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 पूण कर  यात आलेले क  प- 
 

१. सं  थानचे शांतीिनवास इमारतीचे दुस-या व ितस-या मज  यावरील शासक य कायालय 
पॅसेज व िज  याम  ये असलेले कोटा लोर ग काढून  या िठकाणी ेनाईट लोर ग करणे-  
सं  थानचे शांतीिनवास इमारतीचे दसु-या व ितस-या मज  यावरील शासक य कायालय पॅसेज व 
िज  याम  ये असलेले कोटा लोर ग काढून  या िठकाणी ेनाईट लोर ग बसिवलेले आह.े याकामी 
र  कम .११,७८,९५८/- मा  इतका खच आललेा आह.े  
 

२. ी साईबाबा हॉि पटलचे वै िकय संचालक यांचे दालनाचे िव  तारीकरण व नतुनीकरण              
    करणे-  

वै िकय संचालक यांना भटेनेसाठी येणारे  णालयातील  ण, णांचे नातेवाईक, कमचारी व 
िदवसभरात डॉ  टरांनी केले  या कामांचा  यांचेकडून आढावा घणे े तसेच िमट ग घणेेसाठी परेुशी 
जागा पवु चे कॅबीनम  ये उपल  ध नस  याने सदरह दालनाचे िव  तारीकरण व नतुनीकरण गरजचेे 
आह.े  यानसुार स  याचे कॅबीनचे दि णसे असले  या तीन कॅबीन व पॅसेजचे एक ीकरण क न 
 याचे नतुनीकरण व इटें रअरचे काम क न सुस  ज दालन तयार करण े  तािवत आह.े सदरकामी 

र  कम .४,५४,०००/- मा  इतका खच आलेला आह.े 
 
३.  समाधी मंिदर प रसरातील पारायण हॉल ( ित ालय) व साई सभागृह हॉल (िमट ग हॉल) 

लगतचे पूव बाजूकडील ओपन टू  काय भागावर आर.सी.सी  लोप ग  लबॅ टाकणे- 
कोिवड-१९ या साथ रोग आजाराचे कालावधीत साईस  य त पजूा, अिभषके पजूा तसेच पारायण 
हॉलही बंद ठेवणते आले आह.े दर  यान स  या साईभ  ताकंरीता बंद असलेला पारायण हॉलचा 
वापर िमट ग हॉलम  ये व स  याचे साई सभागहृ (िमट ग हॉलचा) वापर ित ालय  हणनू क न 
सदरह हॉल व कॉरीडॉर मधील ओपन टु  काय भागावर ऊन व पावसापासनू संर ण होणसेाठी 
आरसीसी  लबॅचे छत तयार करणते आले आह.े सदर दो  ही हॉलचे पूव बाजकूडील ओपन टु 
 काय भागावर  लोप ग आरसीसी  लबॅ टाकणकेामी र  कम .३,१९,४१५/- मा  इतका खच 

आलेला आह.े 
 

४.  सं  थानचे साई सभागृहासमोर आर.सी.सी.  लबॅ व संल  न िस  हील कामे क न कॉरीडॉरचे 
बांधकाम करणे - 
सं  थानचे लडीबागेतील साई सभागहृ व मा  यवरांचे ित ा क  या िठकाणी सात  याने मह  वा  या 
/अितमह  वा  या  यि ं चा वावर असतो. परंतु साई सभागहृाचे समोर (पि म बाजसु) छत नस  याने 
ऊन व पावसामळेु येणारे मा  यवरांची तसेच  यांचे समवेत असले  या  यि ं ची गैरसोय होते. पाऊस 
आ  यानंतर लोर ग ओल ेझा  यामळेु यािठकाणी एखादी  य  ती पाय घस न पड  याची श  यता 
होती. तसेच पावसामळेु मा  यवरांची पाद ाण े ओली होत होती.  यामळेु सं  थानचे साई 
सभागहृासमोर आर.सी.सी.  लबॅ व संल  न िस  हील काम ेक न कॉरीडॉरचे बांधकाम करणते आले 
आह.े सदर कामासाठी एकूण .४,४८,४१७/- मा  इतका खच आललेा आह.े 
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५. ी साईबाबा हॉ  पीटल येिथल पॅथोलॉजी िवभागातील िह  टोपॅथोलॉजी लॅब ही ी 
साईनाथ र  तपेढीचे दुसरा मजला येथे  थलांतरीत करणे - 

ी साईबाबा हॉ  पीटल येिथल िह  टोपॅथोलॉजी लबॅ ही पवु  तळमज  यावर होती.  या िठकाणी 
पॅथोलॉजी लबॅ अस  याने दो  ही िवभागांचे कमचारी यांना काम करणसे अडचणी येत हो  या. 
 यामळेु सदर िह  टोपॅथोलॉजी लॅब ही णालयाचे मागणी माणे ी साईनाथ र  तपेढीचे दसुरा 

मजला येथे  थलांतरीत करणेत आली आह.े सदर कामासाठी .१,८१,८५८/- मा  इतका खच 
आलेला आह.े 
  

६.  सं  थानचे साईिनवास अितथीगृहासमोरील बायोमे ीक पास काऊंटर शेड स  ह .०४ ( ी. 
िनितन कोते यांचे े ात) म  ये ता  परू  या कालावधीकरीता  थलांतरीत करणे -   
साईभ  ताचंे सोईसाठी ी. िनतीन उ  तमराव कोत,े िशड  यांचे स  ह नं.४/१ पै. मधील ीराम 
पािकगम  ये १२ बायोमे ीक पास काऊंटसकरीता शडे तयार करणते आले होते. सदर शडे 
मिंदरापासनू थोडे जादा अतंरावर होते. साईभ  तानंा सोईचे  टीने सदरचे बायोमे ीक पास काऊंटर 
शडे  याच  लॉटम  ये हॉटेल गोरडीया लगत मिंदराचे जवळ हलिवणे गरजचेे होते. तसेच साईिनवास 
अितथीगहृासमोरील बायोमे ीक पास काऊंटर शडे खोलनू सदर जागा ठेकेदार ीम भानू क    शन 

ा. िल., मुबंई यांना UGT व STP चे कामासाठी उपल  ध करण ेगरजचेे होते. कोिवड-१९ मळेु 
साई मिंदर दशन बंद के  याने स  ह नं.४/१ पै. मिधल शडे न खोलता साईिनवास अितथीगहृासमोरील 
बायोमे ीक पास काऊंटर खोलनू ते हॉटेल गोरडीया लगत असले  या जागते तयार करणते आले व 
ठेकेदार ीम भान ूक    शन ा. िल., मुबंई यांना साईिनवास अितथीगहृासमोरील जागा कामासाठी 
जागा मोकळी क न देणेत आली आह.े सदर बायोमे ीक पास काऊंटरचे कामासाठी 
.२,९६,९३६/- मा  इतका खच आललेा आह.े 

 
७. साईपालखी िनवारा येिथल बी इमारती मधील  स साईभ  तां  या िनवासाकरीता सु  

करणेकरीता       बुक ग कायालय, काऊंटर,  टोअर म व कॅ  टीन  यव  था करणेबाबत-  
मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार साई पालखी िनवारा बी इमारतीतील ६४ वातानकूुिलत  स 
साईभ  तां  या िनवास  यव  थकेरीता सु  करणसेाठी सदर इमारतीचे तळमज  यावर मोकळया जागेत 
म बुक ग कायालय व काऊंटर तसेच  टोअर म व कॅ  टीन  यव  था तयार करण ेआव  यक होते. 

करीता सदरह िठकाणी ऐरोकॉन पॅनल पाट शन म  ये म बकु ग कायालय,  टोअर म, पॅनल म व 
कॅ  टीन  यव  था तयार करणते आली आह.े सदरह कामी र  कम .२,५३,३००/- मा  इतका खच 
आलेला आह.े 
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 गतीपथावर असलेले क  प 
१.  ी साईबाबा मंिदर िशड  दशन रांग इमारत बांधकाम करणे -  

िशड  येथे ी साई ं  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तां  या वाढ  या गद चे िनयोजनासाठी व भ  ताचंे दशन 
सलुभ व सखुकर  हाव,े दशनरांगते भ  तानंा सव सोई-सिुवधा उपल  ध  हा  यात या  टीने मिंदर व जनेु 

सादालय प रसराचे पुनिनयोजन कर  याचा िनणय मा.  यव  थापन सिमतीने घेतलेला होता. या पनुिवकास 
क  पात साईभ  तानंा सधुारीत दशन रांग, १२ मोठे ित ा हॉल बैठक  यव  थसेह,  व  छतागहृ, च  पल 
 टॅ  ड, थमोपचार क , सरु ा तपासणी, मोबाईल व लगेज लॉकस, स ल ए.सी., शु  द िप  याचे पाणी, बुक 
 टॉल, कापडकोठी, लाडू साद काऊंटस, उदी काऊंटस, दणेगी काऊंटस,  नॅ  स काऊंटर, फायर िल ट, 

पॅसजर िल ट, सांडपाणी ि या संयं , िव तूीकरण  यव  था, लॅ  ड  केप ग, सी.सी.टी.  ही, सरु ा क , चहा 
व  नॅ  स काऊंटस,  वतं  पेड पास काउंटस आिद सुिवधांचा तसेच सरु े  या  टीने आव  यक  या सव बाबी 
समािव  ट क न निवन दशनरांग क  पाचे काम हाती घे  यात आले आह.े या क  पाचे बांधकाम े फळ ह े
२२,२१४ चौ.मी. इतके आह.े सदर क  पाचे काम गतीत असनू या वषा अखरेीस काम पणू होऊन सदर 

क  प साईभ  ताचंे वापरात येईल. सदर क  पाचे पणु  वासाठी एकूण र  कम .१०९.५० कोटी मा  इतका 
खच येणार आह.े माच २०२१ अखेर सदर कामासाठी र  कम .६०.१८१ कोटी मा  इतका खच झाललेा 
आह.े  

२.   निवन शै िणक संकुलाची उभारणी करणे-  
मौजे िनमगाव को-हाळे येिथल गट नं. १८३ मधील १३.५ एकर जागते ी साईबाबा इं  लीश िमडीयम  कूल, 
क  या िव ामिंदर, सं  थान महािव ालय यांचेकरीता  वतं  इमारतीचे बांधकाम करणेत येत असनू सदर 

क  पाचे एकूण बांधकाम े फळ ७,१७,३२६ चौ.फुट आह.े याम  ये सव शै िणक सं  थाकंरीता  वतं  
इमारत असनू ी साईबाबा इिं लश मिेडअम  कुलचे इमारतीम  ये ७२ वग खो  या, योगशाळा, वाचनालय, 
कायालय व कॉ  फरं  स हॉल इ. तयार करणते आले  या आहते. क  या िव ा मंिदर व किन  ठ व वरी  ठ 
महािव ालय इमारतीत  येक  ४२ वग खो  या, योगशाळा, वाचनालय, कायालय इ. तयार करणते आलेले 
आहते. तसेच १०५० मतेच ेऑडीटोरीयम व  वतं  िजमखाना, ि विमगं पलु तयार करणेचे काम चाल ूआह.े 
सदरह इमारती या आर.सी.सी. असनू खो  यांचे लोर ग व डॅडोकरीता ि ह ीफाईड फिश तसेच पॅसेज व 
िज  याचे लोर गकरीता ेनाईट बसिवणते येत आह.े इमारतीचे बाहरेील बाजनेू वायर कट िवटांचे  लडॅ ग 
करणचेे काम जवळजवळ पूण झालेले आह.े प रसरात अतंगत र  त,े पथिदव,े कंपाऊंड िभंत, िव तु सब  टेशन 
एसटीपी  लॅ  ट, वॉटर ि टमट  लॅ  ट व भिूमगत पा  या  या टा  या तयार करणते येणार आह.े सदरह इमारतीचे 
बांधकाम ठेकेदार यांचेमाफत सु  असनू याकामी एकूण र  कम पये २१८ कोटी मा  इतका खच येणार असनू 
माच २०२१ अखेर र  कम .१३५.४१ कोटी खच आललेा आह.े  

३.  ी साईनाथ णालय इमारत वर वाढीव ितस-या मज याचे बांधकाम करणे- 
िदवसिदवस वाढती  णाचंी गद  ल ात घेता उपल  ध असले  या सोयी सिुवधा या अप-ुया पडत अस  याने 

 णानंा पुरेशा माणात सुिवधा दणेे अडचणीचे होत आह.े याकरीता ी साईनाथ णालय इमारत वर 
अित र  त ितस-या मज याचे बांधकाम सु  आह.े याम  ये १०० बेडस् ची सिुवधा करणेत आलेली असून 
आय.सी.सी.य.ु करीता १० बेड, ०४  पेशल म, ०४ डॉ  टस म, ऑपरेशन िथएटर, कॉ  फरंस हॉल, निसग 
 टेशन, वटे ग एरीया, व  टोअर इ. सिुवधा तयार करणते आले  या आहते. इमारत .०१ चे ितस-या 

मज  याचा  णासंाठी वापर सु  करणते आला असनु इमारत ं . ०२ चे काम अिंतम ट   यात आह.े सदरह 
कामी ठेकेदार यांना माच २०२१ अखेरपयत र  कम .२.६१ कोटी मा  अदा करणेत आलेले आह.े याकामी 
एकूण र  कम .३.९९ कोटी मा  इतका खच येणार आह.े   
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४.      ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीचे खो  यांचे नतूनीकरण करणे- 
ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीम  ये एकूण ५२७ खो  या आह.े सन १९९४ पासनू सदरची इमारत 

पणू मतेने साईभ  ताचंे वापरात आह.े सततचे वापराने खो  यांचे रंगकाम व संडास बाथ मचे लोखंडी 
े मचे दरवाजे व शटस, िखड  या,  लब ग िफट ग खराब झालले ेहोते.  यामळेु सन १९९९-२००० म  य े

सदर इमारतीचे खो  यामधील संडास-बाथ म दु  तीचे काम क न घे  यात आले आह.े  यानंतर पिह  या 
ट   यात सन २०१०-११ म  ये १०३ खो  यांचे नतूनीकरण करणते आले आह.े उवरीत ३८६ खो  यांसह 
इमारतीचे नतूनीकरण करणकेामी खो  यांचे आतील बाजूने ल  टर पटम  य े रंगकाम, संडास बाथ मचे 
कॉ ट े मचे दरवाजे व वॉटर फु शटस, अॅ  यिुमिनयम िखड  या,  लब ग िफट ग, साधनगहृ े
नतुनीकरण, रनो  हा पटने बाहरेील रंगकाम करणे इ  यादी कामांसाठी ठेकेदार यांना .१३.०८ कोटी 
रकमेचा कायादशे दे  यात आला आह.े सदर कामातील एकूण २४१ खो  यांची कामे पणू झालेली असनू 
उवरीत खो  यांचे नतुनीकरण गतीपथावर आह.े सदर कामासाठी माच २०२१ अखेर र  कम .८.७१ 
कोटी मा  इतका खच आलेला आह.े    
 

५.      साईआ म भ  तिनवास येथील खो  यांचे रंगकाम व दु  तीचे काम करणे-  
साईआ म भ  तिनवास म  ये १५३६ खो  या आहते. सदरह इमारतीचे बांधकाम सन-२०१२ म  ये पणू 
झालेले आह.े परंत ूसततचे वापरामळेु सदर खो  यांचे आतील रंगकाम, टॉयलेट बाथ मचे लश डोअर, 
ममधील आरश,े टॉयलेटचे लश  हॉ  व खराब झालेले आह.े तसेच सहा इमारत चे पॉलीकाब नेट 

डोमचे िशट खराब झालेले आह.े सदर कामाम  ये एकूण १२ िनवासी इमारती, बकु ग ऑफ स, डी.जी. म 
व अॅ  फ िथएटर या इमारत चा समावेश आह.े साई आ म येिथल १५३६ िनवासी खो  यांपैक  १४०८ 
खो  यांचे रंगकाम व दु  तीचे काम पणू झाले असनू उवरीत १२८ खो  यांचे काम बाक  असनू ते काम 

गतीत आह.े A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, R-Block, OAT, DG Room या इमारत चे काम 
पणू झाले आह.े स  या D इमारतीचे (१२८ खो  या) काम गतीत आह.े सदरह कामी ठेकेदार यांना माच 
२०२१ अखेरपयत र  कम .४.०६ कोटी मा  अदा करणते आलेले असनू याकामी एकूण र  कम .४.८३ 
कोटी मा  इतका खच येणार आह.े    
  

६.     सं  थानचे साई उ ान इमारतीमधील हॉलकडील बाजुचे टॉयलेट  लॉक नुतनीकरण करणे-  
सं  थानचे साई उ ान इमारतीमधील हॉलकडील बाजचुे टॉयलेट नतूनीकरणाचे काम हाती घे  यात आल े
असनू टॉयलेट  लॉक मधील जुनी लोर ग काढून  या िठकाणी नवीन  ह ीफाईट लोर ग बसिवण,े वॉटर 

फु ग करण,े संडास भांडे बदलण,े निवन  लंब ग िफ  चस बसिवण,े पी.  ही.सी पॅनल दरवाजे बसिवण,े 
ेनेज लाईन बदलण,े सी.पी.  ही.सी पाईप लाईन टाकणे., आिद कामे करणसेाठी ठेकेदार यांना कायादशे 

दे  यात आला असनू सदरह काम गतीपथावर आह.े याकामी र  कम .२७.३० ल  मा  इतका खच 
अपे ीत आह.े   
 

७.  िनमगाव-को-हाळे येथील वग-०४ कमचारी िनवास  थान इमारतीचे आितल व बाहेरील 
बाजुने रंगकाम करणे- 

ी साईबाबा सं  थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं. १६९ मधील जागेत वग ०४ 
कमचा-यांसाठी एकूण ०८ इमारत चे बांधकाम कर  यात आलेले आह.े एका इमारतीम  ये १२ 
सदिनका असनू एकूण ०८ इमारत म  ये ९६ सदिनका आहते. सदरह इमारतीचे बांधकामास व 
रंगकामास १२ वषाचा कालावधी झाला असनू इमारती  या आतील व बाहरेील भागाचा रंग खराब 
झालेला आह.े सदर रंगकाम न  याने करणसेाठी अदंाजे र  कम .५६.५७ ल  मा  खच अपेि त 
आह.े  
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 ८.  मंिदर प रसराचे दि ण बाजूकडील ह ीवरील गेट न.ं ०४ ते नगर मनमाड र   यापयतचे 
क  पाऊंड िभंतीचे न  याने बांधकाम करणे- 
मिंदर प रसराचे दि ण बाजकूडील ह ीवरील गेट नं.०४ ते नगर मनमाड र   यापयतचे क  पाऊंड 
िभंतीचा पाया मोडकळीस आ  याने सदर िभतंीचे संपूण बांधकाम काढून न  याने बांधकाम 
करणकेामी र  कम .१५,७३,२३५/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े याकामी ई 
िनिवदा ि या राबिवणते आली असनू िन  नतम दराचे ठेकेदार कासम इिलयास क  छी, मनमाड 
यांना र  कम .१०,२२,८९३/- मा  रकमचेा कायादशे देणते आला आह.े ठेकेदार यांनी उपल  ध 
जागेतील काम परफोरेटेड शीट बसिवण े  यित र  त पणू केले आह.े  
  

९.   कोिवड १९ या साथ रोगातील  णांचे  वॅबचे नमूने तपासणीसाठी आर.टी.पी.सी.आर. लॅब 
तयार करणे- 
को  हीड-१९ या साथीचा ादभुाव रोख  यासाठी  णाचंी वाढती सं  या िवचारात घेऊन कोिवड 
टे  ट गसाठी आर.टी.पी.सी.आर. लॅब तयार करण े आव  यक होते. टे  ट गसाठी येणारे  णाचंी 
तपासणी होऊन पॉिझिट  ह  णानंा तातडीने वै क य उपचार िमळणकेामी सं  थानमाफत कोिवड-
१९ या साथ रोगातील  णाचंे  वबॅचे नमनेू तपासणीसाठी ारावती भ  तिनवास इमारतीचे 
तळमज  यावरील उ  तरेकडील पाच  सम  ये आरटी पी.सी.आर. लॅब तयार करणते आली आह.े 
सदरह  सम  ये रंगकाम करण,े अॅ  यिुमिनयम पाट शन/दरवाज े क न केिब  स करण े व  टीलच े

े मवर कड  पे टाकून लॅटफॉम बनिवण ेतसेच ऊन पावसापासून संर ण  हाव ेयासाठी लॅबसमोरील 
जागेत शेड तयार करण ेया कामासंाठी एकूण र  कम .३,९७,८७८/- इतका खच आलेला आह.े  
 

१०.  लाडू साद िनिमती िवभागातील बुंदी िकचन शेडमधील लोर ग करीता पॉली  ड कोटा 
फरशी बसिवणेबाबत -  

ी साई सादालया मधील मोतीचरू बुंदी िकचनम  ये सादाची बुंदी तळ  याचे काम करणते येते. 
सदर िकचनम  ये रफ शहाबाद लोर ग बसिवणेत आलेली होती. सततचे वापराने व भ यां  या 
उ  णतेमळेु सदरची रफ शहाबाद लोर ग फुटलेली अस  यामळेु साफसफाई करणसे अडचण येत 
अस  याने लोर गकरीता पॉली  ड कोटा फरशी बसिवणेत येत आह.े सदर कामासाठी र  कम 
.३,२५,०००/- मा  इतका खच अपेि त आह.े            

११.   सं  थानचे शासक य कायालया  या शांतीिनवास इमारतीस िल ट बसिवणेकामी िल ट            
      शा टचे बांधकाम करणे -  

शांितिनवास इमारतीत दसु-या व ितस-या मज  यावर शासिकय कायालय आह.े  कमचारी, िशड  
ाम  थ व साईभ  त यांना शासक य कायालयात येणसेाठी एकच िजना आह.े यािशवाय िद  यांग व 

वयोवृ  द ह े सु  दा या  िज  यानेच य-ेजा करतात.  यामळेु यािठकाणी िल टची आव  यकता 
अस  याने शांितिनवास इमारतीचे आतील बाजसू मु  य कायकारी अिधकारी यांचे दालनाजवळील 
िज  याचे समोरील भागात शा टम  ये िल ट बसिवण े व याकरीता िल ट शा टचे बांधकाम 
करणसेाठी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणारे अदंाज े .३३.१९ ल  मा चे 
खचास मा. तदथ सिमतीचे िद. ११/१२/२०२० रोजीचे सभते िनणय ं . ४९४ अ  वये मा  यता दणेते 
आली आह.े  यानसुार िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या पूण कर  यात येऊन ठेकेदार          यांना 
कायादशे दे  यात आला असनू स  या काम गतीत आह.े 
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 सं  थानमाफत अथ सहा य केलेले सावजिनक िवकास क  प 
 

१. िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अ  नीशमन यं णा बसिवणे-  
साईभ  तानंा िनवारा, सादभोजन या मलूभतू सोयी सिुवधांबरोबरच इतर अनुषिंगक सेवा, सं  थान 
 यव  थापनामाफत उपल  ध क न दे  यात येत आहते. मा.  यव  थापन सिमतीने िविवध िनणया  वये 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे आिथक सहकायातून महारा   रा  य माग 

प रवहन महामंडळाचे मालक  या जिमनीत िशड  येथील बस  थानक तथा भ  तिनवास अ ावत 
सोय नी यु  त बस  थानकाचे काम पूण कर  यात आल े आह.े सदरह इमारतीम  ये अ  नीशमन  
यं णचेा समावशे नस  याने या िठकाणी अ  नीशमन यं णा बसिव  याचे काम पणू झाले आह.े या 
कामासाठी .१०.६२ ल  मा  इतका खच सं  थान िनधीतून करणते आलेला  आह.े 

  
 

 िव  व  त  यव  थेचे िनयोजीत िवकास क  प 
० 

१. निवन भांडार इमारतीचे बांधकाम करणे- 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे िनणयानसुार वअेर हाऊस प  दतीचे एकूण 
१८२१ चौ. मी. े फळ असलले े दोन मोठे गोडाऊन बांधकामासाठी  लनॅ व इ  टीमेट सादर 
करणबेाबत आिकटे  ट िबनेश सुकूमार कोची यांचेमाफत कायवाही सु  आह.े याकामासाठी अदंाजे 
.३.०३ कोटी खच अपेि त आह.े याबाबत मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.३१/०७/२०२१ 

रोजीचे सभेतील िनणयानसुार आिकटे  ट नेमणकू बाबत न  याने  ताव तयार करणते येत आह.े 
 
२. िनयोिजत शै िणक संकुल क  पातील इमारत करीता फिनचर वक, ऑडीओटोरीयम 

करीता फिनचर, अॅकॉि टक वक व एच.  ही.ए.सी. यं णा तसेच  पोट कॉ  पलेॅ  स करीता 
खेळाचे,  यायामाचे सािह  य खरेदी करणे, खेळाचे मैदान िवकसीत करणे व लॅ  ड  केिपंग 
करणे- 
सं  थानचे िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं. १८३ म  ये िनयोिजत शै िणक संकुल क  पाचे 
बांधकाम करणेत येत आह.े याम  ये सव शै िणक संकुलातील इमारत म  ये फिनचर वक, वगातील 
बच, योगशाळा, वाचनालय, िश क क ातील टेबल खचु , कायालयीन फिनचर इ. बाब चा 
समावेश आह.े ऑडीटो रअम करीता फिनचर अकॅॉि टक वक व H.V.A.C. वक तसेच  पोटस ्
कॉ   ले  स करीता खेळाच,े  यायामाचे सािह  य खरेदी करण,े खळेाचे मदैाने िवकसीत करण.े 
लॅ  ड  केप ग करण ेतसेच सव  लास म िडजीटल करण.े C.C.T.V. कॅम-ेयांची  यव  था करण ेइ. 
सिुवधा करणते येणार आह.े यासाठी आिकटे  ट यांचेमाफत अदंाजप क व नकाशे तयार करणते 
आले आहते. 
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३. ी साईबाबा समाधी मंिदर,  दारकामाई, चावडी आिण िदि तवाडा या पूरातन वा  तूंचे 
सु ढीकरण करणे- 

ी साईबाबा समाधी मिंदर,  दारकामाई, चावडी व िद ीतवाडा या पुरातन वा  त ु १०० वषापे ा 
आिधक जू  या असनू  या िदघ काळापयत जतन होणसेाठी  याचे सु ढीकरण करण ेआव  यक आह.े 
याकामी स  लागाराची नेमणकू क न  यांचेमाफत सिव  तर अदंाजप क तयार करणते आलेले आह.े 
सदरह अदंाजप क य  तावाची ी स  यसाची मखुज , महासंचालक, छ पती िशवाजी महाराज 
व  त ुसं हालय (S M V S, Mumbai) यांचे माफत तपासणी करणेत आली आह.े ी मखुज  
यांचे सचुने माणे आव  यक बदल क न  ताव मा. तदथ सिमतीचे सभपेुढे सादर करणते येणार 
आह.े 

४. मंिदर प रसराचे सव वेश  दारांचे नावात बदल क न िपतळी अ ारात निवन बोड तयार 
क न बसिवणे- 
िद.१४/०१/२०२० रोजी झाले  या मा.तदथ सिमतीचे बैठक तील िनणय .०७ अ  वये मिंदर 
प रसराचे सव वशे  दारांच े नांवात बदल करणसे व िपतळी अ रात नवीन बोड तयार क न 
बसिवणेस तसेच याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  यासाठी येणा-या र  कम 
.४.७५ ल  मा  या खचास मा  यता दे  यात आली आह.े याकामी ई-िनिवदा ि या पूण करणेत 

आली असनू िन  नतम दराचे ठेकेदार यांचेशी चचा वाटाघाटी क न कायादशे देणकेामी मा.तदथ 
सिमतीचे सभेत  ताव सादर केला आह.े  

५. साई नॉलेज पाक क  प उभारणे-  
ी साईभ  ताचंे मनोरंजनासाठी व  यांना चे जीवनच र ािवषयी मािहती उपल  ध  हावी यासाठी 

मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं.१९८, १९९, २०० व २०१ मधील सं  थानचे २० एकर जागेत 
साई नॉलेज क  प उभारण े  तािवत आह.े सदर क  पात बाबांचे जीवन च र ावर आधारीत 
चलिच ा ारे व मु  या  या आधारे दखेावे उभारण,े  लनॅेटोरीयम तसेच नामाकं त संतांचे व रा   
पु षांचे वॅ  स  यिुझयम इ. सिुवधा िनमाण करणते येणार आह.े सदर साई नॉलेज पाक क  प 
उभारणसेाठी स  लागार  हणनू ी. संिदप िश े  अॅ  ड असो., मुबंई यांची नेमणकू कर  यात आली 
आह.े  यांचेमाफत सदर क  पाचे अदंाजप क व आराखडे बनिव  यात आल ेआहते. सदर क  प 
सं  थानमाफत उभारणसेाठी स  लागार यांचेमाफत सधुारीत  ताव तयार करण े  तािवत आह.े  

६. लाडू व बुंदी ोसेिसंग युिनट- 
मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं  थानचे गट नं. ८७/८८ मधील जागेत लाडू व बुंदी ोसेिसंग युिनट 
उभारणी कर  यात येणार असून  याम  ये बंदी व लाडू िकचन, थम लयडुी िहट ग िस  टीम, को  ड 
 टोअरेज, सब  टोअर, ऑनलाईन बेसन च  क , बेसन िम  स ग, लाडू सुकिवणे व पॅिकंग इ. 

सिुवधांचा  याम  ये समावशे कर  यात आला असनू याकामी र  कम .२९.७३ कोटी इतका खच 
अपेि त आह.े सदरह क  पासाठी बांधकाम परवानगी ा  त करणचेी कायवाही करणते येत आह.े 

७. ी साईनाथ  णालयातील टॉयलेट बाथ म नूतनीकरण करणे-  
ी साईनाथ  णालयातील टॉयलेट इमारतीमधील टॉयलेट बाथ म ह े सततचे वापराने खराब 

झालेले अस  याने टॉयलेट बाथ मचे नतूनीकरण करण े आव  यक आह.े सदरह कामी आिकटे  ट 
यांनी नकाश ेव अदंाजप क अिंतम केले असनू याकामी र  कम .२.८९ कोटी मा  खच अपे ीत 
आह.े 
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८. सं  थानचे अि नशमन वाहनांकरीता प ाशेड उभारणी करणे-  
सं  थानचे मौजे िनमगांव येिथल स  ह नं. १४८ पै. म  ये सं  थानचे फायर अॅ  ड से टी िवभागाकडील 
वॉटर वाऊझर व फोम टडर करीता पािकग शडेचे बांधकाम करण े  तािवत आह.े याकामी र  कम 
.१३,८१,३३३/- मा  अदंाजप क य खच अपेि त आह.े याकामी ई- िनिवदा मागिवणते आ  या 

असनू िन  नतम दर दणेारे ठेकेदार यांना कायादशे दणेसेाठी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे 
 ताव सादर करणते येत आह.े   

 
९. मौजे िनमगाव को-हाळे ह ीतील चर र  ता नगर मनमाड रोड ते गोदावरी उजवा तट कालवा 

सं  थानचे गट नं. २२१ व २४५ पयत  या र   यांचे डांबरीकरण करणे- 
सं  थानचे गट नं. १७२ मधील साई धमशाळेकडे जाणकेरीता सदरचे चर र   यापासनू अतंगत र  ता 
अस  याने साईधमशाळेकडे जाणसेाठी व मौजे िनमगाव को-हाळे येिथल गट नं. २१८,२२१ व २४५ 
मधील सं  थान मालक  या जिमनी या र   यालगत आह.े तसेच गट नं. १६९ म  ये सं  थानची 
कमचारी िनवास  थाने असनू या र   याचा वापर सं  थानकरीता मोठया माणात होतो. सदर र   याचे 
डांबरीकरण िवहीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू सं  थानमाफत करणते यावे असे ठरल.े तसेच 
याकामी शासन मा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे व येणा-या अंदाजे र  कम .५७,०७,६६०/- 
मा चे खचास मा  यता िदली. याकामी सावजिनक बांधकाम िवभाग संगमनेर यांचेकडे तांि क 
मा  यतेसाठी  ताव सादर केला आह.े 
 

१०. ी साईनाथ  णालय व  दारावती भ  तिनवास इमारतीकरीता वाढीव इले  ीक 
लोडसाठी जनरेटर म बांधणे -  

ी साईनाथ  णालय व  दारावती भ  तिनवास इमारतीकरीता वाढीव इले  ीक लोडसाठी जनरेटर 
म बांधणीसाठी अंदाज े र  कम .७१.१० ल  मा  इतका खच अपेि त असनू िव तु 

िवभागामाफत मा. उ  च  यायालयाचे मजंरूीबाबत कायवाही करणते येत आह.े 
 
११. सं  थानचे स  ह नं. १२४ पै. मधील सं  थानचे भांडार इमारतीचे प े बदलणे रंगकाम करणे व 

इतर अनुषंिगक कामे करणे -  
सं  थानचे स  ह नं. १२४ पै. मधील सं  थानचे भांडार इमारतीचे प े बदलण े रंगकाम करणे व इतर 
अनषुिंगक काम ेकरणसेाठी र  कम .३०.४७ ल  मा  इतका खच अपेि त आह.े 

 
१२. ी साईबाबा समाधी मंिदराचे दि ण बाजूकडील िखड  यांना बुलेट ुफ काचा बसिवणे -  

ी साईबाबा समाधी मंिदर िशड चे सरु ा आढावा बैठक  दर  यान आढळून आले  या टुी व 
सचुनांची पतुता करणसेाठी समाधी मिंदर मु  य मिंदरात दि ण बाजकूडील िखड  यांना 
सरुि तते  या  टीने बुलेट फु काचा बसिवणबेाबत िनदश िदले.  यानसुार याकामी समाधी मिंदर 
तळमज  या  या ०३ पिह  या मज  यावरील ०४ अशा एकूण ०७ िखड  यांना बुलेट ुफ काचा 
बसिवणेसाठी र  कम .१९,३८,०००/- ल  मा  इतका खच अपेि त आह.े याकामी येणारे 
खचास व सदर कामासाठी ई िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसेाठी सदरह  ताव मा. तदथ 
सिमतीचे सभपेुढे सादर करणते आला आह.े 
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१३. ी साई सादालयातील अंतगत र  ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे- 
ी साई सादालय प रसरातील मु  य वशे  दार ते मे  टेन  स  लॉक या लांबीतील र   याचे 

डांबरीकरण करण े व मे  टेन  स  लॉक ते एल.पी.जी गॅस  ला  ट या लांबीतील र   याचे खडीकरण 
करण ेआव  यक आह.े  यासाठी ई-िनिवदा मागिवणते आ  या असनू िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना 
कायादशे दणेेस मा  यतेसाठी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभपेुढ े  ताव सादर करणते येत असनू 
याकामी अदंाज ेर  कम .१९ ल  मा  खच अपेि त आह.े 

 
१४. ी साईबाबा हॉि पटल येिथल जनरल ओटी ०१ व ०२ चे लोर ग बदलणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणेबाबत -   
ी साईबाबा हॉि पटल येथील जनरल ओ. टी. ०१ व ०२ म  ये यापवु   णालयाकरीता इपॉ  सी 

कोट ग कर  यात आलेले होते. सदर इपॉ  सी कोट ग दर ०२ ते ०४ वषानी खराब होते. आता सदर 
ओट ची प र  थीती फार खराब झालेली आह.े वै िकय संचालक यांचे मागणी माणे  यािठकाणी 

ेनाईट लोर ग बसिवणे. तसेच ल  टर पट, अॅ  यिुमिनअम डोअर इ. काम ेकरण े  तािवत आह.े 
याकामी र  कम . ६,०५,७५०/- मा  इतका खच अपेि त आह.े 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


