या कालावधीत बोरीवली पि म येथील चंदावरकर िव तारीत मागावरील पाच 
एकर जागेवर बसले या पु पाजंली गाडन येथ ेपादकुा दशनासाठी आयोजन कराव ेअशी यांनी िवनंती केली 
आह.े   
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ीसाईबाबां या मळु पादकुांचे सरं ण व सवंधन होण े ही अ यंत 

मह वाची बाब आहे. ीसाईबाबा सं थानकडे असले या या पादकुा वरील नमदू केले या काय माकरीता 
दणेकेामी खालील माण ेबाब चा िवचार हावा ही िवनंती - 

१. अशा प तीने या पादकुा बाहरे ने यास इतरही साईभ  पादकुांना घेऊन येणबेाबत अज करतील , 
यामळेु कुठे काय मास नाकार िद यास नाराजी य  हो याची श यता नाकारता येत नाही.  

२. या पादकुा यापवु  फ  सं थानचे काय मासाठी सं थानमाफत िनयोिजत प तीने बाहरेगावी 
ने यात आले या आहते, कोण याही खाजगी/ वैय क काय माकरीता पादकुा यापवु  कधीही 
पाठिव यात आले या नाही. 

३. इतर िठकाणी गद चे माण अचानक वाढ यास या पादकुांना हानी हो याची श यता नाकारता 
येणार नाही. 

४. या मळु अथवा व त ुसं हालयातील पादकुा बाहरेगावी नेणकेामी चे व तसूं हालयाचे स लागार 
व परुात व त  मा .प ी सदािशवराव गोर कर व परुातन वा त ु त  मा . ी.एस.मखुज , सचंालक , 
छ पती िशवाजी महाराज व त ुसं हालय , मुंबई यांचेही लेखी मत घेण ेआव यक आह,े अस ेन  मत 
आह.े 

५. तसचे सं थानमाफत पादकुा नेऊन यािठकाणी सं थानचा काय म करता येईल . परंत,ु याकामी 
सं थानचा काय माचे िनयोजन करावे लागेल , तसचे सं थानचे जबाबदार शासक य अिधकारी , 
िवभाग मखु, कमचारी व सरं ण िवभागाचे कमचारी यांचेसह सं थान वाहनाने ने-आण क न 
काय म करता येईल, असे न  मत आह.े 

६. यापवु ही अशाच प तीने या मळु पादकुा बाहरेगावी / परदेशी नेणेबाबत ठरिवले असतांना 
याकरीता थािनक ाम थ व साईभ  यांनी ती  िवरोध केला होता.  

७. या पादकुा बाहरेगावी पाठिवणे / नेण ेयाबाबत कोणतीही िनयमावली नाही.  
तरी सं थान या ता यातील या मुळ अथवा इतर कोण याही पादकुा अथवा इतर सािह य बाहरेगावी 

नेणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार व सार हावा, याकरीता 

तावात मागणी केले या ी.गणेश अ ण डोईफोडे, सिचव, साईसेवा ित ाण, का ी, ता. ीग दा, 
िज.अहमदनगर यांना िद.०७.०५.२०१७ रोजी व ी.अिमत यास, िव त, वयंभु  ी िस े र महादेव 
मिंदर, मुंबई यांना िद.०१ जुन ते ०४ जुन २०१७ या कालावधीम ये दशन सोहळयासाठी या 
चां िद या पादु का उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.   

  सदरह पादु का दशन सोहळयासाठी सं थान वाहन व कमचारी उपल ध क न दे यात यावेत, 
तसेच याकामी येणारा सव खच संबंधीतांकडून घे यात यावा व पादु का दशन सोहळया या िठकाणी 
सं थानची देणगी पेटी/ देणगी पावती पु तक ठेव यात यावे, असे ठरले.  (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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आय या वेळेचा   
िवषय न.ं१३ सं थानमाफत िवतरीत होणारी ची िवभुती चे रिज ेशन देणगीदाखल करणेस व याकामी ी.केशु 

मुत  सी. यांना प यवहार करणेबाबत परवानगी देणेबाबत. 
ताव– ीसाईबाबांनी िशड  येथील आप या दीघ वा त यात अनेक भ ांचे आजार वत: सु षुा क न बरे केले 

आहते. ीसाईबाबांनी वह ताने वलीत केले या व आजिमतीस ही अखंडपण े वलीत असले या धनुीतील 
उदी या सहा याने अनेक भ ांचे असा य अस ेरोग बरे झालेले आहते व आजही होत आहते. याच माण े ी 
साईबाबांनी िशड  येथेच फ  धनुी वह ते वलीत केली आह.े भ ां या मनोकामना पुण कर यासाठी तसचे 
िविवध आजार बरे कर यासाठी ीसाईबाबा याच धनुीतनू “िवभतुी” दते असत. आजही भ ांना िदली जाणारी 
पिव  उदी याच धनुीतनु ा  होते .आता सं थानमाफत मं िदर िवभागाचे उदी काऊंटरव न वाट यात येणारी उदी, 
भ  मंडळ सभासदांना साद पाने पो ाने पाठिव यात येणारी उदी, दणेगी काऊंटरव न िदली जाणारी उदी व 
मह वाचे मा यवरांना दे यात येणारे उदी पॅकेट्सची उदी ारकामाईचे धनुीतनुच ा  होत.े ची धनुी अखंडपणे 

वलीत रहावी याकरीता सं थानमाफत ित वष  गोवरी खरेदी कर यात येते व दणेगी पाने ा  होणारे व 
बगीचा िवभागामाफत ा  झाले या लाकडांचाही वापर धनुीम ये कर यात येतो.  

ताव- साईभ  ी.केश ु मतु  सी ., ISOAdvisor & Co-ordinator, ो. ा.साईएंटर ायजेस, 
बँगलोर यांनी िद.२३.०३.१७ चे प ानुसार ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत चे 
ारकामाईम ये तयार होणारी व िवतरीत कर यात येणारी पिव  “िवभतुी” (उदी)चे सं थानमाफत काय ांतगत 

रिज ेशन ( ेडमाक) क न घेणते यावे अस े कळिवले आह.े तसचे याकामी होणारा सव खच ी.केश ु मतु  हे 
वत: करणार अस याबाबत कळिवले आह.े तरी याकामी पढुील कायवाहीसाठी सं थानमाफत परवानगीचे  प  

दणेबेाबत यांनी प ाम ये नमूद केले आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  माण े अनेक िठकाणी अशाच 

प तीने ारकामाई व ची धनुीचे ितकृती तयार कर यात येत अस याचे ऐक व आहे. यामुळे चे िवभतुीचा 
गैरवापर क न आिथक फायदा काही य  घेऊ शकतात. ीसाईबाबा सं थान िव त यव था ,िशड तील चे 
ारकामाईचे धनुीतनु ा  होणारी “िवभतुी” ही अिधकृत अस याबाबत रिज ेशन करणे अथवा याबाबत 
ेडमाक करणे आव यक आह.े तसचे चे “िवभतुी”चे रिज ेशन के यास सं थानला याचा फायदाच होणार 

आह.े साईभ  ी.केश ुमतु  यांनी सं थानचे ारावती िवभाग, सादालय िवभागास ISO मानांकन िमळणकेामी 
मागदशन व मोलाचे सहकाय केले असनु अशाच प तीने मं िदर िवभाग व इतर िवभागही यांचे मागदशनाने ISO 
मानाकंन ा  होणार आह.े ी.केश ु मतु  ह े ISO चे स लागार अस याने व ते साईभ  अस याने यांचे 
िवनंतीनसुार सं थानमाफत यांना चे “िवभतुी”चे रिज ेशन करणकेामी परवानगी दे यास हरकत नाही अस ेन  
मत आह.े  

तरी सं थानतफ िवतरीत होणारी ी ारकामाईतनु ा  होणारी ची पिव  “िवभतुी” (उदी) चे साईभ  
ी.केश ुमतु  सी ., ो ा.साई एंटर ायजेस, बँगलोर ह े वखचाने दणेगीदाखल रिज ेशन करणसे व यांना याकामी 

प यवहार करणकेामी परवानगी देणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३३३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईभ  ी.केशु मुत  सी., ो ा.साई एटंर ायजेस, बँगलोर 

यां चेकडून देणगीदाखल, सं थानतफ साईभ ांना िवतरीत के या जाणा या िवभतुीचे रिज ेशन ऐवजी 
पेटंट ( वामी व ह क) तयार क न घे यात यावे, असे ठरले.           (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा समाधी शता दी वषाकरीता स कार शाल व प े खरेदी करणेस व खचास मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
. 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/ 
उपकलम . 

तरतदू 

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(ख) ढीव थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण े व पार 
पाडण.े 
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०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .११७ नसुार न 
ि ंट गसह सं थानचा लोगो छापले या नवीन शॉली खरेदी करणेचा ताव सिमती समोर सादर करणते यावा, 
अस ेठरले आहे. यानसुार ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  माफत ीसाईबाबां या समाधीस १०० 
वष पुण होत अस याने ीसाईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ ते ीसाईबाबा पु यितथी उ सव-२०१८ या 
कालावधीम ये ीसाईबाबांचा समाधी शता दी महो सव साजरा कर याचे आयोिजत कर यात आलेले आह.े 
याकामी िविवध काय मांचे आयोजन सं थानमाफत कर यात येणार आह.े याम ये मा यवरांचे स काराकरीता 

शॉल व इतरानंा प े खरेदी करणे गरजेचे आह.े   
ताव:- ीसाईबाबा समाधी शता दी िनिम  सं थानमाफत िविवध िवभागांमाफत िविवध िठकाणी 

काय मांचे आयोजन कर यात येणार आह.े याम ये चे समोर कलाकारांचे सां कृितक, धािमक काय म, 
िशबीरे, समंेलने , पादकुा दशन सोहळा तसेच इतर अनषुं िगक काय माचे िनयोिजत आह.े या िनिम  ीसाईबाबा 
सं थान िव त यव थेमाफत काय माकरीता िनमं ीत मा यवरांना तसचे इतरांचा स कार करावा लागणार आह.े 
१. ीसाईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ चे पवु  स काराचे सािह य खरेदी करण े आव यक आहे. 

ीसाईबाबा समाधी शता दीचे येक काय मातील िनमं ीत अस ेमह वाचे व अितमह वाचे मा यवरांना िच ह 
(Logo) असलेली शॉल स कार खरेदी करावी अस ेमत आह.े याकामी ऑ टोबर-२०१७ ते ऑ टोबर-२०१८ 
याकालावधीसाठी अंदाजे २५,००० नग शॉल लागतील. ित नग .१००/- माण ेअस ेएकूण .२५,००,०००/- 
खच अपे ीत आह.े (दराचा संदभ:- िद.११/१२/२०१६ रोजीचे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६”चे स कार 
शॉलचे दर .१३०/-)       
२. याच माणे इतर कालाकार, सहकलाकार व सहकारी यांना स काराकरीता ग यातील प े अस े व प 
असावे अस े न  मत आहे. याकामी ऑ टोबर-२०१७ ते ऑ टोबर-२०१८ याकालावधीसाठी अंदाजे 
५,००,००० नग ग यातील प े खरेदी करावे लागणार आह.े याकरीता ित नग .०८/- माण े .४,००,०००/-
मा  खच अपेि त आह.े (दराचा सदंभ:- िद.११/१२/२०१६ रोजीचे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६”चे 
स कार प ् याचे दर .१२/-)       

िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो  नमदू के यानुसार ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव माह-े
ऑ टोबर-२०१७ ते माहे-ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीकरीता सं थानमाफत उपरो  नमदू के या माणे 
िनमं ीत, अितमह वाचे य चे स काराकरीता ि ं टेड शॉल व इतर सहकलाकार, व सहकारी यांचे स काराकरीता 
ग यातील कापडी प े अस ेसािह य  खरेदी ई-िनिवदा ये ारे खरेदी करणसे मा यता असावी. सं थानचे सव 
िवभागांना चे समाधी शता दी वषाचे काय माकरीता आव यकते माण ेशॉल व प े संबंधीत िवभागामाफत 
भांडार िवभागाकडुन घेऊन मा यवरांना दणेसेही मा यता असावी. सदर सािह य खरेदी करणकेामी अंदाजे 
.२९,००,०००/- (अ री पये एकोणतीस लाख मा ) खच अपे ीत आह.े तसचे सदर सािह य खरेदी 

िवभागामाफत ई-िनिवदा ये ारे खरेदी करणसे व होणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३३४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.   

             (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ अपारंपारीक ऊजा अंतगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम बसिवणेबाबत. 

ताव– तावना :- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 
िनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक   कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 

(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:- क  सरकार या अपारंपा रक उजा ोत मं ालयामाफत अपारंपा रक उजा िनिमतीस ाधा य 
दे यात आलेले आह.े याच धत वर महारा  शासनानेही अपारंपा रक उजा िनिमतीस ाधा य दे याचे धोरण 
अवलंिबले आह.े यानसुार क  व महारा  शासना या धारेणानुसार अपारंपा रक ऊजा िनिमती अंतगत ८ 
मेगावॅट मतेची जिमनीवर सोलर पी. ही.िस टीम उभारणबेाबत व सं थान या इमारत वर श य असेल तेथे फ 
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टॉप सोलर पी. ही.िस टीम उभारणबेाबत मा. यव थापन सिमती या िदनांक ३०-११-२०१६ रोजी झाले या 
सभेत ताव सादर कर यात आला होता. या तावावर चचा होऊन िवषय नं.२४ िनणय .७७९ अ वये 
खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील  पवु या सोलर क पाचे स लागार मे.िमटकॉन 
क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िल., पुण ेयांचेकडून फ टॉप सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी तसचे ८ 
मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम क पाकरीता क स टंटची नेमणकू करणकेामी यवहायता अहवाल (Figibility 
Report) मागिवणते यावा व यानंतर आव यकतेनसुार महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणु े यांचे 
अिधकृत पॅनेलवरील पाच क स टंट कडून दरप क मागिव यात याव,े अस ेठरले.   

तसचे  महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणु ेयांचे अिधकृत पॅनेलवरील पाच क स टंट यांना 
िद.०१-१२-२०१६ रोजी सादरीकरणासाठी बोलिव यात यावे, अशा सचुना िद या . 

 यानसुार िद.०१-१२-२०१६ रोजी ेझटेशनसाठी सव पाच कंपनी  या ितिनध ना बोलिव  यात आले 
होते.  यापैक  ०१). मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल ., पुण ेव ०२).मे.एए सवायकेएनओ 
कॅिपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपरू या दोन कंप यांचे ितिनधी उपि थत होते. यांनी या िदवशी 
मा. यव थापन सिमतीसमोर ेझटेशन सादर केले आह.े 

मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ३०-११-२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ७७९ अ वये मे.िमटकॉन 
क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िल., पणु ेयांचेकडून फ टॉप सोलर पी. ही.िस टीम उभारण ेतसचे ८ 
मेगावॅट मतेची जिमनीवरील सोलर पी. ही.िस टीम उभारणबेाबत क स ट सची नेमणकू करणकेामी यवहायता 
अहवाल (Figibility Report) मागिवणते आला होता. 

मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल., पुण ेयांनी िदनांक २३-०२-२०१७ रोजी दोन 
वेगवेगळे प  पाठिवले असनू एका प ात यांनी सं थान या एका िठकाणचा एक कने शनचा कॉ ॅ ट िडमांड हा 
१ MVA पे ा कमी अस याने Open Access दारे ८मेगावॅट क प उभारण ेश य होणार नाही असे नमदू केले 
आह.े सं थानचे एकुण ९ एच.टी कने शन असनू सव िठकाणचा  िमळून कॉ ॅ ट िडमांड ३.५६१ MVA इतका 
होत आह.े परंत ू ह े सव पॉईटं वेगवेगळया िठकाणी आहे. सं थानचा जा तीत जा त कॉ ॅ ट िडमांड एका 
िठकाणचा ०.५८५ MVA इतका आह.े मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल., पणु े यांनी 
याच िदवशी दसुरे प  पाठवनू जिमनीवर सोलर पॉवर ोजे ट उभारणकेरीता MERC या गाईड लाईन नुसारच 
क प उभा करता येईल असे कळिवले असनू या यित र  सं थान ८० िकलोवॅट इतक  फ टॉप सोलर 

पी. ही.िसि टम उभी क  शकते. यासाठी र कम पये ५४,०८,०००/- इतका खच येऊ शकेल असे कळिवले 
आह.े  

वरील दो ही प ात मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल., पुण ेयांनी क स ट टची 
नेमणकू करणकेरीता यवहायता अहवाल (Figibility Report) िदलेला नाही. परंतू  यांनी वत: या हणजे 
मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल., पणु े या कंपनीचे दरप क पाठिवले आह.े याम ये 
यांनी िविवध Fees कळिवले या आहते. मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िल., पणुे 

यांचेकडून क स ट ट या नेमणकू  कामी यवहायता अहवाल (Figibility Report) ा  न झा यामळेु यांना 
दरू वनी दा रे  िवचारणा केली असता यांनी असे सािगतले क , आ ही सं थान या सोलर पी. ही.िस टीमसाठी 
नेमावया या क स ट ट या पधतील एक पाट  अस याने क स ट स कसा नेमावा याबाबत यवहायता अहवाल 
(Figibility Report) पाठिवण े श त ठरणार नाही, अस ेसां िगतले. 

याबाबत यांचेकडे वारंवार लेखी प ाची मागणी केली असता यांनी प  दे याची असमथता दशवनू 
आ ही आमचे दरप क सादर केले आह,े अस ेसां िगतले. 

मे.िमटकॉन क स ट सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे िल., पुण ेयांनी यानंतर िदनांक २४-०३-२०१७ 
रोजी एक ई-मेल पाठिवला असनू यात ८ मेगावॅट सोलर पी. ही.िसि टम क प राबिवण े करीता संबं िधत 
ऑथो रटीजकडून वतं  परवानगी यावी लागेल अस ेकळिवले आह.े  

यानंतर िद.०४-०४-२०१७  रोजी झाले या चचत ८ मेगावॅट ऐवजी १० मेगावॅट मतेची सोलर 
पी. ही.िसि टम उभारणीबाबत चचा झाली. तसचे ही िसि टम िन वळ Open Access ऐवजी Captive Use 
Open Access अंतगत उभार यात यावी अशी चचा झाली. कारण सं थानला िन वळ Open Access दारे हा 

क प उभारता येणार नस याचे महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणु े तसचे मे.िमटकॉन यांचे 
अहवालानुसार िनदशनास आलेले आह.े तसचे हा क प उभारतांना संबं िधत क प ठेकेदार / िवकासक  यांना 
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क पासाठी जिमन उपल ध क न देण,े यासंबंधी सपंुण खरेदीची ि या पुण करणे, याचे कागदप  सं थानकडे 
सादर करण,े सव शासक य िवभागां या ना-हरकती घेऊन सं थानकडे सुपदू करणे, महारा  ऊजा िवकास 
अिभकरण (मेडा), पणु ेयांचेशी प यवहार क न संबं िधत यं णचेी शासक य दरबारी न द होऊन गरज पड यास 
एमएनआरई या परवान या िमळिवण,े या क पातनू िनमाण होणारी वीज Captive Use Open Access 
अंतगत महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीला परुवनू या उ पािदत यिुनटचे सं थान या िव तु बीलामधनू 
समायोजन करण,े यासाठी लागणा या आव यक सव परवान या िमळिवणे व यासाठी आव यक ते सव 
कागदप  सं थान या वतीने महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडे सादर करणे, क प कायाि वत झा यानंतर 
सलग २५ वष AMC चे मा य झालेले दरप कानूसार काम करण ेअशा सव बाब चा टडर म ये समावेश रािहल.  

महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणुे यांना सं थानमाफत प  पाठवनू सं थानला हा क प 
Open Access अंतगत उभारता येऊ शकेल का ? याबाबत िवचारणा केली होती. याबाबत यांनी ई-मेल पाठवनू 
िन वळ Open Access अंतगत हा क प उभारता येणार नाही. परंत ूCaptive Use Open Access अंतगत 

क प उभारता येऊ शकेल. असे दरू वनीवरील चच दारे सां िगतले आहे. महारा  ऊजा िवकास अिभकरण 
(मेडा), पणु े यांनी िद.१८-०४-२०१७ रोजी ई-मेल पाठवनू महारा  शासनाचे सोलर पी. ही.िसि टमबाबत 
झाले या  िनणया या ती पाठिवले या आहते. याम ये शासन िनणय .अपाऊ-२०१५/ . .४९ / ऊजा-७ 
अ वये ६.१४ म ये ’ या धोरणांतगत सौर ऊज पासनू वीजिनिमती करणा-या क प िवकासक / क पधारकांना 
वीजेचा वयं वापर (Captive Use) करावयाचा अस यास िकंवा ितस-या घटकास िव  (Third Party Sale) 
करावयाची अस यास यांना रा यातील परवानाधारक वीजिवतरण कंप यांकडून वीजिनयामक आयोगा या 
िनयमावली नूसार रा यात व रा या बाहरेील खुला वेश (Open Access) दे यात येईल.’ अस ेनमदू आहे.  

क प चाल ूहो यापवु  आले या ई -िनिवदा तयार करण,े ई-िनिवदांचे वग करण क न, अ यास क न 
यातनू यो य तो ठेकेदार िनवडणसेाठी  मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणकेामी अहवाल सादर करण,े ी-

बीड म ये ठेकेदारां या सव शंका,  यांना समपक व यो य उ रे दऊेन शंका िनरसन करण,े मा. यव थापन 
सिमतीने ठेकेदार / िवकासकाची िनवड के यानंतर यांना दणेेसाठी लागणा-या कायादेशाचा मसदूा तयार करणे, 
करारना याचा मसदूा तयार करणे, शासनाकडे परवानगी साठी करावया या प ाचा मसदूा तयार करणे, महारा  
रा य वीज िवतरण कंपनीकडे मंजरुीसाठी सादर करा या लागणा-या अजाचा मसदूा तयार करणे, सदर 

करणासाठी महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणुे यांची मा यता घेणेसाठी अजाचा मसदूा तयार करणे, 
ठेकेदाराला / िवकासकाला कायादशे िद यानंतर य  कामावर दखेरेख करण,े मटेरीअल तपासणी, बीलाबाबत 
खातरजमा क न तपासनू सदरची बीले अिभ ायासह सं थानकडे पढुील कायवाहीसाठी सादर करणे , कामांम ये 
वेळोवेळी येणा-या अडचण बाबत मागदशन क न या अडचणी दरू करणे , क प पुण झा यानंतर ीडला 
जोडणकेामी करा या लागणा-या कायवाही बाबत पतुता करण े इ यािद कामांचा समावेश क स टंट या 
कायादशेाम ये नमदू करावा लागेल. 

क स टंट नेम यानंतर व ई-िनिवदा दारे ठेकेदार / िवकासक यांची िनवड झा यानंतर महारा  ऊजा 
िवकास अिभकरण (मेडा), पुणे यांचेकडे यानंी िद.१८-०४-२०१७ रोजी ई-मेल दारे पाठिवलेला रिज ेशन फॉम 
भ न रिज ेशन फॉम म ये मािहती भ न पु हा न दणीसाठी व पढुील मंजरुीसाठी महारा  ऊजा िवकास 
अिभकरण (मेडा), पुण ेयांचेकडे पाठवावा लागणार आह.े यासाठी सवात आधी क स टंट नेमण ेमह वाचे आह.े  

मागणी:- या क पासाठी स लागार नेमणबेाबत महारा  ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पणु ेयांनी 
कळिवले या खालील पाच क स टंटकडून दरप के मागवावे लागेल व या दरप कांवर मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेत िनणय होऊन क स टंट नेमावा लागणार आह.े  

०१). मे.टीयु ही एसयुडी साऊथ एिशया ा.िलिमटेड, पणुे 
०२). मे.एचआय य ुपॉवर असोिसएटस ा.िलिमटेड, चे नई 
०३). मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे  िलिमटेड, पुण े
०४). मे.एए सवायकेएनओ कॅिपटल सि हससे ा.िलिमटेड, नागपरू 
०५). मे. इमरजे ट हेनचर इिंडया ा.िलिमटेड, गडुगाव, हरयाणा 
िवभागाचे अिभ ाय/ प  मत:- १० मेगावॅट सोलर पी. ही. क पाचे काम लवकरात लवकर चाल ू

करणसेाठी थम क स टंट नेमण े गरजेचे आह.े क स टंट कडून ई-िनिवदा तयार क न घेण े गरजेचे आह.े 
क स टंट नेम यािशवाय या क पाला गती ा  होऊ शकत नाही. यामळेु महारा  ऊजा िवकास अिभकरण 
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(मेडा), पणु े यांनी कळिवले या यादीतील पाचही क स टंटकडून दरप के मागिव यास व क स टंटची नेमणकू 
करणसेाठी मा यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .३३५ यावर सिव तर चचा होऊन, अपारंपारीक ऊजा अंतगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर 
पी. ही.िस टीम उभारणी करणेकरीता क स टंटची नेमणूक करणेकामी महारा  ऊजा िवकास 
अिभकरण (मेडा), पुणे यांनी कळिवले या यादीतील पाचही क स टंटकडून दरप के मागिवणेस 
मा यता दे यात आली.              (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ २.५ मेगावॅट पवनच क  यं णेचे कॉ िस ह सि हस कॉ ट देणेबाबत. 
िनणय .३३६ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.            (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ दारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम 

(खुली यायाम शाळा) सु  करणेकामी वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत. 

ताव– बगीचा िवभागामाफत सं थान प रसरातील ारावती इमारत समोरील बाग , साई आ म भ िनवास तसचे कनकुरी 
साठवण तलाव प रसरात बाग-बगीचा तयार क न तसचे कारंजा, लॉन व वेगवेग या कारची शोभेची रोपे/ झाडे 
लावनु प रसर सशुोभीत कर यात आलेला आहे . यामळेु या िठकाणी साईभ , गावकरी, सं थान कमचारी यांची 
नेहमी वदळ असत.े  

           िद.16 माच 2017 रोजी या िवभागाकडील चाल,ु तािवत करणांची मािहती तसचे मं ालयाकडे 
लंबीत असले या करणाबाबत आयोजीत बैठक म ये मा. कायकारी अिधकारी यांनी सं थान प रसरातील 

बगी यांम ये खलुी यायामशाळा सु  करणचेा ताव सादर करणकेामी िनदश िदलेले आहे.  
      यानसुार सं थान या ारावती इमारत समोरील बागेत , साई आ म भ िनवास प रसरात तसचे कनकुरी 

साठवण तलाव प रसरात खुली यायामशाळा सु  करता येईल.  
सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय 

इ.छाननी क न अनमुान- आथ क िवषय आहे.  
मागणी- सं थान या ारावती इमारत समोरील बागेत , साई आ म भ िनवास प रसरात तसचे कनकुरी 

साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम सु  करणकेामी न याने सािह य खरेदी करण ेआव यक आहे. सदर िठकाणी 
खालील माण ेओपन िजम चे सािह य खरेदी क न बसिवता येईल.  

 
अ.ंन.ं सािह याचे नाव  अंदाजे िकंमत ( ित नग ) 
01 Sky Walker 61,875 
02 Leg Press 37,500 
03 Air Walker 35,250 
04 Rower 30,000 
05 Chest Press 60,750 
06 Seated Puller 60,000 
07 Shoulder Builder 33,750 
08 Surf Board 43,125 
09 Seated Twister 3 in 1 49,500 
10 Sit up board 24,375 
 एकुण 4,36,125 

तरी उपरो  माणे एका िठकाणी 10 नग ओपन िजमचे सािह य खरेदी करणकेामी अंदाजे . 
4,36,125/- (चार लाख छ ीस हजार एकशे पंचिवस) मा  खच अपे ीत आह.े या माण ेएकुण 03 िठकाणी 
( ारावती इमारत समोरील बाग, साईआ म भ िनवास, साठवण तलाव) ओपन िजमचे सािह य बसिवणकेरीता 
अंदाजे .13,08,375 (तेरा लाख आठ हजार ितनशे पं याह र) मा  खच अपे ीत आह.े तरी याकामी वतमान 
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प ात जािहरात दऊेन व "इ" िनवीदा शासना या वेबसाईट वर िस द क न िविवध नामां िकत कंप याकडुन 
िनवीदा मागिवणसे तसचे आले या िनवीदांचे तां ीक व कमिशयल िबड मा.खरेदी सिमती सभेपढेु उघडुन यनु म 
दर धारकास मा.उपसिमती सभेपु ढे सम  बोलावनु यास परुवठा आदेश दऊेन सािह य बसवनु घेता येईल .  

िवभागाचा अिभ ाय- सं थान या ारावती इमारत समोरील बागेत , साई आ म भ िनवास प रसरात 
तसचे कनकुरी साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम सु  करणकेामी न याने ओपन िजमचे सािह य खरेदी करणसे 
व याकामी येणा या अंदाजे .13,08,375 (तेरा लाख आठ हजार ितनशे पं याह र) मा  खचास मा यता 
िमळणसे िवनंती.  

तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३३७ यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण 

तलाव प रसरात ओपन िजम (खुली यायामशाळा) तयार करणेकामी िवहीत प दतीने वतमान प ात 
जािहरात िस द करणेत येऊन, ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.१३,०८,३७५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ चहा, कॉफ , दु धाचे दर वाढीबाबत. 
िनणय .३३८ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.              (कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- -----------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१९ सन २०१७/१८ करीता मोतीचुर लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद बनवुन पॅक ग करणे इ यादी कामासाठी 

निवन ठेकेदार िनयु ची ि या पुण होईपयत स या चाल ूअसले या ठेकेदारास मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव– ी साईभ  तानंा मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुं दी साद तसचे बफ  साद इ. पदाथ लाडु व बफ  साद िनिमती 

िवभागाकडुन ठेकेदारामाफत तयार क न घेतले जातात. सन २०१७-१८ करीता िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .२३ अ  वये, मोतीचरु लाडु व मोफत सटुी बुं दी साद तसचे बफ  साद 
उ  त ेप  दतीने बनिवणकेामी िद.२१/३/२०१७ रोजी वतमानप ात जाहीरात िस  कर  यात आलेली होती. निवन 
कॉ  ॅ  टर िनयु  त करणेसाठी www.mahatenders.gov.in या अिधकृत सकेंत  थळावर  ई-िनिवदा िस  द 
कर  यात आली होती.  यानुसार ई-िनिवदा Online भरणचेी शेवटची तारीख ३०/०३/२०१७ होती. 

 यानसुार खालील माणे ठेकेदारांनी ऑनलाईन ई-िनिवदा येम  ये भाग घेऊन, िनिवदचेे बंद िलफाफे 
सं  थानचे लाडु साद िनिमती िवभागाकडे जमा केलेले आहते.   

१. ी साई केटरस, ीरामपरु 
२. सदगु  हरीहर महाराज  वंयरोजगार सं  था , अ.नगर 
३. ी सि चदानंद केटरस, अ.नगर 
४. िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक 

उपरो  त माण े सव ठेकेदारां  या िनिवदचेे बंद िलफाफे लाडु साद िनिमती िवभागास ा  त झालेले 
होते. सदर ई-िनिवदचेे बंद िलफाफे व ऑनलाईन तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िद.११/०४/२०१७ रोजी  या 
सभेत खरेदी किमटीसमोर उघड  यात आले आहते.  याम  ये,  

१. िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक  
या  ठेकेदारांची िनिवदा तां ीक कागदप े तपासलेनंतर पा  ठरिव  यात आले आहते. व उवरीत  

१. ी साई केटस, ीरामपरु 
२. ी सि चदानंद केटस, अ.नगर 

सदरची दोन िनिवदाधारक टडरमधील नमुद िनयम, अटी-शत म  ये २.५ कोटी उलाढाल अशी अट 
अस  यामळेु अपा  ठरली आहते.  

तसचे सदगु  हरीहर महाराज  वयंरोजगार सं  था, अ.नगर यांचे सी.ए. सट िफकेटम  ये Subject to 
Verification अस ेनमदु के  याने ते ही ा  धरता येणार नस  याने अपा  ठरिव  यात आले आहे.  यामळेु सदर 
टडरम  ये फ  त एकच  िनिवदाधारक पा  ठरले अस  याने फेर ई-िनिवदा ि या सु  करणेसाठीची िटपणी 

शासक य मा  याता घेण ेकामी िद.१९/४/२०१७ रोजी सादर केलेली आह.े 

http://www.mahatenders.gov.in
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       फेर ई-िनिवदसेाठी वतमानप ात जाहीरात दणेे, ई-िनिवदा Online भरणसेाठी १०-१५ िदवसांची मदुत 
दणेे, कागदप े जमा करावी, Technical Commotional Bid उघडण े ,  यनुतमदरधारकास कायादशे दणेे,  
इ.कामासाठी साधारण  दीड महीना कालावधी जाईल. 

         स  या असलेले ठे केदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक हे 
िद.१/६/२०१६ पासनु काम करीत असनु  याची मदुत िद .३१/५/२०१७  अखेर संपत आह.े 

        उपरो  त फेर ई-िनिवदा ि या पुण होऊन नवीन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत तरी स  याची असलेली 
िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांना स  या असले  या दरात व  याच अटी शत वर 
निवन ठेकेदाराची नेमणकू होईपयत मुदतवाढ देणसे मा  यता असावी. त  पवु  नवीन ठेकेदाराची नेमणकू झालेनंतर 
 याचंी मदुत  या िदवसापासनु आपोआप सपंु  टात येईल. तरी िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, 

सं  था, नािशक यांना निवन ठेकेदाराची नेमणकू होईपयत मदुतवाढ दणेेस मा  यता असावी.सदरचा मदुतवाढीचा 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीसमोर  िनणयाथ सादर, 

िनणय .३३९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता मोतीचुर लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद बनवुन 
पॅक ग करणे इ यादी कामासाठीची ई-िनिवदा ि या पुण होऊन, नवीन ठेकेदाराची नेमणूक होईपयत 
स याचे ठेकेदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांना मागील मंजुर 
दराने, आहे याच अटी/ शत वर मुदतवाढ देणेत यावी, असे ठरले.   

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

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२० िद.०८/११/२०१६ ते िद.३०/१२/२०१६ या कालावधीतील जमा झाले या पये ५००/- व १०००/- या 

चलनी नोटा “पंत धान गरीब क याण िडपॉझीट ि कम” म ये जमा करणेबाबत. 
िनणय .३४० सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२१ मे. लािसक टेशनरीज ्कंपनी, मुंबई यां याकडील चैनसह ५०० नग बॅग खरेदी िबल अदा करणेकामी 

काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७  नं ठ म  ये  खालील 

माण ेतरतदु 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- रिववार िद.११.१२.२०१६ रोजी झाले  या जागितक साईमं िदर िव  व  त प रषद 

काय मासाठी िनमं ीत दशेिवदेशातील ी साईमं िदर िव  व  त व ितिनधी यांना चैनसह बॅग देणकेामी िनणय 
झालेला आह.े 

इकडील जा.न.ं एसएसएस/ काशने/ ४३०५/२०१६ िद.१७.११.२०१६ अ  वये चैनसह बॅग खरेदीकामी 
िन  नतम परुवठाधारक मे.  लािसक  टेशनरीज कं, मुंबई यांना २४९९ नग खरेदीकामी कायादशे दे  यात आलेला 
होता.  

                मागणीः-  तावात नमदू केले माण े चैनसह बॅग खरेदीकामी िन  नतम परुवठाधारक मे.  लािसक 
 टेशनरीज कं, मुंबई यांना दरु  वनीव न एकूण  ५०० नग तातडीची गरज व वेळेत परुवठा होणे आव  यक 

अस  याने, आदशेातील अटी/शत स अ.ंनं.०५ ला अनुस न ५०० नग चैनसह बॅगेचा परुवठा क न घे  यात 
आलेला आह.े 

                मा. कायकारी अिधकारी सो. यांनी िद.०८.०३.२०१७ चे िटपणीवर िदले  या िनदशाबाबत खालील 
माण ेखुलासा सादर क रत आहोत.  

१) बॅग वापराचा सिव  तर तपिशलः- जागितक साई मं िदर िव  व  त प रषदसेाठी उपि थतीत दशे-
िवदशेातील साई मं िदरातील अ  य  व ितिनधी तसचे इतर मा  यवर महोदयांसाठी वाटप केलेला बॅग तपिशल 
खालील को  टकात िदले माण.े  
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चैनसह बॅग खरेदी तपिशल 
'अ' 

खरेदी नग 
सं  या  

चैनसह बॅग स ेम भेट तपिशल 
'ब' 

वाटप नग 
सं  या  

कायादशे सं  या  २४९९ साई आ म  दारे िनमं ि त मा  यवरांना  १८१६ 
अित र  त मागणी सं  या     ५०० स  कार सगंी मा  यवरांना १५ 
  जनसपंक  कायालयामाफत प कारांना भेट  ६० 
  ी. रघनूाथ रेड्डी, ित पती यांना  १३ 
  मा. अ  य  महोदय व  यव  थापन सिमती सद  य यांना 

सं  थानमाफत स ेम भेट  
४४ 

  मा. का.अ. सो.व मा. उप.का.अ. तसचे सव .अ.,  वीय 
सहा. यांना भेट  

१४ 

  स  नवय अिधकारी (िवभाग मखु) यांना स ेम भेट   ६० 
  स  मवय अिधकारी यांच ेसहा. कमचारी  १०४ 
  एकूण मोफत िवतरण नग सं  या  २१२६ 
  िश  लक चैनसह बॅग नग सं  या  ८७३ 

एकूण आवक २९९९ ए कूण नग सं  या  २९९९ 
 
२) बॅग िश  लक अस  यास  याबाबत मागदशन  यावे िकंवा साईपालखी मंडळ साईसवेा 

काय मासाठी असले  या फाई  स/ फो  डर वापरावीत. 
                  -व रल त   यात दशिवले माण े८७३ चेनसह बॅग िश  लक असनू, सदर बॅ  ज िद. २८.०५.२०१७ रोजी 

िशड  येथे होणा-या साई पालखी मंडळ सिमतीचे उपि थत ितिनध ना वाटप करता येतील व िश  लक बॅग हया 
साई सवेेशी िनगडीत काय मासाठी वापरात येऊन खच  टाकता येईल. 

      िद.२८.०५.२०१७ रोजी ी साई पालखी मंडळ समंेलन अयोिजत होणार अस  याने  यासाठी िशडी 
येथे सपंूण महारातील साई पालखी मंडळाचे ितिनधी उपि थतीत राहाणार अस  याने  यानंा सं  थानतफ चैनसह 
बॅग फो  डर  यात नोट पॅड व पेन देण ेसदंभात नमदू आहे .  

     सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय ई 
छाननी क न अनमुानः- आिथक 

                  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- मे.  लािसक  टेशनरीज, मुंबई यांचे चैनसह बॅग खरेदी ५०० नग 
x . १२०/- ती नग माण ेएकूण पये. ६०,०००/- (अ री . साठ हजार मा चे) िबल आदा करणबेाबत सदर 
िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु काय र मंजरुी िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .३४१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तवास व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात 
आली.                 (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२२ ला टीक े खरेदीकामी आले या ई-िनिवदा तसेच ला टीक े खरेदी पुनिवचार घेणेबाबत. 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२३ िव ुत, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाचे वािषक सािह य खरेदीकामी ितस यांदा व चौ यांदा 

राबिवणेत आले या ई-िनिवदेतील खालील “ख” मधील आयटे ससाठी िन नतम दरधारकांना पुरवठा 
आदेश देणेबाबत. 

िनणय .३४२ आय या वेळे या उपरो  िवषय नं.२२ व २३ वरील चचा पढेु  ढकलणेत आली.  
(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२४ साईबाबां या दशनासाठी येणा या पदया ी पाल यांचे संमेलनाकामी िविवध िवभागांनी करावयाचे 

कामास व येणा या खचास मंजूरी िमळणेबाबत. 
ताव– िद.१६ व ३१ ऑग  २०१६ रोजी मा.अ य  महोदय यांच ेअ य तेखाली झाले या बैठक तील चच या वेळी 

ी गजाजन महाराज सं थान , शेगांव यांच ेधत वर सं थानम ये  सवेेक-यांची नेमणकू कर याबाबत या सकं पनेचा  
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िवचार करणबेाबत सचूना  दे यात आली आहे.  तसचे १६/०८/२०१६ रोजीच े मा. यव थापन सिमतीम ये ी 
े  गजानन महाराज सं थान , शेगांवच ेधत वर सवेेकरी उप म राबिवणचेा िनणय घे यात आलेला आह.े 

याअनषुंगाने िद.२४/०२/२०१७ रोजी मा.अ य  महोदय यांनी मा.  ा.स.च े बैठक म ये िविवध 
िवभागांच े सबंंधीत करावयाचे कामांबाबत िदले या िनदशानसुार  कायवाही करणबेाबत जा. .काअ- वीय/ 
४१५७ िद.०१/०३/२०१७ च ेपरीप का वये कळिवणते आलेले आह.े याम ये सरं ण  िवभागाच ेसबंंधीत मु ा 

.१६ म ये– वेगवेगळया िठकाणाहन येणा-या सव पाल यांची मािहती एक  करण ेव सव पाल यांच ेएक ीत 
समंेलन  आयोजीत करणबेाबत िनदश िदलेले आहे. 

यास अनसु न  साई पालखी िनवारा, िनमगांव येथे सम  जाऊन पहाणी केली असता, यािठकाणी साई 
पालखी समंेलन  आयोजीत करावयाचे ीने हॉल, िनवास यव था तसचे इतर यव था फारच अपरुी पडत 
असलेने सदरचे पालखी समंेलन  हे सं थानमाफत “िस द ्सकं  ा  मॅरेज हॉल, साकुरी” येथ ेिद. २८ मे २०१७ रोजी 
आयोजीत कर याचा िनणय घेणते आलेला आहे. सदरचे समंेलनासाठी हॉल, साऊंड िसि टम, िप याचे पाणी, 
चहा, ना ा इ. िस द ् सकं  ा  मॅरेज हॉल, साकुरी यांचेमाफत मोफत कर यात येणार आहे. तसचे भोजनाची 
यव थाही ( याम ये परुणपोळी , आमरस, बटाटा चटणी, वरण भात, पणीर भाजी, परूी, भज,े कुरडाई, नागली 

पापड, खोबरा बफ  इ. पदाथ) ते ‘ना नफा ना तोटा’ या त वावर कर याचे यांनी मा  ा केले असनू, याकरीता 
फ  ा ९५/- पये ती  ाि  (अंदाज े २००० ते २५०० पालखी पदािधकारी) या माणे होणारी र म यांना 
सं थानमाफत आदा कर याचे ठरले आहे.  

या अनषुंगाने, मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ी साईबाबां या दशनासाठी िविवध 
िठकाणाहन/ रा यातनू येणा या पदया ी पाल यांच े ितनीधी संमेलन आयोजीत करणसेाठी सव सबंंधीत 
िवभागांकडून करावया या कामांबाबत येणारा अंदािजत खच मागीतला असता यांनी खालील माणे अंदािजत 
खच कळिवलेला आह.े   

अ.न.ं िवभागाचे नाव ं कामाचा तपिशल अंदाजे खचाची र कम 
०१ जनसंपक िवभाग सु सचंालनकामी   १०,०००/- 
०२ संर ण िवभाग भोजन यव था खच (समुारे २५०० य ), कं ाटी 

सरु ा कमचारी खच 
२,५०,०००/- 

०३ शासन शाखा  
(वशी-५) 

िनमं ण पि का छपाई, पो टेज खच, कलाकार खच १,५३,०००/- 

०४ कॅ टीन िवभाग कं ाटी कमचारी मजरुी, चहा, कॉफ , दधु , िब क टे २७,६००/- 
०५ मंिदर िवभाग शॉल, वेलवेट प ी, मतु , स मान िच हाकरीता लाकडी 

बॉ स, ि ं टेड कापडी िपशवी, शहनाई वादन, ततुारी 
४,२८,००१/- 

०६ काशने िवभाग मा यवरांना चैनसह फो डर, नोट पॅड, पेन दणेे अंदाज े
२५०० मा  ावर X १२०/-  

३,००,०००/- 

०७ सीसीटी ही िवभाग फोटो, हीडीओ शटु गकामी  २५,०००/- 
०८ मेकॅिनकल िवभाग काय माचे िठकाणी ि ंकलर शॉवर/फॉग िस टीम 

यव थेकामी 
२५,०००/- 

०९ वनी ेपण िवभाग िनरंक ---- 
एकूण अंदाजे खच . १२,१८,६०१/- 

अ री पये बारा ल  अठरा हजार सहाशे एक मा  
 

तरी उपरो  ा नमदु केले माणे साईबाबांच े दशनासाठी पायी येणा-या पदया ी पाल यांच े समंेलनाचे  
आयोजनकामी ाथिमक अंदाजानुसार येणारे एकूण . १२,१८,६०१/- (अ री पये बारा ल  आठरा हजार 
सहाशे एक) मा चे खचास व उपरो  ा माणे कायवाही करणसे मा यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .३४३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबां या दशनासाठी येणा या पदया ी पाल यांचे संमेलन आयोिजत 
करणेकामी तावात नमुद केले माणे िविवध िवभागांनी करावयाचे कामास व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली.                (कायवाही- सरं ण  िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२५ ी साईबाबा सं थानचे यायाम शाळेकरीता निवन सािह य खरेदीकरणे व यायामशाळा अ यावत 

करणेबाबत. 
ताव– ी साईबाबा सं  थानची  यायामशाळा सन-२००० साली सु  झाली असनू  यांस आज रोजी १६ वष पूण होत 

आहते.  यामळेु  यायामशाळेतील सािह  य ब-याच माणात खराब झालेले आह.े तसेच  यायामशाळेतील 
सभासदांची सं  या ४५० ते ५००  या दर  यान आह.े तरी स  या उपल  ध असलेले  यायामशाळा सािह  य अपरेु 
पडत आह.े जा  त कालावधी झा  यामळेु कािह सािह  य खराब झा  यामळेु  यायाम सािह  य हाताळतांना 
जीिवतहानी हो  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यामळेु  यायामशाळेकरीता निवन सािह  य खरेदी क न 
िमळणबेाबत इकडील िवभागामाफत उपरो  त सदंिभय िटपणी सादर केली असता  यावर मा.उपकायकारी 
अिधकारी सो. यांनी “पवु  खरेदी केले  या सािह  याचंा तपिशल तसचे सदर  यायामशाळेचा िकती सभासद लाभ 
घेतात व  यापासनु सं  था नला िकती उ  पादन िमळते याचा तपिशल सादर क न मा.मु  यलेखािधकारी यांचेमाफत 
सादर करणेबाबत ” सचुना केले  या आह.े 

  याबाबतचा खुलासा खालील माण ेआह.े 
  अ)  यायामशाळेतील स  याचे सािह  याची मािहती/ तपिशल खालील माणे–  

अ.न.ं पवु चे सािह  याचा तपिशल नग खरेदी िदनांक खरेदी िकंमत 
०१  कॉट बॅचं ०१ २५/०६/२००२ ४,०२२.०० 
०२ हायपर ए  सटशन ०१ २५/०६/२००२ ३,४६३.०० 
०३ रोमन खचु  ०१ २५/०६/२००२ ३,१७१.०० 
०४ BNET OVER ROVER (T-BAR) ०१ २५/०६/२००२ ६,२५९.०० 
०५ इनोलाईन बॅचं ०१ २५/०६/२००२ ३.७५५.०० 
०६ िडकलाईन बॅचं ०१ २५/०६/२००२ ३.५८८.०० 
०७ हक  वायट ०१ २५/०६/२००२ २०,०२८.०० 
०८ इनलाईन लेग से ०१ २५/०६/२००२ २०,०२८.०० 
०९  हरिटकल लेग ेस ०१ २५/०६/२००२ १५,०२१.०० 
१० पशु अप  टॅ  ड ०१ २५/०६/२००२ ७०९.०० 
११  लेन बॅचं ०१ २५/०६/२००२ १,४८०.०० 
१२ पेट  लेट एकूण वजन २९० िकलो. ३२ २५/०६/२००२ १६,९३९.०० 
१३ ॉस ओ  हर मशीन  ०१ २६/०१/२००७ २४,३००.०० 
१४ बॅचं-२, मॅट-१ ०३ २६/०१/२००७ १५,३००.०० 
१५ लॉक बिुशंग (बार लॉक) १४ २६/०१/२००७ ७००.०० 

१६ 

म  टीिजम यनुीट अॅ  ड  टेशन 
अ) चे  ट ेस शो  डर ेस             
आ) लॅट पुल डाऊन 
इ) िडप ग लेग लेझ                      
ई) अॅबडोमन बोड 
उ) लेग कल अॅ  ड लेग ए  से  स 

०१ सटे १९/०१/२००० १,०५,८६३.०० 

१७ मॅ  यअुल िट्ड िमल ०१ सटे १९/०१/२००० १९,३३७.०० 
१८ बे  ट मॅसजर  ०१ सटे १९/०१/२००० १४,८५०.०० 
१९ एम.एस.वेट  लेट ५०० के.जी. ०१ सटे १९/०१/२००० ३५,२४५.०० 
२० एम.एस.डं बे  स ३०० के.जी. ०१ सटे १९/०१/२००० ४२,०९९.०० 
२१ अॅडजे  टेबल बॅचं ०१ सटे १९/०१/२००० १०,९८६.०० 
२२ बार वेल बार ०७ नग १९/०१/२००० ५,६१४.०० 
२३ ए  सर सायकल ०१ नग १९/०१/२००० ६,७२७.०० 

२४ 
डं बे  स रॅक(२०) 
डं बे  स रॅक (१२) 

०१ सटे 
०१ सटे 

१९/०१/२००० २४,०६५.०० 

२५ वेट  लेट रॅक ०२ सेट १९/०१/२००० ९,१४२.०० 
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एकूण र कम:- ४,१२,६९१ 
( अ री पये चार लाख बारा हजार सहाशे ए या  ाव मा  ) 

  ब) स  या  या काळात  यायामशाळेत साधारपण े ४५० ते ५०० सभासद असनू ित मािसक . 
४५,०००/- ते ५०,०००/- मा  उ  प  न होत.े जु  या  सभासदास .१००/- व निवन आले  या सभासदास सु वातीस 
.१२०/- या माणे फ  आकार  यात येते. 

  सदर  यायामशाळेचे सािह  य ह े जा  त कालावधी झा  यामळेु व दनैं िदन वापरामळेु खराब झालेले 
अस  याने  यायामशाळेसाठी निवन सािह  य खरेदी क न  यायामशाळेची मता वाढवनू (निवन शेडसह) 
वातानकुुिलत यं णेसह अ ावत करणकेामी मा. ी. सिचन तां बे, िव  व  त, ी साईबाबा सं  थान यांनी त डी 
सचुना केले  या आहते.   यास अनसु न  यायामशाळा अ ावत करणकेामी पवु  या िटपणीत नमदु केले  या 
सािह  या  या  यितरी  त यायामशाळा िश क यांनी कळिवलेनसुार  निवन सािह  य खरेदी करणेबाबतचा ताव 
सादर कर यात आला होता. यावर िद.३०.११.२०१६ रोजीचे झाले या यव थापन सिमतीचे सभेतील परुवणी 
िवषय न.ं०६ च े िनणय .८९५ अ वये सदरच े तावावर सिव  ार चचा होऊन, “ ी साईबाबा सं थानची 
यायामशाळा अ ावत करणसेाठी बांधकाम व सरं ण  या िवभागांनी आव यकतेनसुार  सिव  ार ताव 

सभेसमोर फेरसादर करणते यावा, तसचे याम ये भारतीय बनावटीचे सािह  ा खरेदी करणचेा समावेश करावा, असे 
ठरले होते.”  

  यानसुार  खालील सािह यां या तपिशला माणे अंदाज ेिकंमतीसह फेर ताव सादर कर यात आलेला 
आहे.  

अ. 
न.ं 

सािह  याचा तपिशल 
नग 

अंदाजे ती नग एकूण िकंमत 

01  PEC PLY / REAR  DELT(JC 101) 01 97,000.00 97,000.00 
02 VERTICAL CHEST PRESS (JC 103) 01 1,02,000.00 1,02,000.00 
03 LAT PULL DOWN (JB201) 01 88,000.00 88,000.00 
04 LONG PULL ROW (JB204) 01 95,000.00 95,000.00 
05 SHOULDER PRESS (JS302) 01 90,000.00 90,000.00 
06 BICEP CURL (JBT401) 01 90,000.00 90,000.00 
07 LEG EXTENSION WITH R.O.M. (JL 501) 01 95,000.00 95,000.00 
08 PRONE LEG CURL  (JL503) 01 95,000.00 95,000.00 
09 45° LEG PRESS (JL510) 01 1,10,000.00 1,10,000.00 
10 SEATED CALF (JL513) 01 60,000.00 60,000.00 
11 MULTI FUNCTIONAL  STATION (JMP 702) 01 1,50,000.00 1,50,000.00 

12 
SMITH MACHINE- COUNTER BALANCED 
(JMP707) 

01 1,10,000.00 1,10,000.00 

13 OLYMPIC FLAT BENCH (JBR801) 02 30,000.00 60,000.00 
14 OLYMPIC INCLINE BENCH (JBR 802) 02 32,000.00 64,000.00 
15 OLYMPIC DECLINE BENCH (JBR 803) 02 32,000.00 64,000.00 
16 SUPER BENCH (JBR 804) 04 30,000.00 1,20,000.00 
17 UTILITY BENCH (JBR 805) 01 25,000.00 25,000.00 
18 BACK EXTENSION (JBR 808) 01 32,000.00 32,000.00 
19 TWISTER  (JBR 812) 01 25,000.00 25,000.00 

20 
DUMBBELLS-RUBBERIZED (25X4/5X4/ 
7.5X4/ 10X4/12.5X4/15X2/20X2/25X2/30X2/  
35X2/ 40X2/ 45X2/50X2/55X2/60X2) 

900 250.00 2,25,000.00 

21 DUMBBELL RACK- TWIN TIER (JBR 815) 02 27,000.00 54,000.00 

22 
WEIGHT PLATES- RUBBERIZED  
(2.5X8/5X12/10X12/15X10/20X12) 

590 250.00 1,47,500.00 
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23 OLYMPIC BARBELL (7`X3/4`X1) 25 2,500.00 62,500.00 
24 EZ  BAR  (4`X1) 04 2,500.00 10,000.00 
25 BARBELL  RACK (JBR816) 01 25,000.00 25,000.00 
26 ACCESSORIES RACK (JBR 818) 01 25,000.00 25,000.00 

27 

ACCESSORIES –  HAMMER CURL BAR, 
STRAIGT HANDLE, EZ CURL HANDLE, V-
TRICEP HANDLE, STRAP HANDLE, ROWING 
HANDLE, BICEP/TRICEP  HANDLE, TRICEP 
ROPE  

01 
(EACH) 

31,000.00 31,000.00 

28 ELECTRICAL CROSS TRAINER-E7 02 2,30,000.00 4,60,000.00 
29 SPINNING BIKE 02 60,000.00 1,20,000.00 
30 Tread Mill (5 HP motor) 02 3,50,000.00 7,00,000.00 

31 RUBBER  TILE -20 MM (500MM X 500MM) 
1500 
Pcs. 

350.00 5,25,000.00 

Gross Total :- 39,56,500.00 
Vat 12.5% 4,94,562.50 

Excise Duty 12.5% 4,94,562.50 
Net Total :- 49,45,625.00 

In words Fourty Nine Lakhs Fouty Five Thousands Six Hundred Twenty Five Only 
 

तसचे िद.०४ जानेवारी २०१७ रोजीचे मा.अ य  सो. यांच े जा.न.ंएसएसएस/काअ- वीय/३६२१/ 
िद.०६/०१/२०१७ च ेपरीप कानसुार “ येक िवभागाने टडरम ये नमदु करणते येणारी इ टीमेट कॉ ट् ही माकट 
कॉ टपे ा २० ते ३०% कमी नमदु  करावी” अस ेिनदश कर यात आलेले आह.े 

यानसुार  यायामशाळेकरीता उपरो  ा दशिवले या त या माणे नवीन सािह  ा खरेदी व 
यायामशाळा अ ावत करणबेाबतचा बांधकाम व सरं ण िवभागाचे (२०% कपात क न) एकि त खच . 

३९,५६,५०० + २३,१२,३९० = ६२,६८,८९०/- (अ री पये बास ् लाख अडुस  ् हजार आठशे न  ाद) 
मा चा  फेर ताव सादर कर यात आलेला आहे.  

परंत ुिद.१२ एि ल, २०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांनी उपकायकारी अिधकारी, सव 
शासिकय अिधकारी व िवभाग मखु यांच े समवेत लडीबाग येथे झाले या िमट गम ये “सं थान यायाम 

शाळेकरीता अ याधिुनक  सािह  ा खरेदी करणसेाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर ताव सादर करावा ” 
असे िनदश दे यात आले होते. 

या अनषुंगाने स याचे सं थान यायामशाळा िश क ी. महशे गोसावी यांचेकडुन 
यायामशाळेकरीता आव  ाक असणा-या दशेी व िवदशेी अ याधिुनक सािह यांचा तपिशल मागवनू याबाबत 

मािहती घे यात आली आहे. सदर या दशेी व िवदशेी अ याधिुनक सािह  ा खरेदीचा अंदािजत िकंमतीचा 
तपिशल खालील माणे – 

Sr.No. Particulars Qty Unit Cost Total 
01 Tread Mill 4 4,90,000 19,60,000 
02 Elliptical 2 3,49,000 6,98,000 
03 Spinning Bike 2 78,000 1,56,000 
04 Vibrator 1 75,000 75,000 
05 Prctoral Fly/Rear Delt 1 2,53,000 2,53,500 
06 Vertucal Chest Press 1 2,47,000 2,47,000 
07 Lat Pull Down 1 2,47,000 2,47,000 
08 Seated Rowing  1 2,34,000 2,34,000 
09 Shoulder Press 1 2,50,500 2,50,500 
10 Bicep Curl 1 2,02,000 2,02,000 
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11 Leg Extension with R.O.M 1 2,34,000 2,34,000 
12 Prone Leg Curl 1 2,64,000 2,64,000 
13 45 Leg Press 1 4,88,000 4,88,000 
14 Adj Cross Over 1 4,07,000 4,07,000 
15 Seated  Calf 1 1,17,000 1,17,000 
16 Smith Machine 1 3,77,000 3,77,000 
17 Olympic Flat Bench 2 1,17,500 2,35,000 
18 Olympic Decline Bench 2 1,39,900 2,79,800 
19 Olympic Incline Bench 2 1,52,750 3,05,500 
20 Multi Adjustable Bench 4 1,00,900 4,03,600 
21 Utility Bench 1 35,100 35,100 
22 Bach Extion Bench 1 71,500 71,500 
23 Twister 1 15,000 15,000 
24 Dumbbell Rack 2 1,01,000 2,02,000 
25 Olympic Plate Tree 1 55,500 55,500 
26 Hex Rubber Dumbbell 

2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 - 2 pair 
150kg 22,500 22,500 

27 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 – 1 
pair 

750kg 1,12,500 1,12,500 

28 Olympic Rubber  Plate 
2.5-4, 5-5, 10-5, 15-5, 20-6 – 1 pair 

590kg 88,500 88,500 

29 Olympic Bar  
7ft.- 3, 4ft. – 1, EZ4ft. -1,  

29ft 29,000 29,000 

30 Accessories (Hammer curl Bar, Straight 
Handle. Ez curl handle, V tricep Handle 
starp, Rowing, bicep/tricep handle 

1 set 16,500 16,500 

31 Rubber Tile -20mm (500mm x 500mm) 1500 
Pcs. 

350 5,25,000 

   Total Rs. - 86,07,000 
   13.5 % Vat - 11,61,945 
   Grand Total -  97,68,945 
(In word Rs. Ninety Seven  Lacs Sixty Eight Thousands Nine Hundred Forty Five Only) 

बांधकाम िवभागामाफत सादर कर यात आले या मंजरु िटपणी अ वये “ यायामशाळा अ ावत 
करणसेाठी स ह न.ं१२४ पैक  म ये सं थानचे  म  ावत  भांडार िवभागाच े समोरील हॉ पीटल या गोडावनू या  
जागेवर असलेले शेडम ये आव  ाक या सधुारणा  करणसेाठी बांधकाम करण,े व छता गहृ बांधकाम करण,े 
ला टर करणे, दरवाजा, िखड या बसिवणे, मॅटीन टाकण,े फॉल िसल ग करण ेइ. कामे व परीसरात पे ह ग लॉक 

बसिवणे या कामांसाठी सन २०१६-१७ च ेिज हा दरसचुीनुसार (तसचे २०% कपात क न) तयार करणते आलेले 
अंदाजप कानसुार .२३,१२,३९०/- मा   इतका खच अपेि त अस याचे कळिव यात आले आहे ”. 

तसचे िद.०४ जानेवारी २०१७ रोजीचे मा.अ य  सो. यांच े जा.न.ंएसएसएस/काअ- वीय/३६२१/ 
िद.०६/०१/२०१७ च ेपरीप कानसुार “ येक िवभागाने टडरम ये नमदु करणते येणारी इ टीमेट कॉ ट् ही माकट 
कॉ टपे ा २० ते ३०% कमी नमदु  करावी” असे िनदश कर यात आलेले आह.े 

तरी यायामशाळेकरीता न याने अ ावत (Indian & Imported made) सािह  ा खरेदी करणकेामी 
अंदाज े र क्म . ७८,१५,१५६/- (अ री पये अठयाह  ार ल  पंधरा हजार एकशे छ  ान मा  ) व बांधकाम 
िवभागाकडील अंदाजप कानसुार .२३,१२,३९०/- (अ री पये तेवीस लाख बारा हजार तीनशे न  ाद) असे 
दो ही िमळून एकण ू . ७८,१५,१५६/- + २३,१२,३९० = १,०१,२७,५४६/- (अ री पये एक कोटी एक लाख 
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स ावीस हजार पाचशे शेहचाळीस ) मा  इतका खच अपेि त असनू सदर या तावावर सिव  ार चचा होऊन 
मा यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .३४४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानची यायामशाळा अ यावत करणेकामी यापुव  
झालेला िनणय र  करणेत यावा व नामां िकत यावसाियक कंप यांमाफत मोठ-मोठया शहराम ये 
यायामशाळा चालिव यात येतात, सं थानची यायामशाळा अ यावत करणे व चालिवणे यासाठी 

अशा नामां िकत कंप यांकडून ताव मागिवणेस ाधा य दे यात यावे.  
तसेच या कंप यांकडून ितसाद न िमळा यास ी साईबाबा सं थानचे यायाम शाळेकरीता 

तावात नमुद केले माणे निवन अ याधुिनक सािह य खरेदी करणे व यायामशाळा अ यावत 
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 
आली.                (कायवाही- सरं ण िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- --------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२६ ी साईबाबा सं थान णालयातील वै क य अिधका यांची आव यक र  पदे कं ाटी प दतीने 

(११ मिहने कालावधीसाठी) भरणेबाबत. 
ताव– अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १३ (४) नुसार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 

काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां   यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी” तसचे अट शत 
अ.न.ं ८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०/११/२०१६ रोजीच ेसभेतील िनणय . ८८१.  

मा. डीन, बी.जे.एम.सी, पणुे यांनी िदले  या सधुा रत सवेा वेश िनयमानसुार तसेच सं  थान 
आकृतीबंधातील मंजरु वेतन ेणीएवढे एकि त मानधनावर ी साईबाबा सं  थान  णालयातील वै क य 
अिधका-यांची र  त पद ेकं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने भर  यात यावी.  

ा तिवक– िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये ी साईबाबा सं  थानचे 
सवेा वेश िनयम अं ितम करणपेवू  सं  थानचे  णालयातील पदनामांची शै िणक, वेतन व इतर पा ता 
ठरिवणबेाबत िवषय सादर करणते आला होता.  यावर िनणय . ७३० नुसार सिव  तर चचा होऊन,  तावात 
नमदु केले माणे सं  था नचे सवेा वेश िनयम (Recruitment Rule) अंितम करणपेवू  ी साईबाबा व ीसाईनाथ 

 णालयातील  िवभाग व खाटां  या (Bed) सं  येनसुार कमचारी वग ,  याचंी पदनामे, शै िणक पा ता, वेतन 

सरंचना , अनभुव इ. बाबी मा. डीन, बी.जे.एम.सी., पणुे यांचेकडून िनि  त क न घेणेस व  याकामी येणा-या 

सवसमावेशक खचासमा  यता देणते आली.  
मा. डीन बीजेएमसी यांनी उपरो  त कामकाजाची तयारी दशिवलेनुसार सं  थानकडून  यानंा तस े प  

दे  यात आले असनु पिह  या ट   यात स  या असले  या  आकृतीबंधातील मंजरू पदांचे सवेा वेश िनयम बनवनू दते 
आहते तर दसु -या ट   यात दो  ही  णालयातील १४५ कारची पदनामांची शै िणक  पा ता, वेतनसरंचना, 
अनभुव तसचे सं  था नचे  णालयात असलेले िवभाग व खाटां  या (Bed) सं  येनुसार िकती कमचारी वग 
असावा  इ. याबाबत अहवाल देणार आहे.  

तसचे, सं  थान कमचा-यांची िबंदनुामावली बनिव  याचे काम पणु झालेनतंर सं  था नच े दो  ही 
 णालयातील डॉ  टरांची र  त पदे अनुशेषानसुार जािहरात िस  क न िवहीत प तीने मुलाखती घेऊन  थायी 

 व पात भरती ि या अवलंिबता येईल.   
मागणी – ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधी अथवा  थायी प तीने नेमणकू होईपयत यापैक  जे 

अगोदर घडेल तोपयत संबं िधत पदाची वेतन ेणीचे (मुळ वेतन + ेड पे + महागाई भ  ता + एन.पी.ए.) 
जवळपासचे मानधन व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दऊेन सोबतचे प रिश  ट ०१ ी साईबाबा  णालय 
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व प रिश  ट ०२ ी साईनाथ  णालयाक रता आव  यक वै क य अिधका-यांची एकूण ५९ पदे भ न  यानंा 
कायम कमचा-यां माण ेफ  त ह  का  या  रजा तसचे सं  थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता देणबेाबत.  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान – ी साईबाबा  णालयातील ५८ वै क य अिधका-यांसाठी एकि त मािसक 
मानधन . ३५,०५,०८६/- (प  तीस लाख पाच हजार शहाऐशंी पये मा ) + ी साईनाथ  णालयातील १७ 
वै क य अिधका-यांसाठी एकि त मािसक मानधन . ९,९६,०६६/- (अ री . नऊ लाख शहा  णव हजार 
सहास  ट मा ) असा एकूण मािसक मानधन खच ४५,०१,१५२/- (पंचेचाळीस लाख एक हजार एकशे बाव  न 
पये मा ).  

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– प रिश  ट ०१ व ०२ म  ये नमदु केले माणे आव  यक वै क य 
अिधका-यांची पदभरतीसाठी सं  थानचे सकेंत  थळावर तसचे वतमानप ात डीन, बी.जे.मेडीकल कॉलेज, पणुे 
यांनी  तािवत केले  या शै िणक पा तेनसुार जािहरात िस  क न पा  अजदारां  या मलुाखती घेणेसाठी 
सं  थानचे मा. कायकारी अिधकारी, मा. उपकायकारी अिधकारी, मा. वै क य संचालक, मा. वै क य अिध क 
( ी साईनाथ  णालय) यांची वै क य अिधकारी िनवड सिमती गठीतकरता येईल.  
१) सिमतीने िनवड केले  या अिधका-यांची ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधी अथवा  थायी 
प तीने नेमणकू होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत नेमणकू करता येईल.  णालयाचे मंजरू 
आकृतीबंधातील सबंं िधत पदाची वेतन ेणीचे जवळपासचे मानधनावर नेमणकू करता येईल व सं  थान 
िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दतेा येईल.  
२) भरती करणते येणा या वै क य अिधका-यांचा ११ मिहने कालावधी सपंलेनंतर आव  यकतनेसुार पु  हा  
११ मिहने कालावधीकरीता नेमणकू कर  याचे अिधकार मा. कायकारी अिधकारी यांना दतेा येईल, अस ेमत आह.े 

उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३४५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील वै क य अिधका यांची आव यक 

र  पदे कं ाटी प दतीने (११ मिहने कालावधीसाठी) ता पुर या व पात भरणेस व याकामी 
तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ११ मिहने कालावधी तसेच कं ाटदारामाफत कं ाटी 

प दतीने कायरत असले या टाफनस, टे नीिशयन कमचा याचें वेतन वाढिवणेबाबत. 
ताव–  यव  थापन सिमतीचा ठराव .- मा.ि सद  य सिमतीचे िद. २०/११/२०१४ िनणय .१०१६  तािवत त  

वै क य अिधकारी,आर.एम.ओ, सी.एमओ./ बी.टी.ओ. टेि निशय  स व  टाफ नस यांना  याच पदावर  काम 
करणा-या  थायी कमचा-यां  या वेतनाचे जवळपासचे वेतन दणेेस मा  यता दे  यात आली.  

मा  या िनणयाची अंमलबजावणी करणपेवू  अशा सपंूण पदाचा आढावा व  य  ावयाचे वेतन 
यासह सिव  तर  ताव सादर करणते येऊन, मा. ि सद  य सिमतीची मा  यता घे  यात यावी.   

ा  तािवक- िनणय . १०१६ तसेच मा. उ  च  यायलायात दाखल केले  या िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं 
१६५२२/२०१५ वरील िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे आदेशास अनुस न आरएमओचंे वेतनात  २७,०००/- 
ऐवजी . ४०,०००/- अशी वाढ करणते आलेली आह.े  

सं  थानला कं ाटी कमचारी परुिवणा-या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने कायरत असले  या कमचा-
यांनी िद. २६/०६/२०१०, ३०/०५/२०१२, ०३/०७/२०१२, २५/०२/२०१३, २६/०१/२०१६, २९/०१/२०१६ 
१६/०६/२०१६, १२/०७/२०१६, १५/०८/२०१६ असे वेळोवेळी अज क न वेतन वाढवनू िमळणबेाबत िवनंती 
केली आह.े  

स  या  णालयाम  ये ता  परुते  व पात ११ मिहने िकंवा १ वष कालावधीसाठी अथवा सदर पदांवर 
 थायी कमचारी िमळेपयत वै क य अिधकारी / इतर कमचा-यां  या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने नेमणकूा 

कर  यात येतात. परंत ू  यानंा दे  यात येणार वेतन हे  याच पदावर काम करणा-या  थायी कमचा-यांचे वेतनापे ा 
फारच कमी अस  याने ते आपले गणालयाकडे ये  यास इ  छूक नसतात.  सदुवैाने येथे आलेच तर म  येच सवेा 
सोडून जातात  यामळेु  णलयातील दनैं िदन कामकाजात अडचणी िनमाण होतात.   थायी कमचा-यांना सहावा 
वेतन आयोग लाग ूकेला आह ेतसचे महागाई भ  याम  ये वेळोवळी होणा-या बदला माण ेवेतन दे  यात येते.  परंतु  
कं ाटी कमचा-यांचे वेतनात महागाईचा िवचार करता  या माणात सधुारणा कर  यात आलेली नाही.  
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िद. २०/०७/२०१६  रोजीचे प ा  वये िज  हा  णालय, अहमदनगर; ससनु  णालय, पणुे; के.ई.एम, 
पणुे  व इतर ७  णालयांकडून  याचंे  णालयात  टाफनस, टेि निशयन  व त  सम पदांवर कं ाटी प तीने / ११ 
मिहने कालावधीसाठी कायरत असले  या कमचा-यांना दे  यात येणा-या वेतनाबाबत सिव  तर मािहती मागिवणते 
आली होती. सदर प ानुसार ससनु हॉि पटल, पणुे व िज  हा  णालय, अहमदनगर यांनी िद. २२/०७/२०१६ चे 
प ा  वये  याचंे  णालयात कं ाटी प तीने  कायरत कमचा-यांचे वेतन व रजा सु यांबाबत खालील माणे मािहती 
कळिवली आह.े 
अ.न.ं पदनाम  मािसक वेतन रजा सु या  वािषक वेतनवाढ 
ससुन हॉि पटल, पुणे  
०१.  टाफनस  १३,०००/- िकरकोळ रजा- ३०,  

आजारी रजा – १०  
१५ % 

०२. फामािस  ट  १३,०००/- 
०३.  य.ु लॅब टेि निशयन १३,०००/- 
िज  हा  णालय, अहमदनगर  

०१. अकौटंट  १०,०००/- िकरकोळ रजा- ०८,  
आजारी रजा – ०७ 

शासनिनयमानसुार 
वेतनवाढ  ०२. बायोमेडीकल इ  वीपमट इिंजिनयर  २१,६००/- 

०३.  टाफनस  १५,०००/- 
०४. फामािस  ट ८,०००/- 
०५. डायलेिसस टेि निशयन  १५,०००/- 
०६.  लॅब टेि निशयन ८,०००/- 

ससनु हॉि पटल पणुे येथे कायरत कं ाटी कमचा -यांना दरवष  १५ % वेतनवाढ दऊेन िकरकोळ रजा 
३० व आजारी रजा १० िद  या जातात तसचे िज  हा  णालय, अहमदनगर येथे शासन िनयमानुसार वेतनवाढ 
दे  यात येते व िकरकोळ रजा ०८ व आजारी रजा ०७ दे  यात येत आहे. 

मा  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ िनणय  १४१ नुसार सं  थानम  ये आजअखेर कं ाट 
दारामाफत कायरत असले  या कं ाटी कमचा-यांना िद. ०१/०४/२०१७ पासनु ितदीन वेतनावर ४०%  वेतनवाढ 
दे  यात यावी असा िनणय झालेला आह.े 

तथािप, ी साईबाबा व ीसाईनाथ  णालयाकडील ११ मिहने कालावधी तसचे कं ाटदारामाफत 
कं ाटी प  दतीने कायरत असले  या  टाफनस, टेि निशयन यांना  ४०%  वेतनवाढ िद  यास खालील माणे 
अितरी  त मािसक भार येईल. 

अ. नं. पदनाम स  या कायरत स  याचे वेतन वेतन ेणीनुसार 
सु वातीचे 

वेतन 

४०% 
वेतनवाढ 
िद  यास 
होणारे 
वेतन 

स  याचे वेतन 
व ४०% 
वेतनवाढ 
िद  यास 

अित र  त 
मािसक भार 

िफ  स 
पे      

(११ 
मिहने ) 

कं ाटदारा- 
माफत 

िफ स 
पे 

कं ाटदारा- 
माफत 
(२६ 

िदवसां-
क रता) 

०१. 
Staff Nurse 
(प रचारीका) 

११ १४७ ११,००० ११,००० ३०,३७५ १५४००  ६९५२००  

०२. 

Jr. 
Physiotherapists  
सहा यक भौितक 
उपचार त   

० २ ० ११,००० ३०,३७५ १५४००  ८८००  

०३. 

Junior Bio-
Medical 
Equipment 
Engineers 
(सहा यक जीव 
वै क य यं  
अिभयंता) 

० १ ० ११,००० ३०,३७५ १५४००  ४४००  
१  ८,४५६ ३०,३७५ ११८३८.७३  ३३८२.४९ 
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०४. 
Dialysis 
Technician 
(डायलिेसस तं  )  

० १ ० ११,००० ३०,३७५ १५४००  ४४००  
० २ ० ८,४५६  ११८३८.७३  ६७६४.९९ 

०५. MRI Technician 
(एमआरआय तं )  

० १ ० ११,००० ३०,३७५ १५,४०० ४,४०० 

०६. Sr. Lab 
Technician 
( योगशाळा तं )  

० ९ ० ८,४५६ ३०,३७५ ११८३८.७३  ३०४४२४६ 

०७. Blood Bank 
Tech. (र  तपेढी 
तं )  

० ३ ० ८,४५६ ३०,३७५ ११८३८.७३  १०१४७.४८ 

०८. Pharmacist  
(फामािस  ट)  

० ९ ० ८,४५६ १८,००० ११८३८.७३  ३०४४२.४६ 

०९. Jr. C.T. Scan 
Technician (क. 
सी.टी.  कॅन तं )  

० १ ० ८,४५६ १७,१०० ११८३८.७३  ३३८२.४९ 

१०. Jr. X-Ray 
Technician (क. 

-िकरण तं )  

० ५ ० ८,४५६ १७,१०० ११८३८.७३  १६९९२.४८ 

११. Jr. Lab Tech. (क. 
योगशाळा तं ) 

० ८ ० ८,४५६ १६,२०० ११८३८.७३  २७०५९.९६ 

१२. Biomedical 
Technician 
(बायोमेिडकल तं )  

० ६ ० ८,४५६ १५,९७५ ११८३८.७३  २०२९४.९७ 

१३. Oxygen Plant 
Technician 
(ऑि सजन  लॅ  ट 
टेि निशयन) 

० ५ ० ८,४५६ १५,९७५ ११८३८.७३  १६९१२.४८ 

एकूण  ११ २०१  ८८२९४२.३० 
मागणी – वेतनवाढीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर करणेबाबत.  

सं थान अिधिनयम ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनुमान- ितमाह . ८८२९४२.३०/- अित र  त आिथक भार.   

िवभागाचा अिभ ाय/  प  टमत- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकडील  टाफनस व 
पॅरामेडीकल कमचा-यांना ितिदन वेतनावर ४०%  वेतनवाढ िद  यास सं  थानवर ितमाह .८८२९४२.३० 
अित र  त आिथक भार वाढेल सोबत प रिश  ट “अ” जोडले आह.े  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .३४६ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा सं थानम ये कायरत असले या कुशल, 

अकुशल व सुर ा कं ाटी कमचा यां माणेच िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१४१ 
मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ११ मिहने कालावधी तसेच 
कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने कायरत असले या टाफनस, टे नीिशयन कमचा यानंा यां चे 

ितिदन वेतनावर ४०% वेतनवाढ दे यात यावी.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२८ णालयामधील ि हजीट ग वै क य अिधका यां या मानधन िनयमावलीबाबत. 

ताव– अिधिनयम २००४ तरतुद– कलम १३(४) नुसार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार काय मतेने 
चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये आिण कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा 
अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल  
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  शासन िनणय . सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुंबई िद. ०७/०८/२००९ नुसार 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या आ  थापनेवरील  णालयातील पदांचा आकृतीबंध मंजरू आह.े  

शासन मा  य आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३- “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर 
पदाची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदावंर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती 
करावी.  तसचे अटी-शत . ८ सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीने भरावी.  जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.” 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  

१) िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ७७०  
“पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लाग ू असले  या ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर  

५५.५५%, भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३%, पवू  क  सलटेशनचे दर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  ये जनरल वॉड माणे कमी राहतील.  िडल  सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ितकेसनुसार मिसक वेतना  यितरी  त मोबदला, इं  सेटी  ही  ट  यांना मािसक  . २०,०००/- ऐवजी ित केस 
नसुार मोबदला , पॅथॉ लॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ अस ेठळक बदल कर  यास मा  यता दे  यात आली. ” 
२) िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .३७५(५).  

“सं  थान  णालयाम  ये ि हजीट ग प तीने सवेा कर  याची सधंी िमळावी, यासाठीबरेचस ेत  डॉ  टस 
सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी 
जातो.  याक रता यापढेु ि हजीट ग प तीने सवेाकर  याची इ  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय 
घे  याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आले. ”  
३) िद. २८/११/२०१५ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ५३४. 

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

ावयाचे आहे या या संपणू तपशीलासह सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा.” 
४) िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ६९०(७). 

“  णालयाम  ये असलेले ि हजीट ग डॉ  टर वेळेवर हजर होत नाही व  णाची गैरसोय होते, असे 
सिमती  या िनदशनास आले आह.े ि हजीट ग डॉ  टरांना वेळेचे बंधन राहावे याक रता  यानंा बायोमेि क िस  टीम 
बसिवणते यावी व  या वेळेनुसार,  याचंे मानधन काढणते यावे.  तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  ये 

 णाकंडून आकार  यात येणा-या दराम  ये व डॉ  टरांना दे  यात येणा-या ो  साहन भ   याम  ये बरीचशी तफावत 
आह.े  याकरीता दो  ही  णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त यावे.  या व इतर अनषुं िगक 
बाब चा अंतभाव करणते येऊन, सदरह िनयमावली फेरसादर करणते यावी.”  अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य करणते आली.  

ा  तािवक– मा. ि सद  य सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३७५ (५) नसुार 
ि हजीट ग वै क य अिधका-यां  या नेमणकूा क न मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २८.११.२०१५ रोजीचे 
सभेत  तािवत केले  या मानधन िनयमावलीनुसार मानधन दे  यात आलेले आह.े  मा.  यव  थापन सिमती िद. 
२८.११.२०१५ रोजीचे सभेत सं  थान  णालयातील ि हजीट ग डॉ  टरां  या मानधनाची िनयमावली ठरिवणे 
अगोदर आज रोजी सं  थान  णालयाम  ये िकती ि हजीट ग डॉ  टर आहते?.  यानंा स  या  िकती मानधन दे  यात 
येते?  व िकती मानधन ावयाचे आह े? या  या सपंूण तपशीलासह सदरह  ताव फेरसादर कर  यात यावा. असा 
िनणय झालेला आहे.  यानुसार मा.  यव  थान सिमती िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे सभेत मानधनाबाबत फेर  ताव 
सादर करणते आला.  यावर स  या  णालयाम  ये असलेले ि हजीट ग डॉ  टर वेळेवर हजर होत नाहीत व  

 णाचंी गैरसोय अस ेसिमतीचे िनदशनास आले आहे. ि हजीट ग डॉ  टरांना वेळेचे बंधन राहाव,े याक रता  यानंा 
बायोमेि क िस  टीम बसिव  यात यावी व  या वेळेनसूार  यांचे मानधन काढ  यात यावे. तसचे ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयाम  ये  णाकंडून आकार  यात येणा-या दराम  ये व डॉ  टरांना दे  यात येणा-या ो  साहन 
भ  याम  ये बरीचशी तफावत आहे. याकरीता दो  ही  णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त 
कर  यात यावे व इतर अनेक अनषुं िगक बाब चा अंतभाव करणते येऊन सदरह मानधन िनयमावली फेरसादर 
कर  यात यावी, असा िनणय . ६९० (७) झालेलाआह.े 
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िद. ०८/१०/२०१६ रोजीच े सभतेील िनणयानसुार सव ि हजीट ग अिधकारी यानंा ठरवनू िदले  या  
ओ.पी.डी. िदवशी व ओ.पी.डी. वेळेत  ण तपासणीसाठी  णालयात उपि थत राहणबेाबत िद. ०३.१२.२०१६ 
रोजीचेप ा ारे कळिवलेली आहे तसचे आ.टी. िवभागास िद. ०७.१२.२०१६ रोजीचे प ा  वये सवि हजीट ग 
वै क यअिधका-यांचे थंब इ  शेन घेणेबाबत कळिवले आह.े  

यापवू  ी साईबाबा  णालयाकडील ने रोग िवभाग  व  ीरोग िवभाग ी साईनाथ  णालयात 
एकि त कर  यात आले आह.े  स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात खालील िवभाग कायाि वत 
आहते. 

 
अ.न.ं ी साईबाबा  णालयातील 

िवभाग  
दो  ही  णालयाकडे समान 
काय असलेले िवभाग  

ी साईनाथ  णालयाकडील 
िवभाग 

०१. दयिवकार िवभाग  ------- कान, नाक, घसा  
०२. ह श  ि यािवभाग ------- ने  िवभाग  
०३. मद ूश  ि या िवभाग -------  ीरोग िवभाग  
०४. मु िवकार िवभाग  ------- बालरोग िवभाग 
०५. अि थरोग व श  ि या 

िवभाग  
१) अि थरोग व श  ि या 
िवभाग  

अि थरोग व श  ि या 
िवभाग  

०६. मॅि सलोफेिसयलिवभाग  ------- होिमओपॅथी  
०७. श  यिचक  सा िवभाग  २) श  यिचक  सा िवभाग  श  यिचक  सा िवभाग  
०८. वै क य उपचार िवभाग  ३) वै क य उपचार िवभाग  वै क य उपचार िवभाग  
०९. दतं िवभाग  ४) दतं िवभाग  दतं िवभाग  
१०. रेिडओलॉजी िवभाग  

(एमआरआय, सीटी  कॅन, 
ए  स रे, सोनो ोफ )  

५) रेिडओलॉजी िवभाग  
 

रेिडओलॉजी िवभाग  
(ए  स रे, सोनो ोफ )  

११. पॅथॉलॉजी िवभाग ६) पॅथॉलॉजी िवभाग पॅथॉलॉजी िवभाग 
१२. िफिजओथेरिप िवभाग ७) िफिजओथेरिप िवभाग िफिजओथेरिप िवभाग 
१३. आहार त  िवभाग ------- आयवुद िवभाग  
१४. ------- -------  वचारोग िवभाग  
१५. ------- ------- डायबेिटक केअर सटर  
उपरो  त िवभागां पैक  समान काय असलेले सहा िवभाग दो  ही  णालयाकडे कायाि वत आहते.  ोमा, 

मदशू  ि या व अॅ  सीडट केसेस म  ये अि थरोग, श  ि या िवभाग (जन.सजरी, फेिसअल सजरी), 
श  यिचक  सा िवभाग, वै क यउपचार िवभाग, रेडीओलॉजी िवभाग, िफजीओथरेपी िवभाग ह े िवभाग दो  ही 

 णालयाकडे आव  यक आहते.  
सबब, ी साईबाबा सं  थानचे  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पा ता व  पेिशयालीटी 

याव न पढुील माणे िनयमावली बनिवता येईल .  
अ.न.ं  पेिशयािलटी ित ि हजीट (पणू िदवस) मानधन 
०१. एमबीबीएस+डी  लोमाधारक ४००० 
०२. एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस 

(िफजीिशयन ांचेस)  
५००० + सं  थान िनयमानुसार 

ो  साहन भ  ता 
०३. एमबीबीएस+एमएस/डीएनबी/एफसीपीएस 

(सिजकल ॅचंेस उदा. गायनॅक आथ , जन.सजरी, फेिसअल 
सजरी) 

सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०४. एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस+डीएम/ डीएनबी 
(सपुर  पेिशयालीटी िफजीिशयन,  यरुो, ने ो, गॅ  ो, आ  को) 

५००० + सं  थान िनयमानुसार 
ो  साहन भ  ता 

०५. एमबीबीएस+डीएम/डीएनबी काड ओलॉजी  सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 
०६. एमबीबीएस+एमएम/डीएनबी/एफसीपीएस+एमसीएच/डीएनबी 

(सपुरसिजकल ांचेस उदा,  यरुोसजन, आ  कोसजन, 
सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 
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यरुोसजन , सी  हीटीएस,  लाि टक सजरी) 
०७. एमबीबीएस+डी ी/ डी  लोमाधारक  ी साईनाथ  णालय 

पदिवकाधारक . ४,००० मानधन 
पदिवधारक . ५,००० मानधन 

 
मागणी– ि हजीट ग वै क य अिधका-यांक रता  तावीत केलेली मानधन िनयमावली मंजरू 

करणबेाबत.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत – स  या न  याने ि हजीट ग अिधका-यां  या नेमणकूा करावया  या   

असनू काही ि हजीट ग वै क य अिधका-यां  या नेमणकू चा कालावधी सपंलेला आह ेव  यां ना पु  हा नेमणकू 
दणे ेआव  यक आहे. 

तरी, न  याने नेमणकू ावयाची व स  या कायरत ि हजीट ग वै क य अिधका-यांना उपरो  त ि हजीट ग 
मानधन िनयमावलीत नमदु केलेले मानधन दणेकेामी  तािवत केलेली मानधन िनयमावली बाबत िनणय होणसे 
िवनंती.  

िनणया  तव सादर. 
िनणय .३४७ णालयामधील ि हजीट ग वै क य अिधका यां या मानधनाबाबतची उपरो  िनयमावली णालय 

उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.           (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२९ रामचं  नाईक िव ालय िसडको, औरंगाबाद यानंा इमारत बाधंकाम व शालेय सािह  यासाठी र कम  

.१,७१,००,०००/- आिथक सहा य देणेबाबत. 
ताव– पंडीत िदनदयाळ उपा  याय िश ण सं  था औरंगाबाद ही सं  था शै णीक े ात सन १९८० पासनू कायरत आहे. 

सं  थेचे काय े  औरंगाबाद व जालना िज  हयातील चार तालकेु आहेत . तसचे औरंगाबाद महानगरात िश णाची 
२८ सं  कार क े सं  था चालिवत आह.े एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिम क िव ालय, 
चार ाथिम क व उ  च ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय , दोन आ मशाळा व दोन व  तीगहृ असनू 
 यात सात हजार तीनशे एकोनप  नास िव ाथ  िश ण घेत आहते. असा सं  थेचा कायिव  तार असलेबाबत 

उपरो  त संदिभय प ा  वये कळिवले आह.े 
            रा   व समाज भ  तीभावा  या अिध  ठानावर सम   य  तीिवकास घडिवणेसाठी  येय  े रत िश क व 

िश केतर कमचारी सं  थेत कायरत आहे. एका  म मानव दशन या पंडीत िदनदयाळ उपा  याय यानंी माडंले  या  
भारतीय जीवन दशना  या काशात िश ण  यव  थेची सरंचना सं  थे ने केली आह.े सवासाठी गणुा  मक िश ण 
हा सकं  प सं  थेने केला असनू समाजातील सामा  य घटकांसाठी दजदार िश ण  यव  था िनमाण कर  यासाठी 
सं  था कायरत आह.े सं  था सव शाळा व महािव ालयासाठी अ ायावत इमारती मैदाने, योग शाळा, सगंणक इ . 
सिुवधा व िनसगर  य प रसर िनमाण करीत असनू िश क व िश केतर कमचारी यांना िन  य िश ण उद ्बोधन 
क न  याचंा ि याशील सहभाग िनमाण करीत आहे.  यामळेु पालकांना दजदार व सं कार म िश ण 
िमळ  याची हमी अस याने सतत वाढत असले  या िव ाथ  सं  येसाठी शै णीक सिुवधाही वाढिव  यात सं  था 

य  नशील आहे. अस े  याचंे तावात नमदू केले आहे.  
सं  थेची मागणी:-  यासाठी सदर सं  थे ने इमारत बांधकामासाठी . १.२३ कोटी व शालेय सािह  य 

घे  यासाठी . ४८.००ल  असे एकूण र कम  १.७१ कोटीची मागणी केली  याचे िववरण खालील माणे  
अ. इमारत बांधकाम खच :- 

अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच . २,२२,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतनू केलेला खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,२३,००,०००/- 

ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच 
अ.न. िववरण र  कम 

१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १५,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १०,००,०००/- 
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३ थंालय . ३,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा . ५,००,०००/- 
५ सगंणक , लॅब व फिनचर . १५,००,०००/- 
६ एकूण ४८,००,०००/- 

एकूण अ + ब  . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/- 

        अशी एकूण र कम .१.७१कोटी मा  िमळणबेाबत िवनंती  ी साईबाबा सं  थान िव  व त  यव  था 
िशड  यांना केली आह.े  

अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतुद आहे.  
           अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी 

परेुशा तरतदुी के  या नंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमेचा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः-  

           (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी वा सं  था , सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनराि त अ थवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसांठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबं िधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."    

िवभागाचा अिभ ाय-   
१) दररोज बांधकाम, शै णीक, आिथक, अशा वेगवेगळया कारणासाठी अनेक कारचे अनदुान मागणी 

 ताव येत असतात,  यामळेु एकाच  तावाचा िवचार करता येणार नाही. 
२) ी साईबाबा सं  थान माफत चालिवले जाणारे ी साईबाबा इं  लीश िमडीयम  कूल ह ेइमारतीअभावी 
दोन स ात चालिवले जाते. ी साईबाबा सं  थानचे किन  महािव ालयाची  इमारती अभावी साईआ म येथे  
पयायी  यव  था केलेली आहे, व र  ठ महािव ालय,इतर शै णीक सिुवधा  सु  कर  या चे िनयोजन अस  याने 
 यानंा मदत देण ेयो य होणार नाही अस ेवाटते. 

       तरीही पं िडत दीनदयाळ उपा  याय िश ण सं  था औरंगाबाद यांचे रामचं  नाईक िव ालय यांना 
अनदुान ावयाचे अस  यास सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती, छाननी सिमती, व िवधी व  याय महारा   
यांचेकडे मंजरूी  तव सादर करता येईल. तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .३४८ यावर सिव तर चचा होऊन, पंिडत दीनदयाळ उपा  याय िश ण सं  था औरंगाबाद यां चे रामचं  नाईक 
िव ालय िसडको, औरंगाबाद यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह  यासाठी आिथक सहा य 
देणेपुव  या रकमेचा िविनयोग ते कशा कारे करणार आहेत, याचे सादरीकरण व चचा करणेसाठी 
यांना सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.                        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३० िमडटाऊन लाय  स मेडीकल  टसाठी अ ायावत डायेलेसीस व अितद ता  हॅनसाठी र  कम .३८ 

लाख देणेबाबत. 
ताव– िमडटाऊन चॅ रटेबल ट, औरंगाबाद  या िठकाणी गरीब व गरजवुंत  णासांठी अ  य  प दरात सवेा परुिवत आहे. 

 याचंेमाफत अ  य  प दरात अितद ता िवभाग, अॅ  बलू  स, िकडनी ा  सपर अशा सिुवधा राबिव  या जात आहते.
 िमडटाऊन चॅ रटेबल ट यांचेकडे उ  च दजाची उपकरण े असलेली दोन अितद ता  हॅन उपल  ध 
आहते. ना नफा ना तोटा या त  वावर चालिव  या जातात.  यासाठी त  डॉ टस, नस उपल  ध आहते. आतापयत 
५०००  णानंी िकडनी ा  सपर ची यश  वी श ि या करवनू घेतली आहे.  

  स  या हॉ  पीटल म  ये उ  च दजाची अ धिूनक, सधुारीत उपकरण ेउपल ध असनू डायलेिसस साठी १० 
मशीन उपल  ध आहते.  याचंेमाफत  णानंा सवेा परुिव या जातात. स  या  या प र  थीतीत इतर हॉ पीटलम  ये 
डायलेसीस करणेसाठी २०००/- खच येतो. तर िमडटाऊन यांनी ही सवेा फ  त  . ७००/- म  ये उपल  ध क न 
दते आहते, स  या  या प र  थीतीत . ५००/- तोटा होत आह.े  यामळेु ५०० पेशंटची मता असतांनाही  फ  त 
२००  णानंा सवेा परुिवली जात आहे.  येक  णामागे िकमान ५००/- तोटा अस  याने मािसक िकमान . १ 
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लाख तोटा होत आह.े परंत ु अस े िनदशनास आले आह े क , गरीब पेशंट . ७०० सु ा दऊे शकत नाही. या 
कारणामळेु उपचाराअभावी  यांचा मृ य ुहोत आहे.   

मागणी:- १) मािसक होणारा तोटा . १ लाख अस ेवािषक १२ लाख . ी साईबाबा सं थान िशड  
यांचेकडून िमळावेत. 

      २) एक अ  याधिुनक अितद ता  णवािहकासाठी िकमान .१६ ते १८ लाख व  यातील 
उपकरणांसाठी . ०८ लाख असे एकूण र  कम . ३६ ते ३८ लाखाची मागणी ी साईबाबा सं  थान िव  व त 
 यव  था िशड  यांचे कडे केली आह.े  

अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद-  
                ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव 

जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  ये सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल." 
अशी तरतदु आहे.  

               ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १  या 
तरतदुीस अधीन राहन िव  व  त  य  थेस रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द 
केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन राहन, 
भ  तानंा पायाभतु सिुवधा परुिवणे िकंवा  या  वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यानंा िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

                 कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी 
के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमेचा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः-  

              (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा इतर धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना व 
दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा अ  य कोण  याही िबगर वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल 
करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."   

िवभागाचा अिभ ाय-  
१) दररोज वै क य  ट, शासक य/ िनमशासक य कायालयाकडुन, न दणीकृत सं  थांचे, 

वैय  तीक र  या, वेगवेगळया कारणासाठी अनेक कारचे अनदुान मागणी  ताव येत असतात.  याम  ये एकाच 
 तावाचा िवचार करता येणार नाही.  

२) ी साईबाबा सं  थान माफत चालिव  या जाणा-या साईबाबा हॉ  पीटल म  ये डायलेसीसबाबत 
मोफत उपचार केले जातात.  यामळेु  यांचेकडील उवरीत पेशंटला ी साईबाबा सं  थान  या  णालयांत मोफत 
उपचारा साठी पाठिवणबेाबत कळिवता येईल.   

३) ी साईबाबा सं  थान माफत सपुर  पेशािलटी हॉ पीटल म  ये डायलेिसस साठी  वतं  अ  याधिुनक 
 हनॅ उपल  ध नाही. जर सं थानकडे अशा कारची  हनॅ उपल ध नसतांना इतर   हनॅ दणे े यो  य होणार नाही, 

िकंवा  अशा कारची  हनॅ उपल  ध क न ती ामीण भागात सु  के  यास ी साईबाबांनी केले  या  ण सवेेचा 
वारसा अ ापही चाल ूआह ेयाची िचती येईल अस ेवाटते.  

तरीही सदर तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळा  यास, छाननी सिमती, व िवधी व  याय 
महारा   शासन यांचेकडे मंजरूी  तव सादर करता येईल तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .३४९ यावर सिव तर चचा होऊन, िमडटाऊन लाय  स मेडीकल  टसाठी मानव जातीचे क याण या उदा  
हेतू ने अ ायावत डायेलेसीस व अितद ता  हॅनसाठी र  कम देणेकामी चचा करणेसाठी यांना 
सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.                        (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये वेगवेगळया िवषया या अनुशंगाने/ संगानु प सं थान यव थापना या ीने 

सद यां या सुचनांव न खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .३५० जानेवारी- २०१६ ते माह ेऑ टोबर- २०१६ या कालावधीत ३१% पे ा जा त गैरहजरी असले या अकुशल, 

कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा यांना िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१४२ अ वये कामावर घेणसे 
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मा यता दे यात आलेली आह.े यापैक  ब याच कं ाटी कमचा यांना आजपयत हजर क न घेतलेले नाही, असे 
िदसनू येते. तरी या गैरहजर कमचा यां पैक  आजारी अथवा गंभीर कारणांमळेु ६ ते ९ मिह यांपयत सलग गैरहजर 
असले या कमचा यांना ता काळ कामावर हजर क न घेणबेाबतचा ताव मा.कायकारी अिधकारी यांच े
मा यतेने सभेसमोर सादर करणते यावा.              (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .३५१ मौजे िशड  येथील स.न.ं १ (गेट न.ं४ समोरील) मधील दकुानदारांच ेआर ण उठिवणबेाबतचे करण मा.सव च 

यायायलाने िद.२२.०२.२०१६ रोजीचे आदशेा वये िनकाली काढले असनू यािठकाण या लहान-मोठया १०१ 
दकुानदारांना पयायी यो य जागा िकंवा नकुसान  भरपाईची र कम अदा करणबेाबत आदशे िदलेला आहे.  

सदरह अित मीत दकुानदार आजचे सभेसमोर उपि थत होते, यांनी सं थान या  जनेु  सादालय 
प रसरातील िव तु गहृाशेजारील जागा िमळणबेाबत िवनंती केली.  

   यावर चचा होऊन, अित मीत दकुानदारांनी मागणी केले या जागेची कायकारी अिधकारी यांनी सम  
पहाणी क न, सदरह जागा दकुानदारांना दणेकेामी महसलु िवभागासोबत चचा करावी व याचा अ यासपवुक  

ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .३५२ चे समाधी मं िदराम ये दशनाकरीता जाणेसाठी जु या  िपंपळवाडी र यावर सं थानची दशन रांग असनू, साईभ  

या र याव न अनवाणी पायाने चालतात. परंत ुस याचे उ हाळयाचे िदवसाम ये साईभ ांना या र यावर उ हाचा 
ास होत आहे. याकरीता साईभ ांच े उ हापासनू सरं ण  होणकेरीता या र यावर ता परुते व पात िवहीत 

प दतीने मंडप टाकणते यावा, अशी सचुना सिमती सद य मा. ी.सिचन तां बे यांनी केली, ती मा य कर यात 
येऊन, याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .३५३ स याची यव थापन सिमती णांना कमी खचात जा तीत-जा त चांगली णसवेा दे याचा सात याने य न 

करीत आह.े परंत ु सं थान णालयांम ये पेशािल ट डॉ टरांबरोबरच इतर कमचा यांचीही कमतरता आहे व 
यामळेु  णांना णसवेा दे याम ये अडचणी येत आहते व मंजरू आकृतीबंधा या मयादमेळेु  नवीन कमचा याचंी 

भरती करता येत नाही. याकरीता णालय कमचारी भरती सदंभात सवसमावेशक तौलािनक ताव सिव तर 
चचसाठी णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावा.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .३५४ यव थापन सिमतीचे उपा य  मा. ी.चं शेखर कदम तसचे सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, 

मा. ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी. ताप भोसले यांनी दवेळाली, तळेगाव, गळिनंब, शहापरु (कोपरगाव), सरेुगाव, 
वळदगाव, िशंगणापरू या गावांम ये होणा या धािमक काय मांसाठी .२५,०००/- मा  पयत व तु व पात 
अथवा रोख र कम मदत हणनू  दे यात यावी, अशा सचुना  के या.      (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .३५५ सं थान  प रसरात पाद ाने गहृ, बॅग लोक न, मोबाईल व कॅमेरा लॉकर या सिुवधा  ी साई सं थान ए लॉईज 

े डीट को.ऑप सोसायटीमारफ्त सशु क चालिवणते येत होत.े यव थापन सिमती या िद.२२.१२.२०१७ 
रोजीचे सभेतील िनणय .९६६ (४) अ वये साईभ ां या सोयी-सिुवधेसाठी पाद ाने गहृ व बॅग लोक म 
िवनामु य  सु  करणबेाबत िनणय समंत झालेला असनू या िनणयाची अंमलबजावणी सु  आहे.  

  आजचे सभते सदरह सोसायटीचे सिचव उपि थत होत,े यांनी अ य  महोदय व सिमती सभेस िवनंती 
केली क , सं थानमाफत पाद ाने गहृ, बॅग लोक न, मोबाईल व कॅमेरा लॉकर या सिुवधा  सु  के यास स या तेथे 
काम करत असले या सोसायटी या कमचा याचंा रोजगार बंद होऊन, यांचवेर उपासमारीची वेळ येईल व 
सोसायटीचे उ प नही कमी होईल, तरी सदरह कमचारी सं थानकडे  वग करणते यावे िकंवा पाद ाने गहृ, बॅग 
लोक म, मोबाईल व कॅमेरा लॉकर या सिुवधा  पवु माणचे  सोसायटीमाफत चाल ूठेवणते या यात. 

  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , पाद ाने गहृ, बॅग लोक न, मोबाईल व कॅमेरा लॉकर या 
सिुवधा  सोसायटीस पढुील अटीवर चालिवणेस दे यात या या. पाद ाने गहृ व बॅग लोक म या सिुवधा  
सोसायटीने िवनामु य चालवा यात व मोबाईल/ कॅमेरा यासाठी ती नग .५/- मा  आकार आकारणते यावा. 
तसचे याबाबत ी साई सं थान  ए लॉईज े डीट को.ऑप सोसायटी यांचेकडून लेखी व पात करारनामा क न 
घे यात यावा.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .३५६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनषुंगाने दशेभरात व जगभरात चे कायाचा चार व सार हावा 
या ीकोनातनू  खास बाब हणनू ी साईबाबांच े ितमा असलेले टपाल ितक ट काढणबेाबत क  शासना या 
सबंंधीत िवभागाकडे पाठपरुावा करणते यावा.               (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .२७८ते ३५६ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर सायंकाळी ०५.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 

                       वा रत/-                                         वा रत/- 
                  ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)             (सरेुश हावरे) 

                                                   कायकारी अिधकारी                    अ  य  

ी   साईबाबा   सं  थान   िव  व  त यव  था,  िशड  
 
 


