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ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था (िशड)
िशड)
सभा .
. ५/२०१८
२०१८
थळथळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०२.
०२.०५.२०१८
२०१८
वेळ- दपु ारी १२.
१२.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सव0साधारण सभा बधु वार िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी दपु ारी १२.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम5ये आयोिजत कर7यात आली असलेबाबत, इकडील जा.न.ं एसएसएस/ वशी-०४/
४३१/२०१८, िदनांक २४ एि<ल, २०१८ रोजीचे प=ाने सव0 मा.सद यांना कळिव7यात आले होते. >यानसु ार सदरह? सभा बधु वार
िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी दपु ारी १२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम5ये मा.ी.सरु े श कािशनाथ हावरे
यांचे अ5य@तेखाली सBु कर7यात आली.
०१. मा.ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ5य@
०२. मा.ी.चंCशेखर लDमणराव कदम, उपा5य@
०३. मा.ी.<ताप सखाहारी भोसले, सद य
०४. मा.डॉ.राजGC राजाबाली िसगं , सद य
०५. मा.ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा.ी.िबपीनदादा शंकरराव कोKहे, सद य
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा.ीमती Bबल अNवाल, भा.<.से.
मOु यकाय0कारी अिधकारी
सभेPया सBु वातीस ी साईबाबांची <ाथ0ना करणेत आली.
सदरह? सभेस काही अपQरहाय0 कारणा तव उपि थत राह? शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर
यांनी दरू 5वनीTारे कळिवले होते, याची सिमतीने नUद घेऊन, >यांना अनपु ि थत राह7याची अनमु ती िदली.
>याच<माणे मा.ी.अमोल कWित0कर, सद य यांनी ई-मेलदारे कळिवले आहे कW, ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमतीPया िद.०२.०५.२०१८ रोजी होणाXया बै
ठकWचे प= िमळाले. या बै
ठकWस िशवसेनेचे तीनही सद य हजर रहाणार नाहीत. हया
संदभा0त िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पया0वरण मं=ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मOु यमं=ी ी.देवGC फडणवीस यांPयाशी
चचा0 के ली होती व मा.मOु यमं\यांनी िशवसेनल
े ा यव थापन सिमतीचे उपा5य@ पद दे7यास संमती िदली होती. याबाबत अजनू पय]त
कोणतीही काय0वाही झालेली नसKयामळ
ठकWत उपि थत राहणार नाही, याची कृ पया नUद _यावी.
ु े खेद वाटत आहे. >यामळ
ु े या बै
यानंतर िवषयपि=के वरील िवषयांवर चचा0 सBु करणेत आली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी िशड येथे झालेKया यव थापन सिमती सभेचे इितवृ>त वाचनू कायम करणे.
िनण0य .२८७ िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी िशड येथे झालेKया यव थापन सिमती सभेPया इितवृ>ताPया <ती सव0
मा.सद यानं ा सभेत परु िव7यात आKया हो>या, >याची नUद घे7यात येऊन, सदरह? इितवृa वाचनू कायम करत
असताना खालील<माणे दBु >या कर7यात आKया, >यास माbयता दे7यात आली.
(१) िनण0य .२२४(२)यावर सिव तर चचा0 होऊन, सं थानचे टGडर/ करारनामा मसcु ात Arbitration lलॉजचा
समावेश करणेस माbयता दे7यात आली व या Arbitration lलॉजचा मसदु ा जेm कायदेतn व सिमती
सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी तपासनु अतं ीम कBन cावा, असे ठरले. (काय0वाही- िवधी अिधकारी)
या िनण0याम5ये खालील मसcु ाचा समावेश करणेत यावा.
उपरोp<माणे ठरलेनसु ार दरqयानचे कालावधीम5ये सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी
Arbitration lलॉजचा मसदु ा खालील<माणे अतं ीम कBन िदला आहे.
Article -29 Arbitration & Jurisdiction, “The parties hereto shall attempt to resolve
all disputes, claims and questions whatsoever which shall arise out of, or touching
this Supply Agreement or the interpretation and efficacy of any of the Clauses
herein contained by mutual agreement within 30 days of the receipt of notice from
the concerned party addressed to the other party of the existence of any such
dispute, claims or questions.
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Any such disputes claim and /or question whatsoever which shall arise either
during the validity of this Supply Agreement or thereafter between the Party
hereto and the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi touching these presents or as to
any other matter in any way relating to this Supply Agreement or the affairs
thereof or the mutual rights, duties or liabilities under the Supply Agreement and
which cannot be resolved by an agreement acceptable to both the parties as above,
may be referred to the arbitration of a single arbitrator to be appointed by both the
parties and such arbitration shall be in accordance with and subject to the
provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 or any statutory
modification or re-enactment thereof for the time being in force. The arbitration
proceedings shall be conducted in English language and the venue for the same
will be at Aurangabad only.
All matters referred to above shall be subject to Laws prevalent in India and the
courts in Aurangabad shall have exclusive jurisdiction.
उपरोp<माणे अतं ीम कBन िदलेKया मसcु ास माbयता दे7यात आली व सदरह? Arbitration lलॉजचा
समावेश सं थानचे टGडर/ करारनामा मसcु ात करणेत यावा, असे ठरले. (काय0वाही- िवधी अिधकारी)
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, यापढु े सं थानPया कोण>याही टGडर अथवा करारनाqयाPया मसदु याम5ये
Arbitration lलॉजचा समावेश करणेत येऊ नये, असे ठरले.
(काय0वाही- िवधी अिधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनण0य .२२६२२६यावर सिव तर चचा0 होऊन, चे पादक
ु ा दश0न सोहळयाचे आयोजन करणेसंबधं ी देशातील िविवध
राये, शहरे व आयोजक इ.बाब िनित करणेसाठी िद.१७.०३.२०१८ रोजी झालेKया पादक
ु ा दश0न सोहळा
सिमतीPया उपरोp इितवृaाचे अवलोकन करणेत येऊन, >यामधील िशफारशी<माणे काय0वाही करणेस माbयता
दे7यात आली व पादक
ठकWम5ये माbयता िदलेKया दमण येथील डॉ.
ु ा दश0न सोहळा सिमतीPया उपरोp बै
रमनीलाल मेडीकल  ट यांना िद.२६ एि<ल, २०१८ रोजी पादक
ु ा दश0न सोहळयासाठी Pया पादक
ु ा उपलध
कBन दे7यास माbयता दे7यात आली. तसेच िदनांक २५.०४.२०१८ रोजी ी.िवशाल तांडेल, दमण व लखनौ
येथील अहीका Nपु िल. यांनाही पादक
ु ा cायात.
>याच<माणे मा.यव थापन सिमतीPया िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .६८७ म5ये
पादक
ु पादक
ु ा दश0न सोहळयासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी Pया मळ
ु ा व परदेशात चांदीPया पादक
ु ा
पाठिव7यात यायात, असे ठरलेले आहे. >या<माणे िवदेशातील पादक
ु ा दश0न सोहळयासाठी चांदीPया पादक
ु ा
पाठिव7यात यायात व िवदेशातील पादक
ु ा दश0न सोहळयासाठी शासनाची पवु 0 माbयता घे7यात यावी, असे ठरले.
(काय0वाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, चे पादक
ु ा दश0न सोहळयाचे आयोजन कर7यासंबधी देशातील िविवध
राये, शहरे व आयोजक इ>यादी बाबी िनीत करणेसाठी िद.
िद.१७.
१७.०३.
०३.२०१८ रोजी झालेKया पादक
ु ा दश0न
सोहळा सिमतीPया उपरोp इितवृaाचे अवलोकन कर7यात येऊन,
न, >यामधील िशफारशी <माणे काय0वाही करणेस
माbयता दे7यात आली.
आली.
तसेच दमण येथील रमनी
रमनीलाल
नीलाल मेडीकल  ट यांचे िद.
िद.२६.
२६.०४.
०४.२०१८ रोजीचे पादक
ु ा दश0न सोहळा व
िवशाल तांडेल यांचे िद.
िद.२५.
२५.०४.
०४.२०१८ रोजीचे पादक
ताव तुता0स थिगत ठे व7यात यावे,
ु ा दश0न सोहळयाचे < ताव
असे ठरले. तसेच िद.
िद.१७.
१७.०३.
०३.२०१८ रोजी पादक
२०१८म5ये
ु ा दश0न सोहळा सिमतीPया इितवृaातील माहे जनु २०१८म5ये
उaर <देश मधील लखनौ येथे ी.
ी.पंकज ओहरी यांचे िद.
िद.०२.
०२.०६.
०६.२०१८ ते िद०३
िद०३.
०३.०६.
०६.२०१८ रोजी मंजरु के लेला
पादक
आला. >याऐवजी लखनौ येथील अिवका Nपु िल.
िल.यांना
ु ा दश0न सोहळयाचा < ताव र कर7यात आला.
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िद.
िद.२६.
२६.०६.
०६.२०१८ व िद.
िद.२७.
२७.०६.
०६.२०१८ या िदवशी पादक
यायात,
ु ा दश0न सोहळयासाठी उपलध कBन दे7यात यायात,
असे ठरले.
>याच<माणे मा.
मा.यव थापन सिमतीPया िदनांक २०.
२०.०८.
०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .६८७ म5ये
पादक
ु पादक
ु ा दश0न सोहळयासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी Pया मळ
ु ा व परदेशात चादं ीPया पादक
ु ा
पाठिव7यात यायात,
श
यायात, असे ठरलेले आहे. >या<माणे िवदेशातील पादक
् न सोहळयासाठी चांदीPया पादक
ु ा दरशन
ु ा
पाठिव7यात यायात व िवदेशातील पादक
यावी, असे ठरले.
ु ा दश0न सोहळयासाठी शासनाची पवु 0 माbयता घे7यात यावी,
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) िनण0य .२२८यावर सिव तर चचा0 होऊन, योगीराज सBु गंगािगरीजी महाराज यांPया अखंड हQरनाम साहासाठी
रायभरातून मोठ-मोठया देण या <ा होत असतात, याकरीता अ5य@, योगीराजी गंगािगQरजी महाराज १७१ वा
अखंड हQरनाम स¡ताह सिमती िशड यांचे उपरोp प=ातील व यानंतरही <ा होणाXया प=ामधील माग7या
अमाbय करणेत आKया. तसेच सदरह? साहासाठी सं थानमाफ0 त B.७५,००,०००/- लाख मा= खचा0ची रlकम
छाननी सिमती व शासन माbयतेने साह सिमतीस दे7यात यावी. सं थानचा सहभाग के वळ सदर िनधी देणपे रु ताच
मया0िदत राहील.
तसेच योगीराज सBु गंगािगरीजी महाराज यांPया अखंड हQरनाम साहासाठी येणाXया भािवकांPया
दश0नासाठी सदरह? िठकाणी Pया मळ
ु पादक
ु ा उपलध कBन cावयाPया असKयाने, Pया पादक
ु ांसाठी वतं=
वेगळे टेज तयार करणेत यावे व पादक
ु ांजवळ सं थानPया दि@णा पेटया ठे व7यात यायात. >याच<माणे साह
सिमतीम5ये सव0 यव थापन सिमती सद यांचा समावेश करणेबाबत अ5य@, साह सिमती यांना कळिवणेत
यावे, असे ठरले.
(काय0वाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, योगीराज सBु गंगािगरीजी महाराज यांPया अखंड हQरनाम साहासाठी
रायभरातून मोठमोठ-मोठया देण या <ा होत असतात,
असतात, याकरीता अ5य@
य@, योगीराजी गंगािगQरजी महाराज १७१ वा
अखंड हQरनाम स¡ताह
ताह सिमती िशड यांचे उपरोp प=ातील व यानतं रही <ा होणाXया प=ामधील माग7या
अमाbय करणेत आKया.
आKया. तसेच सदरह? साहासाठी सं थानमाफ0 त BB..७५,
७५,००,
००,०००/
०००/- लाख मा= खचा0ची रlकम
छाननी सिमती व शासन माbयतेने साह सिमतीस दे7यात यावी.
यावी. सं थानचा सहभाग के वळ सदर िनधी देणपे रु ताच
मया0िदत राहील.
राहील.
तसेच योगीराज सBु गगं ािगरीजी महाराज यांPया अखडं हQरनाम साहासाठी येणाXया भािवकांPया
दश0नासाठी सदरह? िठकाणी Pया मळ
दयायात, असे ठरले. मा= Pया पादक
ु पादक
ु ांसाठी
ु ा उपलध कBन दयायात,
आयोजकांनी वतं= टेज तयार करावे, पादक
याया. >याच <माणे
ु ांजवळ सं थानPया द@ीणापेटया ठे व7यात याया.
साहाPया काय0माPया अनुषंगाने या िनम=ं ण पि=का/
पि=का/प=के
प=के छापली जातील >याम5ये सं थानPया सव0 सिमती
सद यांPया नावाचा समावेश कर7यात यावा,
यावा, तसेच >या अनषु ंगाने होणाXया सव0 काय0मांना उपि थत राहणाXया
समीती सद यांना टेजवर यथोचीत थान cावे. असे आयोजकांना कळवावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) िनण0य .२३९२३९यावर सिव तर चचा0 होऊन, वाढीव िशड सं थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड नगरपंचायत संयp
ु
पाणी परु वठा योजना (िनळवंडे धरण उ¤व धBन) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजनेPया िनिवदेचे मसcु ाचे
अवलोकन करणेत येऊन, >यास मंजरु ी दे7यात आली व ता>काळ िनिवदा <िस5द करणेत यावी. तसेच या
< तािवत पाईपलाईन योजनेत िशड पQरसरातील दु काळN त सात गावांचा समावेश के Kयास या योजनेस
सधु ाQरत <शासकWय माbयता _यावी लागेल व >यास बराचसा कालावधी लागेल, याकरीता दु काळN त सात
गावांचा या योजनेत समावेश करणेचा < ताव तुरत् थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
मा= राहाता नगर पQरषदेचा समावेश करावाचा झाKयास संपणू 0 योजनेचा आराखडा व alignment
बदलावी लागेल. >यामळ
(काय0वाही- पाणी परु वठा िवभाग<मख
ु े सदर < ताव अमाbय कर7यात आला.
ु )
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याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, वाढीव िशड सं थान,
थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड नगरपचं ायत संयp
ु
पाणी परु वठा योजना (िनळवंडे धरण उ¤व धBन)
धBन) ता.
ता.राहाता,
राहाता, िज.
िज.अहमदनगर योजनेPया िनिवदेचे मसcु ाचे
अवलोकन करणेत येऊन,
न, >यास मंजरु ी दे7यात आली व ता>काळ िनिवदा <िस5द करणेत यावी.
यावी. ट¡पा १ चा
िनिवदा
िनिवदा कालावधी २५ िदवस ठे व7यात यावा.
यावा. व ट¡पा २ चा िनिवदा कालावधी ७५ काय0रत िदवस (Working
day) ऐवजी ९० िदवस (सव0 िदवस धBन)
धBन) कर7यात यावा.
यावा. कारण शासनाचे महाटGडर या website वर जा तीत
जा त ९० िदवस इतका कालावधीत घेतला जातो.
जातो. तसेच या संयp
Wक पाणी परु वठा योजणेत िशड पQरसरातील
ु Wक
दु काळNसत खडके वाके , कोXहाळे , डोXहाळे , के लवड,
लवड, वाळकW,
वाळकW, नांदख
ु  ख.,ु., नांदख
ु  ब.,ु., या सात गावांचा
समावेश कर7यास माbयता दे7यात आली.
आली. तथापी याबाबतचा सिव तर < ताव महारा जीवन <ािधकरण
यांचेकडून तयार कBन या सात गावाPया योजनेसाठी वतं= िनिवदा <िया राबिव7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
.
मा= राहाता नगर पQरषदेचा समावेश करावाचा झाKयास संपणू 0 योजनेचा आराखडा व alignment
बदलावी लागेल. >यामळ
(काय0वाहीआला.
ाही- पाणी परु वठा िवभाग<मख
ु े सदर < ताव अमाbय कर7यात आला.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) िनण0य .२४७यावर सिव तर चचा0 होऊन, अपारंपारीक ऊजा0 अतं ग0त सं थानकरीता १० मेगावॅट @मतेची सोलर
पी.ही.िस टीम उभारणी करणेकामीचे सKलागार मे.िमटकॉन कbसKटंbसी ॲ7ड इिं जिनअरग सहसेस िलिमटेड,
पणु े यांनी सं थानला सादर के लेKया (Tender Document) िनिवदेPया मसcु ाचे अवलोकन करणेत येऊन,
>यास माbयता दे7यात आली. तसेच या <कKपाPया तांि=क माbयतेसाठी महारा उजा0 िवकास अिधकरण (मेडा),
पणु े यांचेकडे < ताव पाठिवणेस व >यासाठी >यांPया फWसह येणाXया सव0समावेशक खचा0स व शासनाची माbयता
<ा झाKयानंतर ई-िनिवदा <िया राबिवणेस माbयता दे7यात आली.
(काय0वाही- िवcतु िवभाग<मख
ु )
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावेळी िनिवदेतील तांि=ेक मKु यांकनाPया गणु ांकन प5दती ठे वावी िकं वा नाही याबाबत चचा0 झाली.
झाली.
यावेळी काय0@म व गणु वaा पणु 0 िनिवदाकार िमळावे यासाठी तांि=क मKु यांकनाम5ये गणु ांकन प5दती असावी
असे कG bCीय द@ता आयोग (CVC) व महालेखापाल यांचे िनदªश् असनु ते सं थानवर बधं नकारक आहे, असे
मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी नमदु के ले.
(५) िनण0य .२४७२४७- यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, अपारंपारीक ऊजा0 अतं ग0त सं थानकरीता १०
मेगावॅट @मतेची सोलर पी.
पी.ही.
ही.िस टीम उभारणी करणेकामीचे सKलागार मे.िमटकॉन कbसKटंbसी ॲ7ड
इिं जिनअरग सहसेस िलिमटेड, पणु े यानं ी सं थानला सादर के लेKया (Tender Document) िनिवदेPया
मसcु ाचे अवलोकन करणेत आले. याबाबत िनिवदा <िया राबिवतांना िनिवदाधारकाचे
ंचे तांि=क मKु यमापन
करतांना कामाची @मता,
@मता, आिथ0क उलाढाल याबाबत < तावीत कर7यात आलेKया गणु ांकन प5दतीचा िनिवदा
<ियेम5ये समावेश कB नये, असे ठरले. >याऐवजी िनिवदा पवु 0 अह0तेPया अटी पणु 0 करणाXया सव0
िनिवदाधारकांना वािणयीक िनिवदा उघड7यासाठी पा= समज7यात यावे, असे ठरले.
तसेच या <कKपाPया तांि=क माbयतेसाठी महारा उजा0 िवकास अिधकरण (मेडा),
ा), पणु े यांचेकडे
< ताव पाठिवणेस व >यासाठी >यांPया फWसह येणाXया सव0समावेशक खचा0स माbयता दे7यात आली व
शासनाची माbयता <ा झाKयानंतर ई-िनिवदा <िया राबिवणेत यावी,
यावी, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- िवcतु िवभाग<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) िनण0य .२५१
मा.मOु यम=ं ी महोदयांकडील बै
ठकWतील िनदªशा<माणे िजKहािधकारी, अहमदनगर व मOु यकाय0कारी
अिधकारी, िजKहा पQरषद अहमदनगर यांनी िजKहयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खोKया
बांधकाम/ उभारणी/ दBु तीचा रllम B.६८,१६,४०,०००/- मा=चा < ताव सादर के ला आहे.
सदर < तावावर सिव तर चचा0 होऊन, अहमदनगर िजKहा पQरषद, <ाथिमक शाळांना नवीन
वग0खोKया इमारती बांधकामासाठी अनदु ान देणसे त>वत: माbयता दे7यात आली. सदरह? अनदु ान ट¡¡या-ट¡¡याने
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दे7यात यावे, पिहKया ट¡¡यासाठी B.१० कोटी मा= अनदु ान दे7यात यावे. याकरीता िजKहािधकाXयांPया यादीतनू
शाळांची िनवड थािनक उपसिमतीने करावी, असे ठरले.
(काय0वाही- मOु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
मा.
ठकWतील िनदªशा<माणे िजKहािधकारी,
मा.मOु यमं=ी महोदयांकडील बै
िजKहािधकारी, अहमदनगर व मOु यकाय0कारी
अिधकारी,
काम// उभारणी/
अिधकारी, िजKहा पQरषद अहमदनगर यांनी िजKहयातील १०९२ नवीन खोKया बांधकाम
उभारणी/ दBु तीचा
रllम B.६८,
६८,१६,
१६,४०,
४०,०००/
०००/- मा=चा < ताव सादर के ला आहे.
सदर < तावावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, अहमदनगर िजKहा पQरषद,
पQरषद, <ाथिमक शाळांना नवीन
वग0खोKया इमारती बांधकामासाठी रlकम B.३० कोटी अनदु ान देणेस त>वत:
त>वत: माbयता दे7यात आली.
आली. सदरह?
अनदु ान ट¡¡याट¡¡या-ट¡¡याने दे7यात यावे, पिहKया ट¡¡यासाठी B.१० कोटी मा= अनदु ान दे7यात यावे. याकरीता
िजKहािधकाXयांPया यादीतून शाळांची िनवड व कामाचा आढावा थािनक उपसिमतीने करावी,
करावी, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- मOु यले
यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) िनण0य .२६५यावर सिव तर चचा0 होऊन, < तािवत १३ रpपेढयांनी सं थान िनयमानसु ार सव0 कागदप=ांची पतु 0ता
के लेली असनू >यांचे Due Diligence कर7यात आलेले आहे. याकरीता उपरोp १३ रpपेढयांमधील या
रlतपेढयांकडे लॅड कलेlशन हॅन आहे अशांना ी साईमंदीर पQरसर लगत १६ गंठु े पQरसर, साई<सादालय
पQरसर, सं थान िनवास थाने अशा िठकाणी व उव0रीत रlतपेढयानं ा साईआम– १ येथील फ ट एड Bमम5ये
आठवडयातील एक वार िनित कBन रlत संकलीस करणेस परवानगी दे7यात यावी, असे ठरले.
(काय0वाही- वै
cिकय अिध@ीका, ी साईनाथ B णालय))
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
डगेवार
वार रpपेढी,ी,अकोला या रpपेढयांनी
होऊन, < तािवत १३ रpपेढया व डॉ.
डॉ.हेडगे
थानन िनयमानसु ार सव0 कागदप=ांची पतु 0ता के लेली असनू >यांचे Due Diligence कर7यात
सं था
यात आलेले आहे.
याकरीता उपरोp १४ रpपेढयांमधील या रlतपे
तपेढयांकडे लॅड कलेlशन
शन हॅन आहे अशांना ी साई मंदीर
पQरसर लगत १६ गंठु े पQरसर,
थानन िनवास थाने
पQरसर साई<सादालय पQरसर,
पQरसर सं था
थाने अशा िठकाणी व उव0रीत रlतपे
तपेढयांना
साईआम–
साईआम– १ येथील फ ट एड Bमम5ये आठवडयातील एक वार िनित कBन रlत सक
ं लीस करणेस परवानगी
दे7यात यावी,
(काय0वाही- वै
cिकय अिध@ीका, ी साईनाथ B णालय)
यावी, असे ठरले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(८) िनण0य .२७४यावर सिव तर चचा0 होऊन, मा.अ5य@ महोदय यांनी दादर येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची
दBु ती (Structural Repairs) करणेकामाचे सKलागार मे.बवª कbसKटंटस,् मबंु ई यांचेबरोबर चचा0 कBन,
याकामीची फW >यांनी िनित करावी, असे ठरले.
(काय0वाही- काय0कारी अिभयतं ा, बांधकाम)
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, दादर येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दBु ती (Structural
Repairs) करणेकामाचे सKलागार मे.बवª कbसKटंटस,् मबंु ई यानं ा सदरह® कामाची फW B.१,०४,
०४,५८८/
५८८/- आदा करणेत
(काय0वाही- काय0कारी अिभयतं ा, बांधकाम)
यावी,
यावी, असे ठरले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(९) िनण0य .२७६७६यावर सिव तर चचा0 होऊन, सं थानPया <सादालयासाठी आवयक असणारी तरू डाळ महारा
शासनाकडून <ती िकलो B.६०/- मा= या दराने खरे दी करणेस माbयता दे7यात आली. मा= >यापवु  सदर तरु डाळ
वापर7यायो य आहे काय? तसेच तुरडाळीचा परु वठा ट¡¡या–ट¡¡याने आवयकतेनसु ार के ला जाईल काय?
याबाबत यव थापन सिमतीचे उपा5य@ व सं थान अिधकारी यांनी एकि=त <>य@ पहाणी करावी, असे ठरले.
(काय0वाही- <.अिध@क, खरे दी िवभाग)
याऐवजी खालील<माणे वाच7यात यावे.
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यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सं थानPया <सादालयासाठी आवयक असणारी तरू डाळ महारा
शासनाकडून <ती िकलो B.६०/
६०/- मा= या दराने खरे दी करणेस माbयता दे7यात आली.
आली. तसेच <थम तीन
मिहbयाPया आवयकते<माणे परु वठा आदेश देऊन शासनाकडू न तरु डाळ खरे दी कर7यात यावी.
यावी. सदर डाळीPया
दजा0बाबत <>य@ वापर कBन खा=ी कर7यात यावी.
यावी. व सदर डाळीचा दजा0 समाधानकारक असKयास वषा0Pया
उव0रीत कालावधीसाठी शासन माbय दराने खरे दी करावी,
करावी, असे ठरले. तुत0 िकराणा मालाPया िनिवदा <ियेत
तुरडाळ परु वठयासाठी
वठयासाठी यश वी ठरलेKया िनिवदाधारकाPया
िनिवदाधारकाPया पिहKया तीमाहीची िनिवदा <िया र कर7यात
यावी,
(काय0
काय0वाहीयावी, असे ठरले.
ाही- <.अिध@क,
अिध@क, खरे दी िवभाग)
िवभाग
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
िदनांक ११.
११.०४.२०१८ रोजी िशड येथे झालेKया थािनक उपसिमती
उपसिमती सभेचे इितवृ>त वाचनू कायम करणे.
िनण0य .२८८ िदनांक ११.०४.२०१८ रोजी िशड येथे झालेKया थािनक उपसिमती सभेPया इितवृ>ताPया <ती सव0
मा.सद यांना सभेत परु िव7यात आKया हो>या, >याची नUद घे7यात येऊन, या इितवृ>तातील खालील िशफारशना
पु टी दे7यात आली.
०१
सन २०१८२०१८-१९ वषा0साठीचे िकराणामाल व अनषु ंगीक सािह>यांचे नमनु े तnांमाफ0 त िनवडणेबाबत.
ाबत. तसेच पातर्
िनिवदाधारकांPया वािणयीक ई-िनिवदा उघडून िनqनतम दराचे िनिवदाधारकासोबत वाटाघाटी करणेबाबत.
ाबत.
सं थानने सन २०१८-१९ या वषा0साठी िकराणामाल व इतर अनषु ंिगक सािह>य खरे दीसाठी ई-िनिवदा
<िया राबिवली होती. >यातील पा= िनिवदाधारकांचे नमनु े राह®री कृ षी िवcापीठातील तnांमाफ0 त िनवडायचे
आहेत. तसेच पा= िनिवदादारांचेवािणयीक िनिवदा उघडून िनqनतम दराचे िनिवदादारासोबत वाटाघाटी
करावयाPया आहेत.
तरी पा= िनिवदाधारकांचे नमनु े िनवडणे, तसेच पा= िनिवदादारांचे वािणयीक िनिवदा उघडून िनqनतम
दराचे िनिवदादारासोबत वाटाघाटी करणेकामीचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेपढु े िनण0याथ0 सादर.
परु वठाधारकांकडून <ा झालेKया िकराणा मालाचे नमनु े राह®री कृ षी िवcापीठातील तn ी.
ी.िवम कड
व ी.
ी.कोटेचा तसेच ी साई<सादालयामधील आचारी ी.
ी.<Kहाद कडले व ी.
ी.िदलीप सांबारे या तn सिमतीने
सभेसम@ िनवडले व >यानंतर सदरह?कामीची वािणयीक ई-िनिवदा उघडणेत आली.
आली. या ई-िनिवदेमधील िनqनतम
दरधारकांना चचªसाठी सभेसमोर बोलिवणेत आले असता,
असता, चचªअतं ी >यांनी खालील<माणे अतं ीम दर देऊ के ले.
2018--19. Date - 11.04.2018
List of Grocery Material Sample Selection and Rates Negotiations for the Year 2018
Sr.
Quantity
Unit
L1 Rate in
Rate After
Description
Bidders Name
No.
Tender Rs.
Negotiation Rs.
A
CEREALES, PULSES, GROCERY MATERIAL
1
हरभरा गावरान
Quintal ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
5,300.00
1,000
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
4,600.00
नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
4,444.00
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
4,700.00
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
4,301.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
4,850.00
4,058.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक 4,088.00
फुडलॅणड् सपल
ायस0
,
नवी
म
ब
ई
5,300.00
्
ंु
2
तरु डाळ
Quintal रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
6,251.00
(वाळलेली,
1,400
नािशक
बीगर पॉलीश)
6,111.00
6,000.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
ीकृ षण् ा ेडग कंपनी, औरंगाबाद 6,600.00
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
6,490.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
6,750.00
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया 6,702.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
3
मगु डाळ
Quintal िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया 7,400.00
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(वाळलेली,
बीगर पॉलीश)

900

4

मठडाळ
(बीगर
पॉलीश, 60
चागं Kया <तीची)

Quintal

5

मसरु आOखा
िबगर पॉलीश

Quintal
750

वटाणा
Nीन लहाण

700

6

7

मगु गावरान
िबगर पॉलीश

Quintal

Quintal
1,000

8

उडीद दाळ
िबगर
पॉलीश 1
चांगKया <तीची

Quintal

9

चवळी
चांगKया <तीची

Quintal

10

मठ गावरान
िबगर पॉलीश

300

Quintal
900

अॅणड् कंपनी, नादं डे
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
7,400.00
पनी,, जळगाव
6,601.00
6,551.00
संतोष ेडग कंपनी
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
6,071.00
फुडलॅणड् सपल
6,200.00
् ायस0, नवी मंबु ई
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
5,722.00
नािशक
5,555.00
5,525.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
5,986.00
माहेशव् री अॅNो <ॉडकट्स,
6,000.00
सोलापरु
रामनाथ जगननाथ
पनी,,
4,300.00
4,300.00
्नाथ अॅणड् कंपनी
नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
4,611.00
माहेशव् री अॅNो <ॉडकट्स,
5,000.00
सोलापरु
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
4,601.00
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
4,805.00
अॅणड् कंपनी, नादं डे
4,698.00
4,690.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
4,801.00
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
4,850.00
माहेशव् री अॅNो <ॉडकट्स,
5,100.00
सोलापरु
महावीर ेडिलंlस, पणु े
6,500.00
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
6,780.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
7,600.00
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
6,352.00
नािशक
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
6,301.00
5,949.00
5,930.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
फुडलॅणड् सपल
ायस0
,
नवी
म
ब
ई
6,600.00
्
ंु
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
5,971.00
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
7,001.00
5,454.00
5,400.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
7,800.00
जनरल, सातारा
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
5,800.00
नािशक
माहेशव् री अॅNो <ॉडकट्स,
6,000.00
सोलापरु
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
5,700.00
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
5,590.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
8,500.00
पनी,, जळगाव
5,501.00
5,451.00
संतोष ेडग कंपनी
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
4,871.00
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
4,750.00
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
4,845.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
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11

12

13

14

15

16

काबल
ु ी चना
चागं Kया <तीचा

गळ
ु
तांबडा

Quintal
300

कोKहापरु ी

Quintal
450

रवा
म5यम

870

मै
दा
चागं Kया <तीचा

400

शGगदाणा
बोKड

खोबरे वाटी
राजापरु ी
काळीपाठ
वाळलेली

Quintal

Quintal

Quintal
500

Quintal
200

रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
4,500.00
नािशक
4,398.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
4,700.00
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
4,601.00
ीकृ षण् ेडग कंपनी, औरंगाबाद
9,200.00
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
7,995.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
7,992.00
पनी,, नांदडे
7,990.00
संिदप ेडग कंपनी
माहेशव् री अॅNो <ॉडकट्स,
10,000.00
सोलापरु
पनी,, जळगाव
3,101.00
संतोष ेडग कंपनी
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
3,411.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
3,850.00
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
3,671.00
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
3,745.00
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
3,359.00
फुडलॅणड् सपल
2,600.00
् ायस0, नवी मंबु ई
संतोष ेडग कं पनी,
पनी, जळगाव
2,201.00
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
2,350.00
नािशक
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
2,365.00
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
2,295.00
फुडलॅणड् सपल
2,600.00
् ायस0, नवी मंबु ई
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
3,450.00
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
2,212.00
नािशक
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
2,450.00
बCीनारायण चांडक, जळगाव
2,411.00
पनी,, जळगाव
2,101.00
संतोष ेडग कंपनी
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
2,351.00
महावीर ेडिलंlस, पणु े
2,550.00
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
2,290.00
जयतं ेडग कंपनी, जळगाव
2,386.00
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
2,371.00
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
2,311.00
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
9,500.00
जनरल, सातारा
बCीनारायण रतनलाल चांडक
8,300.00
िकराणा मच]ट, जळगाव
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
8,400.00
फुडलॅणड् सपल
7,800.00
् ायस0, नवी मंबु ई
पनी,, जळगाव
7,210.00
संतोष ेडग कंपनी
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक 16,750.00
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
16,500.00
जनरल,
जनरल, सातारा
जयतं ेडग कंपनी, जळगाव
18,586.00
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
18,171.00
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4,375.00

7,950.00

3,101.00

2,201.00

2,101.00

7,160.00
16,450.00

9

17

18

19

शाबदु ाना
डबल हaी

भगर
चांगKया <तीची

Quintal
250

Quintal
3

पापड-उडीद

Quintal
100

20

21

22

23

आमसल
ु
ओलसर

िचच
ं
फोडलेली वPछ

भाजके पोहे
चांगKया <तीचे

कPचे पोहे
चांगKया <तीचे

Quintal
30

Quintal
20

35

20

दतत् ा=य पाडं ु रंग डUबे, कज0त
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
गपु ता
्ता एटं र<ायजेस, पणु े
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
महावीर ेडिलंlस, पणु े
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
वल्लभ
लभ ेडग कंपनी
पनी,, जळगाव
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
पनी,, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
महावीर ेडिलंlस,
स, पणु े
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
फुडलॅणड् सप्लायस0, नवी मंबु ई
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई

वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
महावीर ेडिलंlस, पणु े
साळुंके ेडग कंपनी
पनी,, पुणे
गपु ता
्ता एटं र<ायजेस, पणु े
Quintal वल्लभ
लभ ेडग कंपनी
पनी,, जळगाव
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
Quintal कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
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21,179.00
6,951.00
5,500.00
6,000.00
5,091.00
5,286.00
5,800.00
5,000.00
6,300.00
5,750.00
7,521.00
7,270.00
6,171.00
6,186.00

5,000.00

6,171.00

8,500.00
11,099.00
6,500.00
19,700.00
17,100.00

17,000.00

19,055.00
6,500.00
6,900.00
7,600.00
6,000.00
8,000.00
7,086.00
10,000.00
13,086.00
12,600.00

5,950.00

12,500.00
12,800.00
12,600.00
2,671.00
4,000.00
11,500.00
11,500.00
4,571.00
4,586.00
4,800.00
3,900.00
3,871.00

11,450.00
11,450.00
4,551.00

10

24

25

26

27

28

29

30

डाळया
चांगKया <तीPया

बडीशोप
Nीन लहान

सफे द तीळ
चागं Kया <तीचे

िहगं – खडा
ॲगमाक0 -नागछाप
िहगं पावडर
ॲगमाक0 -नागछाप

मगज बी
चांगKया <तीची

िमठ – »W ¡लो
आयोडाइड

Quintal
8

Quintal
6

Quintal
1

Quintal
1
Quintal
15

Quintal
3

Quintal
1,000

Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
महावीर ेडिलंlस, पणु े
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
रावेची ेडग कंपनी, नवी मबंु ई
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
महावीर ेडिलंlस, पणु े
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
महावीर ेडिलंlस, पणु े
पनी,, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
महावीर ेडिलंlस, पणु े
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
महावीर ेडिलंlस, पणु े
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
फुडलॅणड् सपल
् ायस0, नवी मंबु ई
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
दतत् ा=य पाडं ु रंग डUबे, कज0त
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3,390.00

3,390.00

4,011.00
4,700.00
3,800.00
3,750.00
3,500.00
3,986.00
6,464.00
6,600.00
8,500.00

6,400.00

6,600.00
7,200.00
7,560.00
14,586.00
13,511.00

13,500.00

17,571.00
14,100.00
17,210.00
16,800.00
15,000.00
11,571.00
12,600.00
12,600.00
12,800.00
14,000.00
10,500.00
13,211.00

10,500.00

48,000.00
29,700.00
26,900.00

29,500.00
26,600.00

44,000.00
31,500.00
57,000.00
28,000.00
17,100.00
16,000.00
15,900.00
17,000.00
16,586.00
586.00
469.00
650.00

15,500.00

465.00

11

31

B
1

2

3

4

िजलेबी रंग
आय.एस.आय.,
मास0न
SPICES
धने अखंड
गावरान

िमरची
गंटु ू र, अखंड,
वाळलेली,
देठासह

हळद अखंड
चांगKया <तीची

िजरे
डायमडं कट
चांगKया <तीचे

बCीनारायण रतनलाल चाडं क
720.00
िकराणा मच]ट, जळगाव
रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कंपनी
469.00
465.00
नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
540.00
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
478.00
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
671.00
फुडलॅणड् सपल
600.00
् ायस0, नवी मंबु ई
Quintal जयिहदं िकराणा सटोअस0
16,200.00
्टोअस0, नािशक 16,350.00
4.50

175

160

125

75

Quintal दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवंडी
साळुंके ेडग कंपनी
पनी,, पुणे
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बालाजी गृहोcोग, कळवण
Quintal जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बालाजी गृहोcोग, कळवण
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
सतं ोष ेडग कंपनी, जळगाव
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवंडी
्यपाल िल.,
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
Quintal वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बालाजी गृहोcोग, कळवण
कै
लाश ेडग कंपनी
पनी,, नादं डे
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
बCीनारायण रतनलाल चाडं क
िकराणा मच]ट, जळगाव
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
धम0पाल स>यपाल िल., िभवंडी
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9,595.00
8,400.00
10,800.00
8,900.00
7,815.00
7,950.00
8,590.00
12,900.00
12,795.00
13,200.00

7,800.00

13,200.00
13,400.00
13,000.00
11,000.00
13,100.00
10,100.00
12,000.00
12,500.00
9,850.00
10,765.00
9,006.00
9,110.00
13,000.00
12,600.00
13,700.00
9,900.00
10,800.00
11,800.00
12,400.00
13,000.00
18,500.00
19,500.00
21,600.00

10,100.00

8,990.00

12

5

6

7

8

9

मोहरी
लहान
चांगKया <तीची

मेथी
लहान
चांगKया <तीची

शहाजीरे
चागं Kया <तीचे

मसाला िवलायची
चागं Kया <तीची

लवगं
चांगKया <तीची

Quintal
50

Quintal
4

Quintal
1.25

Quintal
1.25

Quintal
1.25

वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
पनी,, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
बालाजी गृहोcोग, कळवण
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवडं ी
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बालाजी गृहोcोग,
ोcोग, कळवण
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
बालाजी गृहोcोग, कळवण
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवडं ी
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
गपु ता
्ता एटं र<ायजेस, पणु े
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवंडी
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
बालाजी गृहोcोग,
ोcोग, कळवण
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
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19,300.00
17,800.00
17,100.00
19,600.00
19,950.00

17,100.00

6,500.00
6,300.00
4,775.00
5,700.00
5,751.00
6,100.00
6,715.00

4,700.00

5,995.00
6,800.00
4,900.00
4,850.00
5,355.00
4,794.00
5,500.00
4,575.00

4,575.00

5,600.00
7,251.00
6,825.00
5,700.00
5,800.00
5,800.00
7,400.00
7,500.00
48,125.00
52,500.00
55,000.00
48,000.00
55,100.00

48,000.00

52,000.00
92,000.00
95,000.00
75,000.00
88,300.00
75,100.00
47,994.00
67,115.00
70,000.00

74,000.00

67,000.00

13

10

11

12

13

14

15

16

दालचीनी
चागं Kया <तीची

खसखस
चागं Kया <तीची

काळे मीरे
चांगKया <तीचे

नाके ¿र
चांगKया <तीचे

तेजपान
चांगKया <तीचे

दगडफुल
चांगKया <तीचे

चWफुल
चागं Kया <तीचे

Quintal
2.25

Quintal
1.50

Quintal
1

Quintal
1

Quintal
2.50

Quintal
1.25

Quintal
2

दतत् ा=य पाडं ु रंग डUबे, कज0त
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवंडी
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवडं ी
्यपाल िल.,
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
सतं ोष ेडग कंपनी, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवंडी
बालाजी गृहोcोग, कळवण
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
सतं ोष ेडग कंपनी, जळगाव
साळुंके ेडग कंपनी
पनी,, पणु े
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बालाजी गृहोcोग, कळवण
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
साळुंके ेडग कंपनी
पनी,, पुणे
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
बालाजी गृहोcोग, कळवण
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवंडी
्यपाल िल.,
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69,500.00
68,800.00
68,700.00
68,000.00
69,100.00
20,300.00
19,000.00
22,050.00
18,900.00
25,000.00
22,000.00
24,100.00
19,500.00
49,100.00
65,100.00
63,000.00

18,900.00

47,500.00

62,000.00
62,300.00
54,030.00
66,000.00
74,000.00
51,000.00

51,000.00

73,000.00
,25,000.00
1,10,000.00

1,09,500.00

,19,000.00
,19,000.00
8,500.00
7,100.00
7,140.00
8,700.00
7,800.00
6,994.00
7,600.00
7,000.00
55,550.00
64,111.00
62,500.00

6,994.00

55,000.00

55,000.00

25,900.00
22,680.00

22,680.00

14

17

18

19

20

C
1

जायफळ
चागं Kया <तीचे

जायप=ी
चांगKया <तीची

सठंु
वाळलेली
चांगKया <तीची

िहरवी िवलायची
बोKड

DRY FRUITS
िखसमीस

Quintal
0.25

Quintal
1.25

Quintal
2.50

48 Quintal

दतत् ा=य पाडं ु रंग डUबे, कज0त
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
बालाजी गृहोcोग, कळवण
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवंडी
्यपाल िल.,
दतत् ा=य पाडं ु रंग डUबे, कज0त
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
बालाजी गृहोcोग, कळवण
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
रावेची ेडग कंपनी, नवी मबंु ई
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवंडी
्यपाल िल.,
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
साळुंके ेडग कंपनी, पणु े
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
दतत् ा=य पांडुरंग डUबे, कज0त
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
धम0पाल सतयपाल
िल., िभवंडी
्यपाल िल.,
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
बालाजी गृहोcोग, कळवण
धम0पाल सतय् पाल िल., िभवंडी
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
रावेची ेडग कंपनी, नवी मंबु ई
संतोष ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े

Quintal साळुंखे ेडग कंपनी, पणु े
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24,500.00
29,000.00
38,000.00
28,550.00
28,800.00
27,600.00
52,500.00
92,000.00

52,500.00

78,000.00
63,000.00
60,000.00
58,000.00
55,110.00
66,100.00
,20,000.00
,30,000.00
,14,100.00
,36,000.00
,35,500.00
,28,000.00
1,07,200.00

1,07,200.00

,35,000.00
16,000.00
15,500.00
26,000.00
18,200.00
16,800.00
15,000.00

15,000.00

17,000.00
19,600.00
30,000.00
19,510.00
,21,900.00
,25,000.00
,19,700.00
1,16,100.00
1,28,100.00
1,08,800.00
1,08,000.00
18,300.00

1,07,500.00
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लहाण
2

D
1

काजु पाकळी,
२ पाकळी
चांगKया <तीची

370

370

VANASPATI GHEE
वन पती तपु
(१५ कW.N.डबा)
650
FSSAI,
GEMINI

ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
Quintal Bपल िसंडीके ट, मंबु ई
पनी,, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
बोला सरु G C कामथ अॅणड् सनस् ,
कG डीजे, कना0टक
Quintal

E
1

PATRAWAL & DROAN
प=ावळ
12,000 Nos.
¡लेन
कPची बदाम

2

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

3

F
1

2

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

जय माता दी सेलस् , िशरपुर
ी <ॉडक्ट्स, िसनन् र
ओम साई आनदं ेडस0, पणु े
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
साईके म एटं र<ायजेस, रामपरु
गणेशा पॅकेिजंग, िसनन् र
जय माता दी सेलस् , िशरपरु
ी <ॉडक्ट्स, िसनन् र
ओम साई आनंद ेडस0, पणु े
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
साईके म एटं र<ायजेस, रामपरु
गणेशा पॅकेिजंग, िसननर
् नर
साईके म एटं र<ायजेस, रामपरु
जय माता दी सेलस् , िशरपुर
ी <ॉडक्ट्स, िसनन् र
गणेशा पॅकेिजंग, िसनन् र
ओम साई आनंद ेडस0, पणु े

Nos.
10,00,
000

Nos.
1,50,0
00

TEA POWDER & COFFEE
चहा पावडर
Quintal
ड ट (Ãक
151
ु बॉडताजा, सपटसहयाCी, टाटाअ नी)

कॉफW
िफKटर
ÃेडGड

Quintal
15

Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
महावीर ेडिलंक्स, पणु े
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल, सातारा
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक
पनी,, जळगाव
संतोष ेडग कंपनी

जयतं ेडग कंपनी, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई
ी सवामी
सीज
्वामी समथ0 एजनसीज,
्सीज,
कोपरगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा जनरल,
सातारा
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा जनरल,
सातारा
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
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17,900.00
15,688.00
86,100.00
72,500.00
87,350.00
84,100.00

15,488.00
72,500.00

80,850.00
9,380.00
9,180.00
9,711.00
9,900.00
9,155.00
8,775.00

8,775.00

0.65
1.99
1.20
0.80
1.31
1.31
1.30
1.40
1.47
1.30
0.43
0.28
0.29
0.33
0.60

0.65

1.25

1.25
0.28

8,800.00
9,300.00
7,100.00
8,900.00
14,000.00
6,500.00
8,400.00
8,000.00
97,000.00

14,000.00
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ी सवामी
सीज
्वामी समथ0 एजनसीज,
्सीज,
कोपरगाव
बCीनारायण रतनलाल चांडक
िकराणा मच]ट, जळगाव
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
जयतं ेडग कंपनी, जळगाव
G
1

2

3

H
1

2

3

4

H1
1

OTHER MATERIAL
सतु ळी
बारीक, Äी Åलाय
4

29,700.00

29,700.00

,00,000.00
31,900.00
,98,600.00

Quintal

वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
7,100.00
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
8,000.00
बCीनारायण रतनलाल चांडक
7,000.00
िकराणा मच]ट, जळगाव
कंु कु
Quintal बCीनारायण रतनलाल चांडक
6,000.00
चांगKया <तीचा
4
िकराणा मच]ट, जळगाव
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
8,000.00
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
20,500.00
गंगवाल अॅणड् सनस् , िशड
7,000.00
नारळ
Nos.
वल्लभ ेडग कंपनी, जळगाव
24.00
पा7याचे
84,000
जयंत ेडग कंपनी, जळगाव
25.00
चांगKया <तीचे
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
21.61
गगं वाल अॅणड् सनस् , िशड
18.00
बCीनारायण रतनलाल चांडक
23.50
िकराणा मच]ट, जळगाव
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - April to June - 2018.
गह® -496
Quintal कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
2,205.00
3,750
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
2,222.00
रामनाथ जगननाथ
न् ाथ अॅणड् कं पनी,
पनी,
2,167.00
नािशक
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
2,210.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
2,201.00
तांदळ
Quintal गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
3,333.00
ु
जनु ा, िबगर पॉलीश 2,750
रामनाथ जगननाथ
न् ाथ अॅणड् कं पनी,
पनी,
3,220.00
सोना मसरु ी
नािशक
संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
3,325.00
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
3,550.00
साखर - M-30
Quintal गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
3,475.00
5,150
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
3,346.00
नािशक
3,282.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
हरबरा डाळ
Quintal संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
,999.00
वाळलेली
2,637
रावेची ेडग कंपनी, मंबु ई
,051.00
िबगर पॉलीश
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
,006.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
,002.00
रामनाथ जगननाथ
न् ाथ अॅणड् कंपनी
पनी,,
4,899.00
नािशक
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - July to September - 2018.
गह® -496
Quintal
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
2,180.00
3,750
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
2,245.00
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7,000.00
6,000.00

17.50

2,167.00

3,220.00

3,275.00

4,899.00
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2

3

4

H2
1

रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कंपनी
2,167.00
नािशक
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
2,175.00
अॅणड् कंपनी, नांदडे
संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
2,182.00
तादं ळ
Quintal
ग
प
त
ा
ए
ट
र<ायजे
स
,
प
ण
े
3,366.00
ु् ं
ु
ु
जनु ा, िबगर पॉलीश 2,750
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
3,300.00
सोना मसरु ी
नािशक
पनी,, नांदडे
3,291.00
संिदप ेडग कंपनी
ी गणेश ºाय »ुट्स, पणु े
3,650.00
साखर - M-30
Quintal
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
3,525.00
5,150
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
3,346.00
नािशक
3,328.00
जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक
हरबरा डाळ
Quintal
संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
5,101.00
वाळलेली
2,637
रावेची ेडग कंपनी, मंबु ई
7,541.00
िबगर पॉलीश
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
5,105.00
अॅणड् कंपनी, नादं डे
कै
लाश ेडग कंपनी, नादं डे
5,104.00
रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कं पनी
4,925.00
नािशक
WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - October to December - 2018.
गह® -496
Quintal
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
3,750
2,307.00
जयिहदं िकराणा स्टोअस0, नािशक
रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कंपनी
नािशक
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
अॅणड् कंपनी, नादं डे

2

3

तांदळ
ु
जनु ा, िबगर पॉलीश
सोना मसरु ी

Quintal
2,750

साखर - M-30

Quintal
5,150

4

हरबरा डाळ
वाळलेली
िबगर पॉलीश

Quintal
2,638

2,220.00

3,320.00

4,925.00

2,220.00

2,300.00
2,306.00

गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े

3,399.00
3,300.00

3,300.00

3,351.00
3,550.00
3,365.00

जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक

3,131.00

सिं दप ेडग कंपनी, नांदडे
रावेची ेडग कंपनी, मंबु ई
िहरालाल चनु नीलाल
्नीलाल भराडीया
अॅणड् कंपनी
पनी,, नादं डे
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कंपनी
नािशक

5,202.00
7,951.00
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3,281.00

2,255.00

संिदप ेडग कंपनी, नांदडे

रामनाथ जगननाथ
पनी,,
्नाथ अॅणड् कंपनी
नािशक
संिदप ेडग कंपनी, नांदडे
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक

2,167.00

5,200.00

3,125.00

5,185.00

5,204.00
5,200.00

5,185.00
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H3
1

2

3

4

I
1

I1
1

WHEAT, RICE, SUGAR & HARBARADAL - January to March - 2019.
गह® -496
Quintal
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
2,207.00
3,750
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
2,248.00
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
2,270.00
नािशक
िहरालाल चनु न् ीलाल भराडीया
अॅणड् कंपनी, नादं डे
2,210.00
पनी,, नांदडे
2,205.00
संिदप ेडग कंपनी
तांदळ
Quintal
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
3,333.00
ु
जनु ा, िबगर पॉलीश
2,750
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
3,325.00
सोना मसरु ी
नािशक
पनी,, नांदडे
3,251.00
संिदप ेडग कंपनी
साखर - M-30
Quintal
गपु त् ा एटं र<ायजेस, पणु े
3,492.00
5,150
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
3,400.00
नािशक
हरबरा डाळ
वाळलेली
िबगर पॉलीश

Quintal
2,638

EDIBLE OIL - April to June - 2018
खाc तेल
Quintal
सयु 0फुल,
750
Refined,
Agmark/ FSSAI,
New 15Kg.Tin

जयिहदं िकराणा सटोअस0
्टोअस0, नािशक

3,178.00

सिं दप ेडग कंपनी, नांदडे
रावेची ेडग कंपनी, मंबु ई
िहरालाल चनु नीलाल
्नीलाल भराडीया
अॅणड् कंपनी
पनी,, नांदडे
कै
लाश ेडग कंपनी, नांदडे
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक

5,055.00
8,451.00

महावीर ेडिलंक्स, पणु े (सÇाट,
सट् ार)
रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक (अबं जु ा मॅिजक)
कारिगल इडं ीया <ा.िल., पणु े
(ि वकार)
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई (गोलड्
िवनर, सÇाट)
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
(िहमानी बेसट् चॉईस)
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल,
जनरल, सातारा (नेचरु ाले)

5,051.00

2,200.00

3,241.00

3,170.00

5,041.00

5,057.00
5,308.00

9,540.00
9,190.00
9,056.00
9,520.00
10,444.00
8,900.00

8,875.00

EDIBLE OIL - July to September - 2018.
खाc तेल
सयु 0फुल,
Refined, Agmark/
FSSAI, New
15Kg.Tin

Quintal
750

रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
नािशक (अंबजु ा मॅिजक)
कारिगल इडं ीया <ा.िल., पणु े
(ि वकार)
Bपल िसंडीके ट्स, मंबु ई (गोलड्
िवनर, सÇाट)
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
(िहमानी बेसट् चॉईस)
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल,
जनरल, सातारा (नेचरु ाले)
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9,190.00
9,556.00
9,730.00
10,633.00
9,150.00

8,875.00
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EDIBLE OIL - October to December - 2018
खाc तेल
Quintal रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
सयु 0फुल,
750
नािशक (अंबजु ा मॅिजक)
Refined, Agmark/
कारिगल इडं ीया <ा.िल., पणु े
FSSAI, New
(ि वकार)
15Kg.Tin
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई (गोलड्
िवनर, सÇाट)
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
(िहमानी बेसट् चॉईस)
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल,
जनरल, सातारा (नेचरु ाले)
EDIBLE OIL - January to March - 2019.
खाc तेल
Quintal रामनाथ जगनन् ाथ अॅणड् कंपनी,
सयु 0फुल,
750
नािशक (अंबजु ा मॅिजक)
Refined, Agmark/
कारिगल इडं ीया <ा.िल., पणु े
FSSAI, New
(ि वकार)
15Kg.Tin
Bपल िसडं ीके ट्स, मबंु ई (गोलड्
िवनर, सÇाट)
जयिहदं िकराणा सट् ोअस0, नािशक
(िहमानी बेसट् चॉईस)
कै
लास फुड अॅणड् िकराणा
जनरल,
जनरल, सातारा (नेचरु ाले)
TONED COW MILK - April to June - 2018
टोbड गाय दधु
Litre एस.आर.थोरात िमलक
् अॅणड्
(Pasteurised &
3,75,75
िमलक
् <ॉडक्ट्स <ा.िल.,
Homogenised)
0
संगमनेर
3.5 Fat, 8.5 SNF,
साई डेअरी िमलक
् अॅणड् िमलक
्
500ml.Packing,
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री
Two Time Supply
मळगंगा िमलक
् अॅणड् अॅNो
in a Day
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर
<भात डेअरी िलमीटेड,
राजं णखोल
कृ षण् राज डेअरी फाम0 अॅणड्
िमलक
् <ॉडlट्स, िपंपरखेड,
िशBर
ी सव् ामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगावं
गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु
उतप् ादक संघ मया0िदत, कोपरगाव
वह् ी.एम.िडि बय् टु स0, नािशक
TONED COW MILK - July to September - 2018
टोbड गाय दधु
Litre एस.आर.थोरात िमलक
् अॅणड्
(Pasteurised &
3,75,75
िमलक
<ॉडक
ट
स
<ा.िल.,
्
् ्
Homogenised) 3.5
0
संगमनेर
Fat, 8.5 SNF,
साई डेअरी िमलक
् अॅणड् िमलक
्
500ml.Packing,
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री
Two Time Supply
मळगंगा िमलक
् अॅणड् अॅNो
in a Day
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर
<भात डेअरी िलमीटेड,
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9,530.00
9,556.00
9,940.00
10,814.00
9,100.00

8,875.00

9,530.00
9,556.00
9,975.00
11,015.00
8,900.00

8,875.00

34.00
30.00
32.50
29.30
32.95
29.50
29.50
32.98

34.00
30.50
33.00
30.50

29.00
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राजं णखोल
कृ षण् राज डेअरी फाम0 अॅणड्
िमलक
् <ॉडlट्स, िपंपरखेड,
िशBर
ी सवामी
्वामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगावं
गोदावरी खोरे ना.
ना.प.पा.
पा.ता.
ता.सह.
सह.दधु
उतपादक
दत, कोपरगाव
्पादक संघ मया0िदत,
वह् ी.एम.िडि बय् टु स0, नािशक
TONED COW MILK - October to December - 2018.
टोbड गाय दधु
Litre एस.आर.थोरात िमलक
् अॅणड्
(Pasteurised &
3,75,75
िमलक
् <ॉडक्ट्स <ा.िल.,
Homogenised) 3.5
0
संगमनेर
Fat, 8.5 SNF,
साई डेअरी िमलक
् अॅणड् िमलक
्
500ml.Packing,
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री
Two Time Supply
मळगंगा िमलक
् अॅणड् अॅNो
in a Day
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर
<भात डेअरी िलमीटेड,
रांजणखोल
कृ षण् राज डेअरी फाम0 अॅणड्
िमलक
् <ॉडlट्स, िपपं रखेड,
िशBर
ी सवामी
्वामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगांव
गोदावरी खोरे ना.
ना.प.पा.
पा.ता.
ता.सह.
सह.दधु
उतपादक
प् ादक संघ मया0िदत,
दत, कोपरगाव
वह् ी.एम.िडि बय् टु स0, नािशक
TONED COW MILK - January to March - 2019
टोbड गाय दधु
Litre एस.आर.थोरात िमलक
् अॅणड्
(Pasteurised &
3,75,75
िमलक
् <ॉडक्ट्स <ा.िल.,
Homogenised) 3.5
0
संगमनेर
Fat, 8.5 SNF,
साई डेअरी िमलक
् अॅणड् िमलक
्
500ml.Packing,
<ॉडक्ट्स <ा.िल., राह®री
Two Time Supply
मळगंगा िमलक
् अॅणड् अॅNो
in a Day
<ॉडक्ट्स, िनघोज, पारनेर
<भात डेअरी िलमीटेड,
राजं णखोल
कृ षण् राज डेअरी फाम0 अॅणड्
िमलक
् <ॉडlट्स, िपंपरखेड,
िशBर
ी सवामी
्वामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगावं
गोदावरी खोरे ना.
ना.प.पा.
पा.ता.
ता.सह.
सह.दधु
उतपादक
दत, कोपरगाव
्पादक संघ मया0िदत,
वह् ी.एम.िडि ब्यटु स0, नािशक

K
1

LAMINATED PAPER BAGS & PLASTIC BAGS
लासीन पेपर िपशवी
Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इडं ि ज,
Size 4.5"x 6.5"
150
कोलह् ापरु
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33.50
29.70

29.00

29.70

29.00

32.98

35.00
31.00
33.50
31.30
33.50
29.90

29.00

29.90

29.00

33.30

35.00
31.50
34.00
30.00

28.50

33.50
30.00

28.50

30.00

28.50

33.30

15,600.00
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70 GSM, 2 Side
Seal

2

3

4

5

6

L
1

M
1

लॅिमनेटेड पेपर िपशवी
Size 6"x 7" Poster
Prasad,
450
70 GSM, 3 Colour
Printing, 2 Side
Seal
लॅिमनेटेड पेपर िपशवी
Size 5"x 6" Poster
Prasad,
70 GSM, 3 Colour
Printing, 2 Side
Seal
लासीन पेपर िपशवी
Size 8"x 10",
1 Colour Printing,
70 GSM, 2 Side
Seal, Food Packet

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

¡ला टीक िपशवी
Size 8"x 10"

750

350

सट् ार पॅकेिजगं , दमण
सॅवही
ह् ी पॅकेिजंग, नािशक
ी पल
् ॅसट् ो िफलq् स, िसनन् र
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद
हरीओमÅलेिlझपॅक इडं ि ज,
कोKहापरु
टार पॅकेिजंग, दमण
Quintal सॅही पॅकेिजंग, नािशक
ी ¡लॅ टो िफKqस, िसbनर
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद
Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इडं ि ज,
कोलह् ापरु
सटार
्टार पॅकेिजंग, दमण
सॅवह् ी पॅकेिजंग, नािशक
ी पल
् ॅसट् ो िफलq् स, िसनन् र
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद
Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इडं ि ज,
कोलह् ापरु
सट् ार पॅकेिजंग, दमण
सॅवही
ह् ी पॅकेिजंग, नािशक

8

ी पल
् ॅसट् ो िफलq् स, िसनन् र
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद
Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इडं ि ज,
कोलह् ापरु
सट् ार पॅकेिजगं , दमण
सॅवही
ह् ी पॅकेिजंग, नािशक

7

ी पल
् ॅसट् ो िफलq् स, िसनन् र
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद
Quintal हरीओम Åलेिlझपॅक इडं ि ज,
कोलह् ापरु
सट् ार पॅकेिजंग, दमण
सॅवह् ी पॅकेिजंग, नािशक
ी पलॅ
qस
् नर
्लसॅ टो
्टो िफलqस,
्qस, िसननर
िसडलर रे िमडीज <ा.िल.,
औरंगाबाद

PAPERCUP
पेपर कप
236000 Nos.
Poly Ethinil
00
Coated, 100 ML.,
180GSM (+-5)
PACKAGED DRINKING WATER
१ लीटर बाटली
Nos.

18,500.00
14,500.00
15,600.00

14,500.00

15,200.00
16,600.00
15,500.00
15,100.00
14,600.00

14,600.00

15,900.00
16,600.00
14,400.00 14,400.00
15,100.00
14,600.00
15,900.00
15,100.00
19,000.00
13,500.00

13,500.00

15,600.00
15,300.00
15,100.00
13,500.00

13,500.00

15,600.00
15,300.00
18,300.00
12,000.00

12,000.00

-

सिु <म सेलस् कॉपÊरे शन, नािशक

0.34

वध0मान िसरॅ िमक,
मक, िशड

0.31

0.31

साई अॅNो इडं ि ,
, टाकळी

5.10

5.10

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

22

(I.S.I.)

2

N
1

2

3

4

5

५०० िमली.बाटली
(I.S.I.)

BISCUITS
िब कWट
लुकोज लहान
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
िब कWट लक
ु ोज मोठा
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
िब कWट – नमकWन
लहान
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
िब कWट नॅlस लहान
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
िब कWट मारे लहान
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)

18,00,0
00
Nos.
2,18,50
0

6,60,000

Nos.

66,000

Nos.

1,98,000

Nos.

2,64,000

Nos.

1,48,500

Nos.

ी सवामी
्वामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगाव
पषु क
् र ेडस0, िशड
साई अॅNो इडं ि ,
, टाकळी
ी सवामी
्वामी समथ0 िडि बय् टु स0,
ितसगाव
पषु क
् र ेडस0, िशड

5.10

5.10

5.49
3.85

3.85

3.85

3.85

3.99

अNवाल एजनसीज,
सीज
्सीज, साकुरी
इिं डया सेलस् कॉपÊरे शन, पणु े
गोिवंदाज एंटर<ायजेस,
कोपरगाव
अNवाल एजनसीज,
सीज
्सीज, साकुरी
इिं डया सेलस् कॉपÊरे शन, पणु े
गोिवंदाज एटं र<ायजेस, कोपरगाव
अNवाल एजनसीज,
सीज
्सीज, साकुरी
इिं डया सेलस् कॉपÊरे शन, पणु े

3.65
3.79

3.55

3.65

3.55

7.46
7.60
7.50
3.66
3.79

7.43

गोिवदं ाज एटं र<ायजेस, कोपरगाव

3.74

अNवाल एजनसीज,
सीज
्सीज, साकुरी
इिं डया सेलस् कॉपÊरे शन, पणु े
गोिवंदाज एटं र<ायजेस, कोपरगाव
अNवाल एजनसीज,
सीज
्सीज, साकुरी
इिं डया सेलस् कॉपÊरे शन, पणु े
गोिवदं ाज एटं र<ायजेस, कोपरगाव

3.66
3.79
3.74
3.66
3.79
3.74

3.63

3.63

3.63

यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सन २०१८२०१८-१९ वषा0साठी िकराणामाल व अनषु ंगीक सािह>य
सािह>य खरे दी
करणेकामी उपरोp तुलना>मक तl>यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले अतं ीम िनqनतम दर ि वकारणेत येऊन,
न,
संबधं ीतांना परु वठा आदेश दे7यात यावा.
यावा. सदरह? िनिवदा<ियेम5ये साखरे साठी <ापत् झालेले दर खपु जा त
असKयाने साखरे साठी <ा झालेKया दरावर उपसिमती सभेत सिव तर चचा0 झाली,
झाली, मागील वषा0Pया दराचा
िवचार करता चालू वषा0चे दर कमी आहेत परंतु स5याPया बाजारातील साखरे चे दर,
दर, तसेच एकंदरीत या वषचे
जादा झालेले साखर उादन इ.गोËीचा िवचार
िवचार करता भिवयात साखरे चे दर कमी हो7याची शlयता असKयाने
फp <थम ितन मिहbयासाठी िनqनतम दरधारकास परु वठा आदेश दे7यात यावा व दरqयानचे काळात वषा0Pया
पढु ील कालावधीसाठी फे र ई-िनिवदा <िया राबिव7यात यावी,
यावी, तसेच या िकराणामाल/
िकराणामाल/ सािह>या
सािह>यांसाठी
परु वठाधारका
वठाधारकांचे समान िनqनतम दर <ा झालेले आहेत, असा िकराणा माल व सािह>याची खरे दी करणेसाठी
सम<माणात िवभागनू परु वठा आदेश दे7यात यावा.
यावा. तसेच यापढु े खरे दी <ियेसाठीPया िनिवदांम5ये <ा िनqनतम
दर हा संबधीत सािह>याPया मागील वषPया मंजरू परु वठा आदेशातील
ातील दरापे@ा कमी आKयास सदर
सािह>याPया खरे दीसाठी निवन दराने उपसिमतीPया पवु 0 माbयतेने ता>काळ परु वठा आदेश दे7यात यावा.
यावा. >यासाठी
यव थापन सिमतीPया माbयतेसाठी वाट पाह® नये, असे ठरले.
तथापी परु वठा आदेश दे7यापवु  िनqनतम दरधारक परु वठादारांचे तेल, वन पती तुप, पेपरकप,
रकप, लािसन
पेपर िपशया,
िपशया, कागदी प=ावळ,
प=ावळ, Cोण इ>यादी सािह>याची/
सािह>याची/नमbु याची माbयता<ा सं थेकडून तपासणी कBन
घे7यात यावी.
यावी. तपासणी अहवाल समाधानकारक आKयानतं र संबिधतांना परवठा
यावा. तोपय]त
ुरवठा आदेश दे7यात यावा.
पवु Pया िनिवदेतील परु वठादाराकडून मागील मंजरु दराने सदर सािह>य खरे दीस माbयता दे7यात यावी,
यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात आली.
(काय0वाही- <.अिध@क, खरे दी िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
सन २०१८२०१८-१९ या वषा0साठी भाजीपाला खरे दीसाठी <ा िनqनतम िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी कBन परु वठा
आदेश देणबे ाबत िनण0य होणेबाबत.
ाबत.
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सं थानचे <सादालय िवभागासाठी सन २०१८-१९ या वषा0करीता भाजीपाला खरे दीकामी तीन
मिहbयांचे चार ट¡¡यांम5ये ऑनलाईन ई-िनिवदा <िया राबिवणेत आली होती. याम5ये खालील<माणे आठ ईिनिवदा <ा¡त झाKया हो>या.
१. सÍाCी वयरं ोजगार सेवा सहकारी सं था िल., अकोले
२. ितBपती हेिजटेबल कंपनी, राहाता
३. साळंुके ेडग कंपनी, पणु े
४. जय योगेवर अॅ7ड कंपनी, राहाता
५. समथ0 ेडस0, राहाता
६. िकसान ेडग कंपनी, कोपरगाव
७. जय मKहार ेडग कंपनी, राहाता
८. संजय मोहन गोरे , िसbनर
वरील ८ िनिवदाधारकांPया तां=ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.२८.०३.२०१८ रोजी उघड7यात
आKया हो>या. हे सव0 ८ िनिवदाधारक तां=ीक िनिवदेम5ये पा= ठरले होते. सदर पा= ८ िनिवदाधारकांचे िनिवदेचे
Commercial Bid िदनांक ०९.०४.२०१८ रोजी मा.खरे दी सिमती सभेत उघड7यात आलेले आहेत.
>याचा तपशील खालील<माणे –

1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

25

13.94

25

14

14

14.95

0

13.99

16

10.94

14.7

9.8

12

15

14

65

40

24.95

35.7

29

39

26

0

88

70

49.64

33

52

40.5

35

0

24

19.9

14.14

16.5

9.8

24

0

20

25

16

12.95

14.5

11.5

14.9

0

18

150

49

35

39

40

79

0

0

20

13

8

8.4

7.5

11.9

0

11

25

13

12.99

13

11.5

18.75

0

12

21

19

11.85

9.9

11.5

15

0

0

150

14.9

19.98

14

20

24.9

0

19

160

25

50

40

40

80

0

0

100

50

0

60

60

59

0

0

50

25

29.22

22

17.5

24.5

0

25

86

30

35

39

26

34

35

0

50

30

16.75

18

25

25

0

0
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SANJAY MOHAN
GORE

25

JAI MALHAR
TRADING
COMPANY

KISAN TRADING
COMPANY

1.04

Samarth Traders Prop.
Dipak Bobade

1.03

M/s. Jay Yogeshwar
And Company

1.02

बटाटा - चांगKया <तीचा, मोठा
75000.00 िकलो
कांदा - चांगKया <तीचा, मोठा
50000.00 िकलो
लसूण - चांगKया <तीचा, मोठा,
वाळलेला, गावरान –
6250.00 िकलो
िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान)
12500.00 िकलो
वांगे - चांगKया <तीचे, गावरान
22500.00 िकलो
टोमॅटो - चांगKया <तीचे, मोठे
10000.00 िकलो
कोथंबीर - चांगKया <तीची,
गावरान- 2875.00 िकलो
कोबी - चांगKया <तीचा
37500.00 िकलो
भोपळा - चांगKया <तीचा
52500.00 िकलो
डांगर - चांगKया <तीचे, मोठे
22500.00 िकलो
पालक - चांगKया <तीचा
7500.00 िकलो
कढीप>ता - चांगKया <तीचा
1000.00 िकलो
िलंबू - चांगKया <तीचे
63.00 िकलो
िसमला िमरची - चांगKया <तीची
7500.00 िकलो
आCक - चांगKया <तीचे,
गावरान- 1125.00 िकलो
गाजर - चांगKया <तीचे, गावरान

Salunke Trading
Company

1.01

Description of Work /
Item (s)

TIRUPATI
VEGETABLE
COMPANY

Sl.No

Sahyadri
Swayamrozgar Seva
Sahakari Sanstha Ltd.

1.April to June-2018:-

24

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1000.00 िकलो
आळुपाने - चांगKया <तीचे,
गावरान- 875.00 िकलो
शेवगा शGगा - चांगKया <तीPया,
गावरान- 125 िकलो
मेथी भाजी - चांगKया <तीची,
गावरान- 75 िकलो
काकडी - चांगKया <तीची,
गावरान- 250.00 िकलो
भGडी - चागं Kया <तीची, गावरान
125.00 िकलो
बीट - चांगKया <तीचे
13.00 िकलो
Åलावर - चांगKया <तीचा
5000.00 िकलो
तUडले - चांगKया <तीचे
500.00 िकलो
बटाटा - चांगKया <तीचा, मोठा
75000.00 िकलो
कादं ा - चागं Kया <तीचा, मोठा
50000.00 िकलो
लसणू - चांगKया <तीचा, मोठा,
वाळलेला, गावरान
6250.00 िकलो
िहरवी िमरची - लवगं ी (गावरान)
12500.00 िकलो
वांगे - चांगKया <तीचे, गावरान
22500.00 िकलो
टोमॅटो - चांगKया <तीचे, मोठे
10000.00 िकलो
कोथंबीर - चांगKया <तीची,
गावरान- 2875.00 िकलो
कोबी - चागं Kया <तीचा
37500.00 िकलो
भोपळा - चांगKया <तीचा
52500.00 िकलो
डांगर - चांगKया <तीचे, मोठे
22500.00 िकलो
पालक - चांगKया <तीचा
7500.00 िकलो
कढीप>ता - चांगKया <तीचा
1000.00 िकलो
िलबं ू - चागं Kया <तीचे
63.00 िकलो
िसमला िमरची - चांगKया <तीची
7500.00 िकलो
आCक - चांगKया <तीचे, गावरान1125.00 िकलो
गाजर - चांगKया <तीचे, गावरान
1000.00 िकलो
आळुपाने - चांगKया <तीचे,
गावरान- 875.00 िकलो
शेवगा शGगा - चांगKया <तीPया,
गावरान- 125.00 िकलो
मेथी भाजी - चागं Kया <तीची,
गावरान- 75.00 िकलो
काकडी - चांगKया <तीची,
गावरान- 250.00 िकलो

180

160

0

100

60

110

0

0

80

40

0

45

25

19

0

0

120

40

0

40

20

40

0

0

60

25

0

40

22

24

0

0

60

30

0

40

20

27.9

0

0

50

30

0

40

15

30

0

0

40

40

18.99

20

17

34

0

25

50

30

0

40

19

34

0

0

28

24

15.89

25

17

18

16.95

0

21.75

29

16.51

19.7

15

17.9

20

20

76

49

32.92

44.7

35

54

39

0

85

40

45.45

29.7

52

33.5

40

0

21

39

21.21

29

17.5

28

0

27

22

24

18.18

18.5

23

26.5

0

20

110

90

27.22

52

45

79

0

0

21

21

15.16

9.9

16

14.75

0

13

22

18

15.99

24.5

14.5

24.5

0

13

20

14

13.69

8.9

9.5

14.9

0

0

160

28

17.16

19.9

35

24

0

23

180

25

40

29

40

80

0

0

120

35

0

40

45

30

0

0

45

32

33.25

25

32

29

0

25

90

40

35

40

45

34

40

0

60

29

0

22

30

24

0

0

170

180

0

70

70

110

0

0

95

35

0

25

40

80

0

0

150

45

0

30

20

80

0

0

75

30

0

40

15

29

0
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भGडी - चांगKया <तीची, गावरान
80
125.00 िकलो
1.22
बीट - चांगKया <तीचे–13.00 िक. 90
Åलावर - चांगKया <तीचा
1.23
45
5000.00 िकलो
तUडले - चांगKया <तीचे- 500.00
1.24
55
िकलो
2. July to September-2018 :1.21

Sl.No

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Description
Item(s)

of

Work

/

बटाटा - चांगKया <तीचा, मोठा
75000.00 िकलो
कांदा - चांगKया <तीचा, मोठा
50000.00 िकलो
लसणू - चांगKया <तीचा, मोठा,
वाळलेला, गावरान
6250.00 िकलो
िहरवी िमरची - लवगं ी (गावरान)
12500.00 िकलो
वांगे - चांगKया <तीचे, गावरान
22500.00 िकलो
टोमॅटो - चांगKया <तीचे, मोठे
10000.00 िकलो
कोथंबीर - चांगKया <तीची, गावरान2875.00 िकलो
कोबी - चांगKया <तीचा
37500.00 िकलो
भोपळा - चागं Kया <तीचा
52500.00 िकलो
डांगर - चांगKया <तीचे, मोठे
22500.00 िकलो
पालक - चांगKया <तीचा
7500.00 िकलो
कढीप>ता - चांगKया <तीचा
1000.00 िकलो
िलंबू - चांगKया <तीचे- 63 िकलो
िसमला िमरची - चांगKया <तीची
7500.00 िकलो
आCक - चागं Kया <तीचे, गावरान
1125.00 िकलो
गाजर - चांगKया <तीचे, गावरान
1000.00 िकलो
आळुपाने - चांगKया <तीचे, गावरान875.00 िकलो
शेवगा शGगा - चांगKया <तीPया,
गावरान 125.00 िकलो
मेथी भाजी - चांगKया <तीची,
गावरान 75.00 िकलो
काकडी - चांगKया <तीची, गावरान
250.00 िकलो
भGडी - चागं Kया <तीची, गावरान
125.00 िकलो
बीट - चांगKया <तीचे –
13.00 िकलो
Åलावर - चांगKया <तीचा
5000.00 िकलो
तUडले - चांगKया <तीचे
500.00 िकलो

32

0

40

20

29

0

0

30

0

40

15

29

0

0

40

25.25

25

15

29.75

0

27

25

0

40

18

33

0

0

Sahyadri
Swayamro
zgar Seva
Sahakari
Sanstha
Ltd.

TIRUPATI
VEGETAB
LE
COMPANY

Salunke
Trading
Company

M/s. Jay
Yogeshw
ar And
Company

28

24

15.89

25

21.75

29

16.51

76

49

85

Samarth
Traders
Prop.
Dipak
Bobade

KISAN
TRADING
COMPANY

JAI
MALHAR
TRADING
COMPANY

17

18

16.95

0

19.7

15

17.9

20

20

32.92

44.7

35

54

39

0

40

45.45

29.7

52

33.5

40

0

21

39

21.21

29

17.5

28

0

27

22

24

18.18

18.5

23

26.5

0

20

110

90

27.22

52

45

79

0

0

21

21

15.16

9.9

16

14.75

0

13

22

18

15.99

24.5

14.5

24.5

0

13

20

14

13.69

8.9

9.5

14.9

0

0

160

28

17.16

19.9

35

24

0

23

180

25

40

29

40

80

0

0

120

35

0

40

45

30

0

0

45

32

33.25

25

32

29

0

25

90

40
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40

45
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40

0
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29

0

22

30
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0

0

170

180

0

70

70

110

0

0

95

35

0

25

40

80

0

0

150

45

0

30

20

80

0

0

75

30

0

40

15

29

0

0

80

32

0

40

20

29

0

0

90

30

0

40

15

29

0

0

45

40

25.25

25

15

29.75

0

27

55
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0

40

18
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SANJAY
MOHAN
GORE
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1.04

1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15

19

18.99

0

22.85

26

27.27

23.7

18

28

35

20

79

51

38.51

59.7

45

59

45

0

80

38

32.33

28.7

32

33

39

0

20

30

34.94

18.5

14

19

0

17

21

21

22.22

28.5

17

28.5

0

19

105

60

27.27

39

30

75

0

0

20

24

22

14.5

19

12

0

13

23

12

15.75

24

13.5

18

0

12

25

15

14.5

11

12.5

14

0

0

19

17.95

27

20

23

0

20

170

25

45.45

29

38

80

0

0

िलबं ू - चागं Kया
<तीचे –
63.00 िकलो

150

35

0

40

30

25

0

0

29

39.6

19

27

28

0

25

िसमला िमरची चांगKया <तीची
48
7500.00 िकलो
आCक - चांगKया

95

35

30

24
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20

34

40

SANJAY
GORE

MOHAN

22

JAI
MALHAR
TRADING COMPANY

25

KISAN
TRADING
COMPANY

16.51

पालक - चांगKया
<तीचा –
130
7500.00 िकलो
कढीप>ता - चागं Kया
<तीचा
1000.00 िकलो

Samarth Traders Prop.
Dipak Bobade

24

M/s. Jay Yogeshwar And
Company

27

Trading
Salunke
Company

1.03

TIRUPATI
VEGETABLE
COMPANY

1.02

बटाटा - चागं Kया
<तीचा, मोठा
75000.00 िकलो
कादं ा - चागं Kया
<तीचा, मोठा
50000.00 िकलो
लसणू - चांगKया
<तीचा,
मोठा,
वाळलेला, गावरान
- 6250.00 िकलो
िहरवी िमरची लवंगी (गावरान)
12500.00 िकलो
वागं े - चागं Kया
<तीचे, गावरान
22500.00 िकलो
टोमॅटो - चागं Kया
<तीचे, मोठे
10000.00 िकलो
कोथबं ीर - चागं Kया
<तीची, गावरान
2875.00 िकलो
कोबी - चांगKया
<तीचा
37500.00 िकलो
भोपळा - चागं Kया
<तीचा
52500.00 िकलो
डागं र - चागं Kया
<तीचे, मोठे
22500.00 िकलो

Sahyadri Swayamrozgar
Seva Sahakari Sanstha
Ltd.

1.01

Description of Work /
Item(s)

Sl.No

3. October to December-2018 :-

0

27

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21
1.22
1.23
1.24

<तीचे, गावरान
1125.00 िकलो
गाजर - चांगKया
<तीचे, गावरान
1000.00 िकलो
आळुपाने - चागं Kया
<तीचे, गावरान
875.00 िकलो
शेवगा शGगा चांगKया <तीPया,
गावरान
125.00 िकलो
मेथी भाजी चांगKया <तीची,
गावरान
75.00 िकलो
काकडी - चागं Kया
<तीची, गावरान
250.00 िकलो
भGडी - चागं Kया
<तीची, गावरान
125.00 िकलो
बीट - चांगKया
<तीचे –
13.00 िकलो
Åलावर - चागं Kया
<तीचा
5000.00 िकलो
तUडले - चागं Kया
<तीचे-500.00 िकलो

65

30

0

39

25

19

0

0

169

180

0

100

80

110

0

0

92

35

0

40

45

90

0

0

140

40

0

40

20

40

0

0

80

32

0

40

20

24

0

0

82

29

0

40

30

29

0

0

60

25

0

40

40

32

0

0

47

40

22.22

30

13

24

0

20

59

25

0

40

30

25

0

0

1.01
1.02

1.03
1.04
1.05
1.06

बटाटा - चागं Kया
<तीचा, मोठा
75000.00 िकलो
कादं ा - चागं Kया
<तीचा, मोठा
50000.00 िकलो
लसणू - चागं Kया
<तीचा,मोठा,
वाळलेला, गावरान
6250.00 िकलो
िहरवी िमरची - लवंगी
(गानरान)
वांगे - चांगKया <तीचे,
गावरान
22500.00 िकलो
टोमॅटो - चांगKया

SANJAY MOHAN GORE

JAI MALHAR TRADING
COMPANY

TRADING
KISAN
COMPANY

Samarth Traders Prop. Dipak
Bobade

M/s. Jay Yogeshwar And
Company

Salunke Trading Company

TIRUPATI VEGETABLE
COMPANY

Sahyadri
Swayamrozgar
Seva Sahakari Sanstha Ltd.

Description of Work / Item(s)

Sl.No

4. January to March-2019 :-

29

18

14.99

20

11

12

11.95

0

18.95

19.9

18.41

19.7

14.5

21

25

20

70

39

44

44.7

40

48

51

0

90

58

34.34

34.7

45

44

49

0

22

15

16.99

17

13.5

18

0

14

27

12

18

12.5

15

12

0

16
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1.07
1.08

1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

<तीचे, मोठे
10000.00 िकलो
कोथबं ीर - चागं Kया
<तीची, गावरान 2875.00 िकलो
कोबी - चागं Kया
<तीचा
37500.00 िकलो
भोपळा - चागं Kया
<तीचा
52500.00 िकलो
डांगर - चांगKया <तीचे,
मोठे
22500.00 िकलो
पालक - चागं Kया
<तीचा
7500.00 िकलो
कढीप>ता - चागं Kया
<तीचा
1000.00 िकलो
िलंबू - चांगKया <तीचे
61.00 िकलो
िसमला िमरची चांगKया <तीची
7500.00 िकलो
आCक - चागं Kया
<तीचे, गावरान 1125.00 िकलो
गाजर - चागं Kया
<तीचे, गावरान
1000.00 िकलो
आळपु ाने - चागं Kया
<तीचे, गावरान 875.00 िकलो
शेवगा शGगा - चागं Kया
<तीPया, गावरान 125.00 िकलो
मेथी भाजी - चागं Kया
<तीची, गावरान 75.00 िकलो
काकडी - चागं Kया
<तीची, गावरान 250.00 िकलो
भGडी - चांगKया <तीची,
गावरान-125.00 िकलो
रताळे - चांगKया <तीचे
100.00 िकलो
बीट - चांगKया <तीचे
11.00 िकलो
Åलावर - चागं Kया
<तीचा5000.00 िकलो
तUडले - चागं Kया
<तीचे- 500.00 िकलो

140

40

30

24

35

49

0

0

24

11

11

7.9

8

9.25

0

11

23

11

14.95

14.4

14

14.75

0

13

24

15

13.75

14

16

21

0

0

120

15

18.99

12

18

19

0

19

160

25

50

30

38

80

0

0

130

30

0

50

22

35

0

0

49

25

27.27

18

22

19.9

0

25

92

35

32

29

25

32

30

0

160

30

0

21

22

15

0

0

130

180

0

100

60

110

0

0

89

32

0

40

20

19

0

0

130

40

0

40

18

40

0

0

79

30

0

40

15

24

0

0

75

32

0

40

20

29

0

0

65

35

0

40

0

25

0

0

80

25

0

40

20

33

0

0

50

40

14.99

15

11

18.75

0

17

53

25

0

40

19

34

0

0
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तरी उपरोlत अ.न.ं १-एि<ल ते जनु -२०१८, अ.न.ं २-जल
ु ैते स¡टGबर-२०१८, अ.न.ं ३-ऑlटोबर ते
िडसGबर-२०१८, अ.न.ं ४-जानेवारी ते माच0-२०१९ या Online <ा¡त तल
ु ना>मक तl>यातं ील गडद व अधोरे िखत
के लेKया bयनु तम दराबाबत चचा0-वाटाघाटी होऊन िनण0य होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर.
< तािवत खरे दीकामी राबिव7यात आलेKया ई-िनिवदा <ियेमधील िनqनतम दरधारकांना आजचे
उपसिमती सभेसमोर दरांवर चचा0 करणेकामी बोलिवणेत आले असता,
असता, परु वठाधारकांनी दर कमी करणेस
असमथ0तता दश0िवली.
बर-२०१८ या कालावधीसाठी िसमला िमरची
वली. यामधील अ.न.ं २- जल
बर
ु ैते स¡टGबरपरु िवणेकामी जय योगेवर
पनी,, राहाता व संजय मोहन गोरे , िसbनर
वर अॅ7ड कंपनी
नर यांचे <ित िकलो B.२५/
२५/- मा= समान
िनqनतम दर <ा झालेले आहेत. दोbही परु वठाधारकांना सभेसमोर दरांबाबत िवचारणा के ली असता,
असता, >यांनी <ती
िकलो B.२४/
बर-२०१८ या कालावधीसाठी िसमला िमरची
२४/- मा= अतं ीम दर देऊ के ले. तसेच जल
बर
ु ैते स¡टGबरपरु िवणेकामी जय योगेवर
वर अॅ7ड कंपनी,
पनी, राहाता व संजय मोहन गोरे , िसbनर
नर यांनी देऊ के लेले <ित िकलो B.२४/
२४/मा= अतं ीम दर ि वकारणेत येऊन,
न, >यांना अतं ीम दरा<माणे >वरीत परु वठा आदेश दे7यात
यात यावा.
यावा.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सन २०१८२०१८-१९ या वषा0साठी भाजीपाला खरे दी करणेकामी < तावातील
तुलना>मक तl>यामधील गडद व अधोरे खीत िनqनतम दर तसेच वाटाघाटी अतं ी परु वठादाराने देऊ के लेले अिं तम
दर ि वकारणेत येऊन,
न, संबधं ीतांना >वरीत परु वठा आदेश cावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात
आली.
(काय0वाही- <.अिध@क,खरे दी िवभाग)
आली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
सन २०१८२०१८-१९ (िद.
िद.०१.
०१.०५.
०५.२०१८ ते िद.
िद.३०.
३०.०४.
०४.२०१९)
२०१९) करीता साईआम भpिनवास व साईधम0शाळा या
दोbही िवभागाकडील इमारतम5ये व पQरसरात पे ट कंोल करणेकामी िनqनतम दरधारकासोबत वाटाघाटी कBन
काया0दश
े दे7यास माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- अिधिनयमाचे कलम- (१)१४/२ घ- भlतांPया सरु ि@ततेसाठी
िकंवा सोयीसाठी आवयक ते तातडीचे दBु ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े (२) पोट कलम (१) (ख)
भlतांना राह7याकरीता व वापर कर7याकरीता िवामगृह बांधणे व >यांची देखभाल करणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा.यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे आय>या वेळचा
िवषय न.ं ११ व िनण0य .११७ नसु ार यावर सिव तर चचा0 होऊन,, सन २०१८-१९ या एक वष0 कालावधीसाठी
साईआम भlतिनवास व साईधम0शाळा या दोbही िवभागांकडील इमारतीम5ये व पQरसरात पे ट कंोल,, रोडGट
कंोल,, फॉगग िटमGट (धरु ीकरण) व डास आळी <ितबधं क औषध फवारणी (Anti Larval) कBन घेणक
े ामी
िवहीत प5दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व >याकामी येणा-या अदं ाजे B. १७,८१,०००/- मा=चे खचा0स माbयता
दे7यात आली.
< तािवक
तािवक:िवक Pया दशना0साठी येणा-या साईभlतांचे िनवासासाठी साईआम भlतिनवास या
िवभागाकडे १२ इमारती असनु , १ इमारतीम5ये १२८ Bम या<माणे एकुण १२ इमारती म5ये १५३६ Bqस आहेत.
तसेच साईधम0शाळा िवभागात एकुण ६ इमारतीम5ये १९२ हॉल आहेत. यापै
कW १ इमारत साईबाबा
सच
@िणक कामासाठी वापर7यास दे7यात आलेली आहे. व उव0रीत
ं िलत किनठ महािवcालयास िवcाथा]चे शै
५ इमारतीम5ये एका इमारतीत ३२ हॉल <माणे एकुण १६० हॉल आहेत.
जा.न.ं एसएसएस/वशी-साईधम0शाळा/४०७९/२०१७ िद.०४/११/२०१७ अbवये मे. पे ट कंोल एम.
वॉKश, मंबु ई यांना िद.०१/११/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधीत साई आम भlतिनवास व साई
धम0शाळा िवभागासाठी दोन औषध फवारणी करणे कामी ( चार मिहने ) काया0दश
े दे7यात आलेला होता.
काय0दश
े ाची मदु त २८/०२/२०१८ अखेर सपंु टात आली आहे.
तसेच िद.०१/०३/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी अbवये जा.न.ं एसएसएस/वशी-साईधम0शाळा/६५८२
/२०१८ िद.१०/०३/२०१८ अbवये मे. पे ट कंोल एम. वॉKश, मंबु ई यांना िद.०१/०३/२०१८ ते
िद.३०/०४/२०१८ या कालावधीत साई आम भlतिनवास व साई धम0शाळा िवभागासाठी एक औषध फवारणी
करणे कामी ( दोन मिहने ) काया0दश
े दे7यात आलेला आहे. काय0दश
े ाची मदु त ३०/०४/२०१८ अखेर सपंु टात
येत आहे.
सन २०१८-१९ करीता साई आम भlतिनवास व साई धम0शाळा या दोbही िवभागाकडील
इमारतीम5ये व पQरसरात पे ट कंोल करणे कामी िद. ०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९ या एक वष0
कालावधीसाठी वत0मानप=ात ई- िनिवदा सचू ना जािहरात जनसंपक0 िवभागामाफ0 त िद. २०/०३/२०१८ रोजी
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<िस5द करणेत आली. तसेच महारा शासनाPया व सं थानPया अिधकृ त सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा िद.
२०/०३/२०१८ रोजी अपलोड करणेत आली.
ई-िनिवदाधारकांना िनिवदा भरणेपवू  िनिवदा सदं भा0त काही अडचणी असKयास >यांचे िनरसन
करणेकामी िद. २२/०३/२०१८ रोजी <ी-बीड िमटग ठे व7यात आली होती. सदर िमटगचे इितवृ>त मािहती
तं=nान िवभागामाफ0 त सं थानचे संकेत थळावर व ई.डी.पी. िवभागामाफ0 त महारा शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर अपलोड कBन ई – िनिवदा ऑनलाईन सादर कर7याची
अिं तम मदु त िद.२७/०३/२०१८ अखेर होती.
सदर ई-िनिवदे <ियेम5ये मदु तीत आठ िनिवदाधारकांPया िनिवदा <ा¡त झाKया. ऑनलाईन <ा¡त
तांि=क बीड (Technical Bid) िद. ०५/०४/२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेसमोर उघड7यात येवनू ,
कागदप=ांचा तल
ु ना>मक तlता तयार कBन लेखाशाखा िवभागाकडुन तपासनु घे7यात आलेला आहे. >यामधील
पा= / अपा= िनिवदांचा तपिशल खालील <माणे –
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८

िनिवदाधारकाच
ं े नाव
Exim Pest Control, Nashik
Hindustan Insecticides, Mumbai
IPM and Fumigation India, Mumbai
KHFM Hospitality and Facility, Mumbai
Nilprabha Arts, Kalwan, Nashik
Pecopp Pest Control Services Pvt, Mumbai
Pest Control M.Walshe, Mumbai
Pest Terminators, Pune

पा= / अपा=
पा=
पा=
पा=
पा=
अपा=
अपा=
पा=
अपा=

मागणीःमागणीः- उपरोlत पा= पाच िनिवदाधारकाच
ं े िद.०९/०४/२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेसमोर
वािणियक बीड (Financial Bid) उघड7यात आले असनू , >याचा तपिशल खालील <माणे-

अ.न.ं

1
2
3
4
5

पा= ई- िनिवदाधारकांचे नावे

साईआम भlतिनवास
तिनवास
१२ इमारती (१५३६ खोKया)
३४९७३५.०० चौ.फुट
==============
साईधम0शाळा
०६ इमारती ( १९२ हॉल करीता)
१५७९८२.३२ चौ.फुट
================
तसेच इमारती मधील खोKया,
टॉयलेट, बाथBम व टोअर Bम यांचे
एकुण @े=फळ

KHFM Hospitality and Facility,
Mumbai
Hindustan Insecticides, Mumbai
Pest Control M.Walshe, Mumbai ५०७७१७.
५०७७१७.३२ चौ.
चौ. फुटट..
IPM and Fumigation India,
Mumbai
Exim Pest Control, Nashik

GST वगळून
दर <ित चौ.
चौ. फुट
Bपये पै
से

एकुण फवारणीचा चौ.
चौ. फुट
वािष0क दर
 Exclusive of All Taxes

(सहा फवारणी )
Bपये पै
से

1.97

10,00,203.12

1.75
1.70

8,88,505.31
8,63,119.44

1.90
1.90

9,64,662.91
9,64,662.91

उपरोlत तl>यात
यात दश0िवले<माणे अ.
अ.न.ं ०३ मधील Pest Control M.Walshe, Mumbai हे
िनqनतम
नतम दरधारक आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय/
अिभ<ाय/ प
पट मत - सन २०१८-१९ करीता िद. ०१/०५/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१९ या
वष0 कालावधीसाठी साई आम भlतिनवास व साई धम0शाळा या दोbही िवभागाकडील इमारतीम5ये व पQरसरात
पे ट कंोल करणे कामी ई-िनिवदा <िया राबिवतांना िनिवदाधारकांकडुन GST वगळुन दर मागिव7यात आले
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आहेत. >यानसु ार पा= िनिवदाधारकांचे वािणियक बीड (Financial Bid) खरे दी सिमतीचे िद. ०९/०४/२०१८
रोजीचे सभेत उघडुन >याम5ये अ.नं .०३ मधील Pest Control M.Walshe, Mumbai यांचे िनqनतम
वािष0क दर B.८,६३,११९.४४/- (अ@री B. आठ लाख =ेसठ हजार एकशे एकोनावीस B. चवेचाळीस पै
से मा=)
<ा¡त झालेले आहेत.

िकटक नाशक
नाशक फवारणी
करणे कामी कं=ाट
कालावधी

िनqनतम
नतम दर असलेले
ई -िनिवदधारकाचे नाव

अ.न.ं

१
िद.
िद.०१/
०१/०५/
०५/२०१८
ते
िद.
िद.३०/
३०/०४/
०४/२०१९
एक वष0 कालावधीकरीता

पे ट कंोल एम वॉKश,
श,
मंबु ई
२

िवभागाचे नाव

साईआम भlतिनवास
तिनवास
१२ इमारती (१५३६
खोKया) ३४९७३५.००
चौ.फुट
साईधम0शाळा
०६ इमारती ( १९२ हॉल
करीता) १५७९८२.३२
चौ.फुट

GST वगळून
दर <ित चौ.
चौ. फुट
Bपये. पै
से

एकुण फवारणीचा चौ.
चौ. फुट
वािष0क दर
 Exclusive of All
Taxes 
(सहा फवारणी )
Bपये
पै
से

१.७०

५,९४,
९४,५४९.
५४९.५०

१.७०

२,६८,
६८,५६९.
५६९.९४

एकूण रllम Bपये

८,६३,
६३,११९.
११९.४४

अ@री Bपये – (आठ लाख =ेसठ हजार एकशे एकोनावीस B.
चाळीस पै
से मा=)
B. चवेचाळीस
मा=)

साईआम भlतिनवास व साई धम0शाळा या दोbही िवभागाकडील इमारतीम5ये व पQरसरात पे ट
कंोल करणेकामी िद. ०१/०५/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१९ अखेर िनqनतम दरधारक Pest Control
M.Walshe, Mumbai यांना वाटाघाटीसाठी बोलिवणेस सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर
सादर.
< तावीत कामी राबिव7यात आलेKया ई-िनिवदा <ियेतील िनqनतम दरधारक Pest Control
M.Walshe, Mumbai हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी उपि थत होते. चचªअतं ी >यांनी
B.१.६० मा= <ती चौ.
चौ.फुट अिं तम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सन २०१८२०१८-१९ (िद.
िद.०१.
०१.०५.
०५.२०१८ ते िद.
िद.३०.
३०.०४.
०४.२०१९)
२०१९) करीता
साईआम भpिनवास व साईधम0शाळा या दोbही िवभागाकडील इमारतम5ये व पQरसरात पे ट कंोल
करणेकामी Pest Control M.Walshe, Mumbai यांचे B.१.६० मा= <ती चौ.
चौ.फुट अिं तम दर ि वकारणेत
येऊन >यांना काया0दश
े दे7यात यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात आली.
आली.
(काय0वाही- <.अिध@क,साईधम0शाळा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा समाधी शतादी िनिमa ी िशवकृ पानदं वामी यांचे समप0ण 5यानयोग िशबीर काय0मासाठी टेज,
मडं प व इतर यव था करणेकामी उघडणेत आलेKया वािणयीक < तावावर िनण0य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था अिधिनयम,
अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदू ः-ःअिधिनयमाPया कलम २१ मधील पोट- कलम (१) Pया खंड (ख) अbवये “Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क
िवधी, पजु ा- अचा0, समारंभ व उ>सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या <योजनासाठी सिमतीकडून
िवव तयव थेPया िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतूद आहे.
तसेच अिधिनयमाPया पोट कलम (१) Pया खंड (ग) अbवये “भlतांना मंिदरात देवेतेPया दश0नासाठी व
मंिदरात <ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समांरभ पार पाड7यासाठी सोयी सिु वधा परु िवणे” या
<योजनासाठी सिमतीकडून िवव तयव थेPया िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतूद आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0यः मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे
सभेतील िनण0य .१३८ खालील<माणे संमत झाला आहे.
“ यावर सिव तर चचा0 होऊन, समप0ण 5यानयोग िशबीरासाठी लागणा-या शेती महामंडळाचे जागेचे
भाडे व टेज, मंडपाPया यव थेसाठीचा B.१५ ल@ मा=चा खच0 पवु  िनण0य झाले<माणे सं थानने सहन करावा
व >यायितQरlत येणारा उव0रीत खच0 योग <भा भारती ( सेवा सं था)  ट, पणु े यांनी करावा, असे ठरले. ”
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< तावनाः- ी साईबाबा समाधी शतादी वष0 िद.०१ ऑlटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑlटोबर २०१८ या
कालावधीत साजरे करणेत येत असKयाने, शतादी कालावधीत वेगवेगळया धािम0क व सां कृ ितक काय0माचे
आयोजन कर7यात येत आहे. >या अनषु गं ाने शतादी कालावधीत ी िशवकृ पानदं वामी यांचे 5यान धारणा
अनभु तु ी या िवषयावर अधाQरत <वचण काय0माचे आयोजन िद.२३/०४/२०१८ ते ३०/०४/२०१८ या
कालावधीत करणेत आलेले आहे. सदरह? िशबीरासाठी मा. यव थापन सिमतीचे उपरोlत िनण0यानसु ार १५ ल@
मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आलेली आहे.
>यानसु ार सदर िशिबराकरीता टेज, बै
ठक यव था, काय0माचे िठकाणी Nाऊंडवर सव0 बाजनंू ी
सश
ु ोिभत कापडाचे पाटशन तसेच आवयक मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करणेकामी सदर कामाची
अदं ाजीत िकंमत रlकम B.१४,३५,०००/- मा= इतकW येत आहे. सं थानचे पQरप=क जा.न.ं ३६२१/२०१७
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पQर=कानसु ार येणारे अदं ाजप=कWय रlकमेत २०% ते ३०% टlके कमी करणेत येऊन
याकामी रlकम B.११,४८,०००/- मा= खचा0नसु ार ई- िनिवदा तयार कBन ई– िनिवदा मसcु ास िद.०७/०३/२०१८
रोजीचे िटपणी अbवये वत0मानप=ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात <िस5द करणेस माbयता घे7यात
येऊन िद.०३/०४/२०१८ पय]त ई-िनिवदा मागिवणेत आKया हो>या. सदर मदु तीत खालील मंडप ठे केदारांनी
ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के लेKया आहे.
अ.न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

िनिवदाधारकाचे नाव
िदपक डेकोरे टस0, सरु त
जवाहर मडं प, तळ
ु जापरु
कै
लास मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, अहमदनगर
कला साधना, नािशक
bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू
ऋतुजा मंडप डेकोरे टस0, औरंगाबाद
शमा0 मंडप डेकोरटस0, वै
जापरू

उपरोlत अपलोड करणेत आलेKया ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आलेKया ई– िनिवदामं 5ये अपलोड के लेKया कागदप=ांची छाननी के ली
असता, उपरोlत पै
कW अ.न.ं १ ते ६ चे ठे केदार पा= आहे. व अ.न.ं ७ चे मडं प ठे केदार याच
ं ी वािष]क उलाढाल
पा=ता िनकषातील रlकम B.८.५० ल@ पे@ा कमी असKयाने अपा= आहे.
वरील पा= ई - िनिवदाधारकांचे वािणयीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी
मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आले असनू , ठे केदार यांनी देऊ के लेKया रlकमेचा तपिशल खालील<माणे
आहे.
अ.न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.

िनिवदाधारकाचे नाव
bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू
िदपक डेकोरे टस0, सरु त
ऋतुजा मंडप डेकोरे टस0, औरंगाबाद
कै
लास मडं प अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, अहमदनगर
कला साधना, नािशक
जवाहर मंडप, तुळजापरु

रlकम
कम
१२,५३,८२५.००
१४,९७,५६३.६४
१६,१०,६२०.००
१६,९४,६८५.००
१७,६३,८८५.००
२०,२७,४१६.००

शेरा
िनqनतम
नतम
-

वर नमदू यव थेसाठी bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू यांचे दर िनqनतम असनू ,
सदरची यव था >यांचमे ाफ0 त कBन घेता येईल.
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< तावः
तावःवः ी साईबाबा समाधी शतादी िनिम>त ी िशवकृ पानदं वामी याच
ं े समप0ण 5यान योग िशबीर
काय0 थळी मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करणेकामी मडं प ठे केदार bयु रोशनी मडं प अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0,
स
े देणसे
ं ापरू यांचे िनqनतम दरानसु ार येणारे रlकम B.१२,५३,८२५/- मा=चे खचा0स व याकामी >यांना काया0दश
तसेच ऐनवेळी आवयकतेनसु ार वाढीव मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करावयाची झाKयास ती याच मजं रू
दराने कBन घेणसे व >यासाठी येणारे सव0 समावेशक खचा0स माbयता िमळणेकामी सदरचा < ताव मा. यव थापन
सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनण0याथ0 सादर.
< तावीत कामी राबिवणेत आलेKया ई-िनिवदा <ियेतील िनqनतम दरधारक bयु रोशनी मंडप अॅ7ड
लाईट डेकोरे टस0, संापरू हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी उपि थत होते. सिमतीने >यांचेशी दर
कमी करणेबाबत चचा0 के ली असता चचªअतं ी >यांनी B.१२,
१२,२१,
२१,०००/
०००/- अिं तम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन ी साईबाबा समाधी शतादी िनिमa ी िशवकृ पानंद वामी यांचे समप0ण
5यानयोग िशबीर काय0मासाठी
मासाठी टेज, मंडप व इतर यव था करणेकामी िनqनतम दरधारक bयु रोशनी मडं प अॅ7ड
लाईट डेकोरे टस0, संापरू यांचे B.१२,
े दे7यात यावा,
१२,२१,
२१,०००/
०००/- अिं तम दर ि वकारणेत येऊन >यांना काया0दश
यावा,
तसेच ऐनवेळी आवयकतेनसु ार वाढीव मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करावयाची
करावयाची झाKयास ती याच मंजरु
दराने कBन घेणसे व >यासाठी येणाXया सव0 समावेशक खचा0स माbयता दे7यात यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस माbय कर7यात आली.
(काय0वाहीआली.
ाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७२०१७-१८ मधील उ>सव व सÓु यांPया कालावधीत िशड येथे येणारे
साईभpांचे ता>परु >या िनवासयव था तसेच सां कृ तीक काय0माकरीता सं थान पQरसरात मंडप व इतर
अनषु ंगीक यव था उभारणेकामी उघड7यात आलेKया वािणयीक < तावावर िनण0य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था अिधिनयम,
अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदःः-- अिधिनयमाPया कलम २१
मधील पोट- कलम (१) Pया खंड (ख) अbवये “Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजु ा- अचा0, समारंभ
व उ>सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या <योजनासाठी सिमतीकडून िवव तयव थेPया
िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतदू आहे.
तसेच अिधिनयमाPया पोट कलम (१) Pया खंड (ग) अbवये “भlतांना मंिदरात देवेतेPया
दश0नासाठी व मिं दरात <ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समांरभ पार पाड7यासाठी सोयी सिु वधा
परु िवणे” या <योजनासाठी सिमतीकडून िवव तयव थेPया िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतदू आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0यः मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे
सभेतील िनण0य .१५९ खालील<माणे समं त झाला आहे.
“ यावर सिव तर चचा0 होऊन, ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७ -१८ मधील उ>सव व
सÓु यांPया कामालावधीत िशड येथे येणा-या साई भlतांची ता>परु >या िनवास यव था तसेच सां कृ ितक
काय0माकरीता सं थान पQरसरात मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था उभारणेकामी िवहीत प5दतीने ई – िनिवदा
मागिवणेस व >याकामी येणा-या अपेि@त खचा0स माbयता दे7यात आली. ”
< ताव
तावनाःनाः- ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७- १८ मधील उ>सव व सÓु यांPया
कालावधीत साईभlतांची गद होणार असKयाने साईभlतांचे ता>परु >या िनवास यव थेसाठी तसेच सां कृ ितक
काय0माकरीता सं थान पQरसरात मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
उपरोlत िनण0यानसु ार याकामी येणारे अपेि@त खचा0स माbयता दे7यात आलेली आहे.
>यानसु ार सदरह? यव थेतील वष0भरातील १, ३, ७, १०, १५, २५ िदवस या कालावधीकरीता मंडप
यव था करणेकामी जा तीत जा त २५ िदवसाचे कालावधी अदं ाजीत रlकम B.८,८३,२३७/- मा= खचा0नसु ार
ई – िनिवदा तयार कBन ई – िनिवदा मसcु ास िद.०९/०३/२०१८ रोजीचे िटपणी अbवये वत0मानप=ात तसेच
सं थानचे संकेत थळावर जािहरात <िस5द करणेस माbयता घेणते आली. िद.१४/०३/२०१८ ते
िद.०३/०४/२०१८ अखेर पय]त ई-िनिवदा मागिवणेत आKया हो>या. सदर मदु तीत खालील मंडप ठे केदारांनी
ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के लेKया आहे.
अ.न.
१.
२.

िनिवदाधारकाचे नाव
बालाजी मंडप अॅ7ड डेकोरे टस0, मनमाड
िगरीधारीलाल अॅ7ड सbस, इदं ोर
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३.
४.
५.

bयु जगदबं ा मंडप अॅ7ड डेकोरे टस0, वावी, ता. िसbनर
bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू
ऋतुजा मंडप डेकोरे टस0, औरंगाबाद

उपरोlत अपलोड करणेत आलेKया ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आलेKया ई – िनिवदांम5ये अपलोड के लेKया कागदप=ांची छाननी के ली
असता, उपरोlत पै
कW अ.न.ं १ ते ४ चे ठे केदार पा= आहे. व अ.न.ं ५ चे मंडप ठे केदार यांनी ई – िनिवदा फॉम0 फW व
बयाना रlकमेचे बॅकें ची जमा पावती अपलोड के लीली आहे परंतू <>य@ात सदरह? रlकमा सं थानचे खा>यात
जमा झालेलया
् नसKयाने अपा= आहे.
वरील पा= ई - िनिवदाधारकांचे वािणयीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी
मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आले असनू , ठे केदार यांनी देऊ के लेKया रlकमेचा तपिशल खालील<माणे
आहे.
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
रlकम
शेरा
कम
१.
bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू
२२,
िनqनतम
२२,३७,
३७,७७४.
७७४.४०
नतम
२.
bयु जगदबं ा मंडप अॅ7ड डेकोरे टस0, वावी, ता. िसbनर २५,२२,८७७.५०
बालाजी मडं प अॅ7ड डेकोरे टस0, मनमाड
३.
२७,०३,७३४.३५
४.
िगरीधारीलाल अॅ7ड सbस, इदं ोर
१,२९,७१,५६७.५० वर नमदू यव थेसाठी bयु रोशनी मंडप अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, संापरू यांचे दर िनqनतम असनू ,
सदरची यव था यांचमे ाफ0 त कBन घेता येईल.
< तावः
तावःवः ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७- १८ मधील उ>सव व सÓु यांPया
कालावधीत साईभlताच
ं ी गद होणार असKयाने साईभlताच
ं े ता>परु >या िनवास यव थेसाठी तसेच सां कृ ितक
काय0माकरीता सं थान पQरसरात मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करणेकामी मडं प ठे केदार bयु रोशनी मडं प
अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, स
ं ापरू याच
ं े दर िनqनतम आहेत. १ िदवस, १० िदवस व १५ िदवसांकरीता फlत मडं प
उभारणेकामी बालाची मडं प, मनमाड याच
ं े दर िनqनतम आहे. ३, व ७ िदवसांकरीता फlत मडं प उभारणेकामी bयु
जगदबं ा मडं प अॅ7ड डेकोरे टस0, वावी ता. िसbनर यांचे दर िनqनतम आहेत. काम करणेस सोयीचे Ôटीने एकच
ठे केदारामाफ0 त काम पणू 0 कBन घेणे सयं lु तीक होईल असे मत आहे.
>यानसु ार bयु रोशनी मडं प अॅ7ड लाईट डेकोरे टस0, स
ं ापरू याच
ं े िनqनतम दरानसु ार येणारे रlकम
B.२२,३७,७७४/- मा=चे खचा0स व याकामी >यांना काया0दश
े देणसे तसेच ऐनवेळी आवयकतेनसु ार वाढीव मंडप
व इतर अनषु गं ीक यव था करावयाची झाKयास ती याच मंजरू दराने कBन घेणसे व >यासाठी येणारे सव0
समावेशक खचा0स माbयता िमळणेकामी सदरचा < ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी
िनण0याथ0 सादर.
< तावीत कामी राबिवणेत आलेKया ई-िनिवदा <ियेतील िनqनतम दरधारक bयु रोशनी मंडप अॅ7ड
लाईट डेकोरे टस0, संापरू हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी उपि थत होते. सिमतीने >यांचेशी दर
कमी करणेबाबत चचा0 के ली असता >यांनी दर कमी करणेस असमथ0ता दश0िवली.
वली.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७२०१७-१८ मधील उ>सव व
सÓु यांPया कालावधीत िशड येथे येणारे साईभpांचे ता>परु >या िनवासयव था तसेच सां कृ तीक काय0माकरीता
सं थान पQरसरात मडप
ंडप व इतर अनषु ंगीक यव था उभारणेकामी िनqनतम दरधारक नय् ु रोशनी मंडप अॅणड् लाईट
डेकोरे टस0, संापरू यांचे िनqनतम दर ि वकारणेत येऊन >यांना काया0दश
े दे7यात यावा,
यावा, तसेच ऐनवेळी
आवयकतेनसु ार वाढीव मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करावयाची झाKयास ती याच मजं रु दराने कBन घेणसे
व >यासाठी येणाXया सव0 समावेशक खचा0स माbयता दे7यात यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय
कर7यात आली.
(काय0वाहीआली.
ाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
सं थान िनधीतून बांध7यात आलेKया िशड येथील सहª न.ं १७१/
१७१/१२ मधील बस थानक व भpिनवास इमारतीस
अि नशमन यं=णा बसिवणेकामी उघडणेत आलेKया ई-िनिवदांबाबत.
ाबत.
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िदनांक ०२/०२/२०१८ रोजी झालेKया मा.यव थापन सिमतीचे सभेत उपरोlत िवषयाबाबत
खालील<माणे िनण0य .७६(१५) समं त करणेत आलेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा0 होऊन, सं थान िनयlु त फायर कbसKटंट मे.Nािफlस व मेजर उंडे, ीरामपरु
यांचेकडून सं थान िनधीतनू बांध7यात आलेKया िशड बस थानक व भlतिनवास इमारतीस अि नशमन य=ं णा
बसिवणेकामीचे टGडर डॉlयमु Gट तपासनू _यावे व >यांPया अिभ<ायानसु ार < तािवत िनqनतम दरधारकास चचªसाठी
पढु ील उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.
यावेळी ी.उंडे यांPया िनयlु तीसदं भा0त, >यांचे बरोबर चचा0 झाली असता, >याम5ये ी.उंडे हे फlत
फायर अॅ7ड सेÅटीचे ऑपरे शन कB शकतात व सं थान िनयlु त फायर कbसKटंट मे.Nािफlस यांचे कामाम5येही
>याचा समावेश आहे, असे िनदश0नास आले. ”
वर नमदु िनण0यानसु ार मे.जीआयपीएल NाफWक इb»ा lचर <ा.िल., औरंगाबाद यांचेकडून सदर
कामाची िनिवदा तपासनू घेतली असता, >यांनी िद.१३/०३/२०१८ रोजीचे <ा¡त प=ाbवये सधु ारीत िनिवदा, ºॉईगं
व BOQ तयार कBन िदले आहे. तसेच >याबाबत वतं= अहवाल सादर के ला असनू तो सोबत अवलोकनाथ0
जोडला आहे.
सदर कामाचे मळ
कW ओअॅिसस
ू अदं ाजप=क B.१०,२८,६५८/- इतके असनू <ा¡त ई-िनिवदपं ै
इिं जिनअस0, कKयाण (प.) यांची िनqनतम दराची िनिवदा B.१४,३९,९००/- मा= इतlया रकमेची आहे. तसेच
फायर सKलागार यांनी तयार कBन िदलेKया िनिवदेतील BOQ नसु ार सव0 करांसहीत B.१४,३३,०००/- मा=
इतका खच0 अपेि@त आहे. फायर सKलागार यांनी पवु चेिनिवदेतीलकाही बाबचे lवांटीटीत बदल के ला असनू
काही अितQरlत बाबी समािवट के Kया आहेत. अशा <कारे सदर कामासाठी मागिवणेत आलेKया ई-िनिवदेतील
बाबम5ये काही बदल व काही अितQरlत बाबी तसेच अटी-शतचं ा समावेश फायर सKलागार यांनी कळिवलेले
असKयाने सदर कामासाठी यापवु  राबिवणेत आलेली िनिवदा <Wया र कBन नयाने ई-िनिवदा मागिवणे उिचत
होईल, असे मत आहे.
तरी बस थानक इमारतीस फायर फायटग िस टीम बसिवणेकरीतायापवु  राबिवणेत आलेली िनिवदा
<Wया र कBन सं थान िनयlु त फायर सKलागार मे. जी आय पी एल इb»ा lचर <ा. िल., औरंगाबाद यांनी
तयार कBन िदलेKया अदं ाजप=कानसु ार येणारे B.१४,३३,०००/- मा=चे खचा0स तसेच फायर सKलागार यांनी
तयार कBन िदलेKया िनिवदेनसु ार व सKKयाने सदर कामासाठी नयाने ई-िनिवदा मागिवणेसाठी माbयता
िमळणेकरीता मा.यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरह? िवषय मा.उपसिमती सभेत िनण0याथ0 सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सं थान िनधीतनू बांध7यात आलेKया िशड येथील सहª न.ं १७१/
१७१/१२
मधील बस थानक व भpिनवास इमारतीस अि नशमन य=ं णा बसिवणेकामी नवीन ई-िनिवदा <िया राबिवणेत
यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात आली.
आली.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयतं ा,ा,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सं थान कम0चारी िनवास थान पQरसरातील साईनगर,
साईनगर, समप0ण व साई5यान न.ं ०१ व ०२ इमारतीचे आतील व
बाहेरील रंगकाम करणेकामी उघड7यात आलेKया वािणयीक < तावावर िनण0य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था अिधिनयम,
अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदःः-- अिधिनयमाPया कलम २१
मधील पोट- कलम (१) Pया खडं (क) अbवये “मंिदराची व िवव तयव थेPया मालम>ताची देखभाल व
<शासन या <योजनासाठी सिमतीकडून िवव तयव था िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतूद आहे.
< तावनाः
तावनाः- सं थान कम0चारी िनवास थान पQरसरातील साईनगर, समप0ण व साई5यान न.ं ०१ व ०२ या
इमारतचे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनण0य .९१ अbवये रlकम B.४१,७६,२२०/- मा=चे खचा0स तसेच सदरचे काम िवहीत प5दतीने ई- िनिवदा
मागिवणेस माbयता दे7यात आलेली आहे.
याकामी िद.१५/०६/२०१७ अखेर ई- िनिवदा मागिवणेत आKया हो>या. >यावेळी ०८ ठे केदार यांनी
िनिवदा अपलोड के लेKया हो>या, >यापै
कW ०३ ठे केदार पा= झाले होते व िनqनतम दरधारक ठे केदार C-4
Infrastructure Pvt. Ltd, Nashik यांना काया0दश
े देणचे े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत ठरले होते. तथापी ठे केदार C-4 Infrastructure Pvt. Ltd, Nashik यांनी िद.१९/०९/२०१८ रोजीचे
प=ाbवये GST वेगळा िमळणेची िवनंती के ली होती. >यावर िद.२५/१०/२०१७ रोजीचे काया0लयीन िटपणी व
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िद.१४/११/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िन..१००५ (०३) अbवये सदर कामी नयाने ई – िनिवदा
र कBन फे र िनिवदा मागिवणेस माbयता देणते आली आहे.
याकामी महारा शासनाचे निवन SSR नसु ार अदं ाजप=क तयार कर7यात आले. >यानसु ार सदर
कामाची िकंमत B.५३,६७,३८६/- मा= इतlया रकमेचे होत आहे. तथापी मा. यव थापन सिमती व
जा..३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पQरप=कानसु ार कामाची होणारी अदं ाजप=कWय रlकम २०% ते
३०% कमी कBन िनिवदा <काशीत कर7याPया सचु ना िदलेKया आहेत. >यानसु ार कामाची अदं ाजप=कWय
रlकम B. ५३,६७,३८६/- मा= ही २०% कमी के Kयास ती रlकम B.४२,९३,९०९/- मा= इतकW आली.
>यानसु ार िवषयांकWत कामाची ई- िनिवदा सचु ना वत0मानप=ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर
जािहरात <िस5द करणेस तसेच ई- िनिवदा मसcु ास इकडील िद.१६/०१/२०१८ रोजीचे िटपणी अbवये माbयता
घे7यात येऊन िद.२०/०२/२०१८ ते िद.१२/०३/२०१८ अखेर पय]त ई-िनिवदा मागिवणेत आKया
हो>या. सदर मदु तीत खालील ०७ ठे केदारांनी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के लेKया आहे.
अ.न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

िनिवदाधारकाचे नाव
दवंगे अॅ7ड चौधरी असोिसएट, नािशक
एस.एम. कदम इb»ा lचर <ा. िल., पणु े
मे. एस.ही. चदं न, मबंु ई
सौरव डेकोरे टस0, पणु े
िडसGbट डेकोरे टस0, पणु े
ओम िवभतु ी आट0, नािशक
साई एbटर<ायजेस, औरंगाबाद

उपरोlत अपलोड करणेत आलेKया ई-िनिवदा िद.१९/०३/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आलेKया ई – िनिवदामं 5ये अपलोड के लेKया कागदप=ांची छाननी के ली
असता उपरोlत तlयातील अ.न.ं १ ते ५ चे ठे केदार पा= झाले असनू , अ.न.ं ६ व ७ चे ठे केदार अपा= झालेले आहे.
वरील पा= ई - िनिवदाधारकांचे वािणयीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.०९/०४/२०१८ रोजी
मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आले असनू , ठे केदार यांनी देऊ के लेKया रlकमेचा तपिशल खालील<माणे
आहे.
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
रlकम
शेरा
कम
१.
सौरव डेकोरे टस0, पणु े
३५,०२,९६५.८८ िनqनतम
नतम
२.
िडसGbट डेकोरे टस0, पणु े
३९,५२,२५९.४० ३.
एस.एम. कदम इb»ा lचर <ा.िल. पणु े
४५,०८,०७५.७२ ४.
मे. एस.ही. चदं न, मबंु ई
४५,२५,३८९.४५ ५.
दवंगे अॅ7ड चौधरी असोिसएट, नािशक
५१,८७,९२२.४२ वर नमदू िवषयांकWत इमारतचे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेकामी सौरव डेकोरे टस0, पणु े यांचे दर
िनqनतम असनू , सदरचे रंगकाम >यांचमे ाफ0 त कBन घेता येईल.
< तावः
तावःवः सं थान कम0चारी िनवास थान पQरसरातील साईनगर, समप0ण व साई5यान न.ं ०१ व ०२ या
इमारतचे आतील व बाहेरील भागास रंगकाम करणेकामी सौरव डेकोरे टस0, पणु े यांचे िनqनतम दरानसु ार येणारे
रlकम B.३५,०२,९६६/- मा=चे खचा0स व याकामी >यांना काया0दश
े देणसे माbयता िमळणेकामी सदरचा < ताव
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनण0याथ0 सादर.
< तावीत कामी राबिवणेत आलेKया ई-िनिवदा <ियेतील िनqनतम दरधारक सौरव डेकोरे टस0, पणु े हे
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी उपि थत होते. सिमतीने >यांचेशी दरांबाबत चचा0 के ली असता
>यांनी दर कमी करणेस असमथ0ता दश0िवली.
वली.
यावर सिव तर चचा0 होउन,
होउन, सं थान कम0चारी िनवास थान पQरसरातील साईनगर,
साईनगर, समप0ण व साई5यान
न.ं ०१ व ०२ इमारतीचे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेकामी िनqनतम दरधारक सौरव डेकोरे टस0, पणु े यांचे
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िनqनतम दर ि वकारणेत येऊन >यांना काया0दश
े दे7यात यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात
आली.
(काय0वाहीआली.
ाही- काय0कारी अिभयतं ाा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
ी गBु पोिण0मा उ>सवउ>सव-२०१८ म5ये िद.
िद.२६.
२६.०७.
०७.२०१८ ते िद.
िद.२८.
२८.०७.
०७.२०१८ या कालावधीत आयोिजत
करावयाPया सां कृ ितक काय0मांचे कलाकार व >यांचे मानधन िनित करणे.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- अिधिनयमाचे कलम १७ मधील
पोट कलम (१) अbवये,राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान
िवव तयव थेPया मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेने यव था पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार
धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी यो य ती यव था
करणे, भpगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे आिण या अिधिनयमाbवये
िवव तयव थेचा कारभार या <योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य कर7यासाठी
िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील.
१.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजू ाअचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .६८२
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .७५०
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .८१
४) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .१५१
< तावना
तावना:
वना:- ी साईबाबा यांPया समाधीस िद.१८ ऑlटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª
पणू 0 होत आहेत. ी साईबाबा सं थानPयावतीने िद.०१ ऑlटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑlटोबर २०१८ हा
कालावधी ी साईबाबा समाधी शतादी वष0 qहणनू साजरा कर7यात येत आहे. यासाठी शतादीचे संपणू 0
वष0भरात वेगवेगÕया धािम0क, सां कृ ितक, सामािजक व <बोधनपर काय0मांचे आयोजन कर7यात येत आहे.
जेणक
े Bन संपणू 0 वष0भरात िशडम5ये भpWमय वातावरण राह?न ी साईबाबा समाधी शतादी सोहळा
अिव मरणीय होईल याÔटीने कामकाज चालू आहे.
< ताव
ताव:- ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत करावयाचे धािम0क, सां कृ ितक व सामािजक
काय0माच
ं े <ाBप वेळाप=कास मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य .७५० अbवये
माbयता िमळालेली आहे. याम5ये गBु पौिण0मा उ>सवाचे मOु य िदवशी श
ु वार िद.२७/०७/२०१८ रोजी पडं ीत
हQर<साद चौरिसया, मबंु ई याच
ं ा काय0म िनित कर7यात आला आहे.
ीगBु पौिण0मा उ>सव २०१८ या कालावधीत पावसाळा असKयाने कलाकार काय0म ी साईबाबा
समाधी मिं दर शतादी मडं प येथे नेहमीचे <थे<माणे आयोिजत करता येतील. ीगBु पौिण0मा उ>सवात आयोिजत
करावयाPया सां कृ ितक काय0मासं ाठी खालील तl>यात <>येक िदवसासाठी कलाकाराच
ं ी नांवे नमदू कर7यात
आली आहेत.
अ. वार
वार,, िदनाक
ं व
नं. वेळ
०१ गBु वार,
२६/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

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

< तािवत
तािवत कलाकाराचे
नांव
कलािपिन कोमाकली कुमार गंधव0 संगीत
अकॅ डमी
साई सावली भजन
मडं ळ – देवGC गावडं
अनपु कुमार
पडं ीत
हQर<साद
चौरिसया व
पडं ीत िवजय घाटे

िठकाण

संपक0

देवास,
म5य
<देश
वडाळा,
मबंु ई
गUिदया
मबंु ई

९८२६०८००४९
७०५९५८००४९
८८९८९५६८३८
८७६७६४५५५३
९८२३७०६३८५
९८२०४४६५८०

कला
कलाकार
<कार
संOया
भजन व १०
अभंग
साईभजन

२०

साई भजन २०
बासरी व २०
तबला
वादन
(Åयजु न)
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मानधन रlकम
कम शेरा
B.
<वास
पÖिवभषु ण कुमार
खचा0सहीत
गंधव0 यांPया कbया
५०,०००/मोफत
मोफत
मोफत

मा.यव थापन
सिमतीचे
िद.०८.०९.२०१७
रोजीचे सभेतील
िनण0य .७५०
अbवये माbयता
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िमळाली आहे.
०३ शिनवार,
२८/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

िनण0य .२८९
अ. वार,
वार, िदनांक व
वेळ
नं.
०१ गुBवार,
२६/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

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

०३ शिनवार,
२८/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

िवजय चहाण

मंबु ई

९८१९००७०६६

पंडीत सरु े श तळवलकर पणु े

९८५००४५३०६

पंडीत राजा काळे

पणु े

९३२४६०२२६३

अनंत पांचाळ

मंबु ई

९९३०१२६३२७

सधु ांशु सर
अच
ं ल शमा0
मदन चौहान

िशड
रायपरु
रायपरु

९४२२५५११८७
९८२७१८०९५०
९८२६६०८२७७

द फोक ºqस
ऑफ
महारा
ताल या=ा
(िविवध
<कारची
वाcे)
भावगीत,
नाट्यगीत
िहदं ी
साईभजन

३५

२५

<वास
खचा0सहीत
३,५०,०००/२,००,०००/-

१२

१,२५,०००/-

१५

<वास
खचा0सहीत
३०,०००/मोफत
मोफत
मोफत

साईभजन
साईभजन
साई भजन

१२
१५
१२

तरी ी गBु पौिण0मा उ>सव २०१८ म5ये िद.२६/०७/२०१८ ते िद.२८/०७/२०१८ या कालावधीत
आयोिजत करावयाPया सां कृ ितक काय0मांसाठी कलाकार व >यांचे मानधन ठरिवणेसाठी सदरचा िवषय
िनण0याथ0 सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी गBु पोिण0मा उ>सवउ>सव-२०१८ म5ये िद.
िद.२६.
२६.०७.
०७.२०१८ ते िद.
िद.२८.
२८.०७.
०७.२०१८ या
कालावधीत आयोिजत करावयाPया सां कृ ितक काय0मांकरीता खालील <माणे कलाकार व >यांचे मानधन
िनित कर7यात आले.
< तािवत
तािवत कलाकाराचे िठकाण
नांव
पया0य-१
ी.िव¿नाथ ओझा,
ीरामपरू
पया0य-२
गUिदया
अनपु कुमार
पया0य-१
मबंु ई
पंडीत
हQर<साद
चौरिसया व
पंडीत िवजय घाटे

पया0य-१
सधु ाश
ं ु सरवेळ ७ ते ८.३०
पया0य-१
अंचल शमा0वेळ ८.३० ते १०.००
पया0य-२
मदन चौहान
वेळ ८.३० ते १०.००

संपक0

कला
<कार

कलाकार
संOया

मानधन रlकम
कम
B.

९८२३७०६३८५

साई भजन

२०

मोफत

९८२०४४६५८०

बासरी व २०
तबला
वादन
(Åयजु न)

मोफत

िशड

९४२२५५११८७

साईभजन

१२

मोफत

रायपरु

९८२७१८०९५०

साईभजन

१५

मोफत

रायपरु

९८२६६०८२७७

साई भजन

१२

मोफत

शेरा

मा.यव थापन
सिमतीचे
िद.०८.०९.२०१७
रोजीचे सभेतील
िनण0य .७५०
अbवये माbयता
िमळाली आहे.

तसेच उपरोp पै
कW ी.
म दे7यात
ी.अचं ल शमा0, रायपरु व ी.
ी.मदन चौहान,
चौहान,रायपरु यांना िवभागनु काय0म
यावे , असे ठरले.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०४
< तावताव-

अ.
नं.
०
१

ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवाम5ये माहे जल
ु ,ैऑग ट व स¡टGबर २०१८ म5ये आयोिजत करावयाPया
सां कृ ितक काय0मासाठी कलाकार व >यांचे मानधन ठरिवणे.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेने
यव था पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत कर7यासाठी
आिण पार पाड7यासाठी योगय् ती यव था करणे, भpगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे
आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या <योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य
कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजू ाअचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .६८२
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .७५०
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .८१
४) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .१५१
< तावना:- ी साईबाबा यांPया समाधीस िद.१८ ऑlटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª
पणू 0 होत आहेत. ी साईबाबा सं थानPयावतीने िद.०१ ऑlटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑlटोबर २०१८ हा
कालावधी ी साईबाबा समाधी शतादी वष0 qहणनू साजरा कर7यात येत आहे. यासाठी शतादीचे संपणू 0
वष0भरात वेगवेगÕया धािम0क, सां कृ ितक, सामािजक व <बोधनपर काय0मांचे आयोजन कर7यात येत आहे.
जेणक
े Bन संपणू 0 वष0भरात िशडम5ये भpWमय वातावरण राह?न ी साईबाबा समाधी शतादी सोहळा
अिव मरणीय होईल याÔटीने कामकाज चालू आहे.
< ताव:- ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत करावयाचे धािम0क, सां कृ ितक व सामािजक
काय0मांचे <ाBप वेळाप=कास मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य .७५० अbवये
माbयता िमळालेली आहे.
माहे जल
ु ,ैऑग ट व स¡टGबर २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाPया सां कृ ितक
काय0मांसाठी खालील तl>यात <>येक िदवसासाठी पया0य नमदू के ले आहेत. याम5ये मानधन घेऊन सेवा देणारे
व मोफत सेवा देणारे कलाकार याच
ं ी यादी नमदू के ली आहे. या पया0यांमधनू <>येक िदवसाचे काय0मासाठी एका
कलाकाराची िनवड करता येईल.

वार,
वार, िदनांक व
वेळ
शिनवार,
१४/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

< तािवत
िठकाण
तािवत
कलाकाराचे नांव
बेला सल
मंबु ई
ु ाखे
रािगनी
जे. नािशक
कामतीकर

अमोल पटवध0न
<शातं पेडणेकर

०
२

शिनवार,
११/०८/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

सागं ली
मबंु ई

संपक0

कला<कार
भpWगीत
गायन

कलाकार
संOया
०९
१५

मानधन
रlकम
कम B.
B.
५०,०००/३०,०००/-

९८२११३००६८
९८२२६५५०४०

९८८११०७१५१
८९७६३३१९३६

भpWतरंग
भpW गीत

१५
२१

२५,०००/<वास खच0
२१,०००/मोफत
मोफत

शेरा

मा. िवव त
ी.जयकर
सो. यांची
िशफारस

मगं ेश अमदरु कर
नागपरू
८८८८११११८६ साईभजन
२०
िननाद Nपु – ीमती पणु े
९६०४६१९५८४ भpWगीत
१५
पÖावती पारे कर
सिु नल कुलकण
िदKली
९९१०१८८८५६ भजन
१०
मोफत
मा.अ5य@
(मा.ी.<काश
सो. याच
ं ी
जावडेकर, कG Cीय
िशफारस
कॅ िबनेट म=ं ी याच
े
ं
वीय सहा×यक)
मा.यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .१५० अbवये िद.२८/०४/२०१८ रोजी ी.सिु नल
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०
३

शिनवार,
२५/०८/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

०
४

शिनवार,
०८/०९/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

०
५

०
६

शिनवार,
१३/०९/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

शिनवार,
२२/०९/२०१८

कुलकण, यांचा भजन काय0म िनित कर7यात आला होता. तथािप, >यांनी िद.२७/०३/२०१८ रोजीचे ई-मेलTारे सदर
िदवशी काय0माचे सादरीकरणास असमथ0ता दश0वनू िद.११/०८/२०१८ रोजी काय0म िमळणेसाठी िवनंती के ली आहे.
संिदप डांगे
मंबु ई
९८३३६३६६५७ भpWगीत
१५
५०,०००/डॉ.लDमीकांत
गोवा
७७२१०२०३७० भpWस5ं या १०
४५,०००/सहकारी
हQरष वाला
मंबु ई
९८६७४९१४९९ िहदं ी
१०
४५,०००/साईभजन
मदन चौहान
रायपरु
९८२६६०८२७७ साई भजन
१२
११,०००/साई सावली भजन वडाळा,
८८९८९५६८३८ साईभजन
२०
मोफत
मंडळ – देवGC गावंड मंबु ई
८७६७६४५५५३
अच
ल
शमा0
रायप
र
९८२७१८०९५० साईभजन
१५
मोफत
ु
ं
िदिपका गील
िदKली
९६३८९५१२९७ साईभजन
१०
२१,०००/ावण (बाळा) इगं ळे

मंबु ई

९६६४१९८८५२

साईभजन

अजय मोरे

ठाणे

९८१९८७२३६४

साई वरानंद २०

राजे¿री पोlकुनरु ी

है
Cाबाद,
तेलंगाना
आNा
मंबु ई

९६४२१६७५९४
९७०३०४३१९४
९२५८०२३८८२
९८२०१२४७९५

कुचीपडु ी
नृ>य
साईभजन
भजन

२०

नृ>यमाला अकॅ डेमी है
Cाबाद
ऑफ
इिं डयन
डाbसेस अॅ7ड सGटर
फॉर हायर लिन]ग,
Tारा – ही. रे खा
कलाकृ ती डाbस
ठाणे
अकॅ डेमी,
Tारा – िसØी देसाई
िकशोर सासवडे
िशड

८००८३३२४४४

कुचीपडु ी
न>य

१५

९८२०१९७१७५
९७६९५०९१८९

भlतीपणू 0
शा =ीय
नृ>य
साई पोवाडा

२५

२१,०००/-

६

११,०००/-

अनपु कुमार
िविनत कुमार शमा0

गUिदया
चिं दगढ

९८२३७०६३८५
९०२३०७०३८२

२०
५०

मोफत
मोफत

कमलेश हरीपरु ी
िदलीप शडंगी

मबंु ई
रायपरू ,

९७५७४०९५२६
७३५४४५४४४४

साई भजन
ीसाईबाबां
Pया
जीवनावर
लाईट अॅ7ड
साऊंड शो
साई भजन
िहदं ी

१२
२५

३५,०००/३०,०००/-

प.ं मिनष शमा0
अनपु मा देशपांडे

९९२२२५७०५९
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२५

३०
१२

<वास खच0
२१,०००/<वास खच0
१८,०००/मोफत
मोफत
<वास
खचा0सहीत
१,५०,०००/<वास खच0
२५,०००/-

सदरचे
कलाकार हे
सं थानम5ये
कं=ाटी
कम0चारी
आहेत.
तसेच >यांनी
झी-मराठी
वरील “चला
हवा येऊ
cा”
काय0मात
सादरीकरण
के ले आहे.
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साय.ं ७ ते ९.३०
सीमा रायकर
गाय=ी देशपांडे
फकWरा गोडगे
अतल
ु राखे

िनण0य .२९०
अ.
नं.
०१

०२

०३

०४
०५

०६

छaीसगड
बGगलोर
ह®बळी
कोपरगांव
बडोदा

९४३७१८४७६३
९९८६०१०५३३
९७४२८४४९७४
८६००६७११३२
७५७२९४९९३२

साईभजन
साई भजन
भजन
साईभजन
साईभजन

१२
०९
१५
२५

११,०००/६,०००/मोफत
मोफत

तरी माहे जल
ु ,ैऑग ट व स¡टGबर २०१८ म5ये आयोिजत करावयाPया सां कृ ितक काय0मांसाठी
कलाकार पसतं ीचे पया0य .१ व २ िनवडणेस व >याच
ं े मानधन ठरिवणेसाठी सदरचा िवषय िनण0याथ0 सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवाम5ये माहे जल
ु ,ैऑग ट व स¡टGबर २०१८
म5ये आयोिजत करावयाPया सां कृ ितक काय0मासाठी खालील <माणे कलाकार व >यांचे मानधन ठरिवणेत
आले.
वार,
वार, िदनाक
ं व
वेळ
शिनवार,
१४/०७/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०
शिनवार,
११/०८/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०
शिनवार,
२५/०८/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

शिनवार,
०८/०९/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०
शिनवार,
१३/०९/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

शिनवार,
२२/०९/२०१८
साय.ं ७ ते ९.३०

< तािवत
तािवत
कलाकाराचे नांव
पया0य-१
रािगनी
जे.
कामतीकर
पया0य-२
मगं ेश अमदरु कर
पया0य-१
सिु नल कुलकण

गायन

कलाकार
कलाकार
संOया
१५

मानधन
रlकम
कम B.
B.
३०,०००/-

८८८८११११८६

साईभजन

२०

मोफत

िदKली

९९१०१८८८५६

भजन

१०

मोफत

गोवा

७७२१०२०३७०

भpWस5ं या

१०

४५,०००/-

वडाळा,
मबंु ई

८८९८९५६८३८
८७६७६४५५५३

साईभजन

२०

मोफत

है
Cाबाद,
तेलंगाना
आNा

९६४२१६७५९४
९७०३०४३१९४
९२५८०२३८८२

कुचीपडु ी
नृ>य
साईभजन

२०

मोफत

३०

मोफत

चंिदगढ

९०२३०७०३८२

५०

मोफत

पया0य-२
िकशोर सासवडे
पया0य-१
अतुल राखे

िशड

९९२२२५७०५९

ीसाईबाबां
Pया
जीवनावर
लाईट अॅ7ड
साऊंड शो
साई पोवाडा

६

११,०००/-

बडोदा

७५७२९४९९३२

साईभजन

२५

मोफत

पया0य-२
गाय=ी देशपांडे

ह®बळी

९७४२८४४९७४

भजन

०९

६,०००/-

पया0य-१
डॉ.लDमीकांत
सहकारी
पया0य-२
साई सावली भजन
मंडळ – देवGC गावंड
पया0य-१
राजे¿री पोlकुनरु ी
पया0य-२
प.ं मिनष शमा0
पया0य-१
िविनत कुमार शमा0

िठकाण

संपक0

कला<कार

नािशक

९८२२६५५०४०

नागपरू

(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवी वषा0त दरवष <माणे माहे ऑग ट मिहbयात ी साईPचQरत पारायण
सोहळयाचे आयोजन करणे व >याबाबतPया अनषु ंगीक सिु वधा उभारणे.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेने यव था
पाहणे, मिं दराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत कर7यासाठी आिण
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पार पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे, भpगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे आिण
या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या <योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य
कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भpांना देवतेPया दश0नासाठी व मिं दरात
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजू ा-अचा0,
समारंभ व उ>सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम१७.(२) ठ - ी साईबाबांचे जीवन, >यांचे काय0, >यांPया लीला व >यांची िशकवण
याबाबतPयाउपयp
ु मािहतीचा <चार व <सार करील आिण ी साई सािह>य Nथं ालय चालवील व >याचा
िव तार करील.
शासन िनण0यःः-महारा शासन, िवधी व bयाय िवभाग, शासन िनण0य . सासंिव २०१३/ <..०१/
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अbवये मा. मOु यमं=ी महोदय, महारा राय यांचे अ5य@तेखालील कृ ती आराखडा
सिमतीने ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवाकरीता B.३,०२३.१७ कोटी इतlया रकमेPया कृ ती
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी माbयता िदली आहे.
सदर आराखडयात सं थानचे <थम व िदतीय <ाधाbय गटात असे एकुण B.१,८२८.३१ कोटी इतlया
रकमेचे <कKप < तावीत असनू वरीलपै
कW िदतीय <ाधाbय गटातील B.१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी
करणारा < ताव कG C शासनास सादर करणेत आला आहे. तसेच <थम <ाधाbय गटातील अ.न.ं १२ म5ये िविवध
धािम0कव सां कृ ितक काय0माचे आयोजनासाठी B.२५ कोटी मा= अदं ािजत खचा0स माbयता िमळालेली असनू ,
पारायण तसेच िविवध धािम0क व सां कृ ितक काय0मांचे आयोजनािनिम>त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून >यात
अनषु ंिगक यव था परु िवणे तसेच ी साईचQर= महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार साईभlत सामावू
शकतील असे िनयोजन करणे, असे नमदु के ले आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमती सभा िनण0यःः-मा.यव थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनण0य मांक १७१ खालील<माणे पारीत झालेला आहे.
“ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवािनिमaाने िद.०१ ऑlटोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑlटोबर,
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभlतांसाठी धािम0क, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव
दश0िवणा-या भय वÙपाPया काय0मांचे आयोजन करणेत यावे”, असे ठरले आहे.
< तावःतावः-ी.आ¡पासाहेब खडं ू कोते, अ5य@, नाटयरिसक सच
ं ,िशड यांनी मOु य काय0कारी अिधकारी
सो. यांना अNेिषत के लेKया िद. २२/०३/२०१८ व ०९/०४/२०१८ रोजPया प=ांम5ये ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशड हे नाट्यरिसक सच
ं ाचे सहकाया0ने गेली २३ वषª ी साई सPचQरत पारायण सोहळा साजरा
करीत आलेले आहे. यदं ाचे ी साईचें प7ु यितथी शतादी वष0 असKयाने हा पारायण सोहळा महापारायण सोहळा
साजरा कर7याचा मानस असनू , ीसतं सदगBु गगं ािगरी महाराज याच
ं ा १७१ वा अखडं हQरनाम स¡ताह हा िशड
येथे िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार असKयाने याच कालावधीत ी साई सPचQरत
महापारायण सोहळा आयोिजत करावा असे सोमवार िद.१९.०३.२०१८ रोजी िशड Nाम थ व नाट्य रिसकसंच
िशड यांचे चचªम5ये ठरले आहे. असे नमदू कBन ं.०१ चे प=ातः- (आवक ं. ०२६३८५ /२२ /०३ /२०१८)
दरवष ी साईचरी= पारायण सोहळयासाठी पBु ष व मिहला िमळून अदं ाजे ६००० पारायणाथ बसतात. यंदाचा
महापारायण सोहळा असKयाने साधारण ११,००० चे आसपास पारायणाथ बसणार असा अदं ाज आहे, यासाठी
बै
ठक यव था चहा,नाटा, पाणी व महा<साद, कलाकार यव थातसेच बाथBम, हातपाय ध7ु याची जागा तसेच
पारायणासंबधं ी इतर नेहमी<माणे सोई करावयाPया आहेत. (सोबत प= ं.०२ चे प=ातः- (आवक
ं.८१५/०९/०४/२०१८) यावषचे पारायणाचे िनयोजन ी िशवाजी गUदकर, िशड यांचे ी साई
<सादालयासमोरील सहª न.ं १६४/०९ मधील जागेत करावे. सदर जागेचे एकूण @े=फळ ५५ गंठु े असनू >याची
लांबी ९०० फुट तर Bंदी ३०० फुट आहे. यािशवाय ी गUदकर आवयकता वाटKयास शेजारील जागा –¡लॉट
Qरकामा कBन दे7यास तयार आहेत.
तरी यावषचे ी साई सतचQर= पारायण सोहळयाचे िनयोजन िद.१६/०८/२०१८ ते २३/०८/२०१८ या
कालावधीत ी िशवाजी गUदकर, िशड यांचे जागेत कBन तेथे मंडप व इतर अनषु िं गक सव0 सिु वधा उपलध कBन
cायातिह िवनतं ी, असे कळिवले आहे.

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

43

< तावनाः
तावनाःवनाः-ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,िशड व नाटय रिसक सच
ं तसेच िशड Nाम थ यांचे
सयं lु त िवcमाने सन १९९५ पासनू qहणजेच गेKया २३ वषा0पासनू दरवष ावण श.ु १ ते ावण श.ु ८/९ या
ितथीत सामदु ाियक ी साईसPचQरत पारायण सोहळयाचे १६ गठंु े जागेत (आताचा ी साईबाबा समाधी शतादी
मडं प) आयोजन कर7यात येते. याम5ये नाटय रिसक सच
ं , िशड हे पारायणासाठी बसणा-या पारायणाथची नाव
नUदणी कBन बॅचेस बनिवतात. तसेच सपं णू 0 पारायण सोहÕयाचे िनयोजन सं थान, िशड Nाम थ व नाट्य
रिसकसंच करत असतात. या िठकाणी पारायणासाठी सकाळ व दपु ार अशा ०२ बॅचेस कBन साधारणपणे पBु ष व
मिहला िमळून ५५०० ते ६००० पारायणाथ बसतात.
ी साईबाबा समािध शतादी महो>सवी वषा0िनिम>त तयार के लेKया शतादी महो>सव कृ ती
आराखड्यात <थम <ाधाbय गटातील सं थान < तािवत <कKपांतील अ.न.ं १२ - िविवध धािम0क व सां कृ ितक
काय0माचे आयोजन करणे कामासाठी B. २५ कोटी मा= इतlया खचा0स शासनाची माbयता िमळालेली आहे.
याम5ये पारायण तसेच िविवध धािम0क व सां कृ ितक काय0मांचे आयोजनािनिम>त ७० िदवसांकरीता मंडप
टाकून >यात अनषु ंिगक यव था परु िवणे तसेच ी साईचQर= महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार साईभlत
सामावू शकतील असे िनयोजन करणे असे नमदू के ले आहे.
नाटय रिसक संच िशड यांचा ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0िनिम>त यंदाचा ी साईचरी= पारायण
सोहळा महापारायण सोहळा साजरा कर7याचा मानस असनू ीसंत सदगBु गगं ािगरी महाराज यांचा १७१ वा.
अखंड हQरनाम स¡ताह हा िशड येथे िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार असKयाने याच
कालावधीत आयोिजत करणेचे िनित के ले आहे. या पारायणासाठी िशड व पचं ोशीतील तसेच इतर
बाहेरीलही रायांतील साईभlतांचीही मोठ्या <माणात गद हो7याची शlयता आहे.
िवभागाचा अिभ<ायः- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,िशड वनाटय रिसक संच तसेच िशड
गाम थ यांचे संयlु त िवcमाने सन १९९५ पासनू qहणजेच गेKया २३ वषा0पासनू दरवष ावण श.ु १ ते ावण
श.ु ८/९ या ितथीत सामदु ाियक ी साईसPचQरत पारायण सोहळयाचे १६ गंठु े जागेत (आताचा ी साईबाबा
समाधी शतादी मंडप) आयोजन कर7यात येते. यावष शतादी महो>सवी वषा0चे िनिम>ताने पारायणाथचं ी संOया
समु ारे २० हजार पय]त जा7याची शlयता नाकारता येत नाही. >यामळ
ु े ी साईचQर= पारायण सोहळा महापारायण
सोहळा qहणनू भय वBपात साजरा कर7यास काही हरकत नाही.
ी साईचQर= पारायण सोहळा आयोिजत करणेकामी खालील बाबवर चचा0 कBन धोरणा>मक िनण0य
घेणे आवयक आहे.
१)
ी साईचQर= पारायण सोहळयाची तारीख िनित करणे.
अ)
नेहमीचे <थे<माणेावण श.ु १ ते ावण श.ु ८/९ या ितथीस (िद. १२/०८/२०१८ ते
२०/०८/२०१८ या कालावधीत) आयोिजत करणे.
ब)
िशड Nाम थ व नाटय रिसकसचं याच
ं े मागणी<माणेिद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८
(ीसतं सदगBु गगं ािगरी महाराज अखडं हQरनाम स¡ताह) या कालावधीत आयोिजत करणे.
क)
मा. यव थापन सिमतीचे माbयतेने शतादी वषा0त आयोिजत काय0माच
ं े वेळाप=कात नमदू
के ले<माणे िद.२७.०८.२०१८ ते ०३.०९.२०१८ या कालावधीत ी साईचरी= पारायण
सोहळयाचे आयोजन करणे.(िद.०३/०९/२०१८ रोजी गोपाळकाला असKयाने गावात
िठकिठकाणी दहीहडं ीचे काय0म असतात >यामळ
ु े सदर िदवशी पारायण सांगतेची िमरवणक
ु
काढणे गै
रसोईचे होईल.)
२)
ी साईचQर= पारायण सोहळयाची जागा िनित करणे.
अ)
नेहमीचे <थे<माणे ी साईबाबा समाधी मंिदर शतादी मंडपात आयोिजत करणे. (शतादी
वष0 चालू असKयाने पारायणाथचं ी संOया २० हजार पय]त जा7याची शlयता नाकारता येत
नाही >यामळ
ु े या जागेत पारायण आयोिजत के Kयास पारायणाथ ं मोठ्या संOयेने बसू शकणार
नाही तसेच साईभlतांना गेट न.ं ३ मधनू ये-जा करणे िजकWरीचे ठरे ल.)
ब)
ी साईचQर= पारायण सोहळयाचे आयोजन सं थान मालकWचे जागेत साईनगर मै
दानावर
करणेबाबत.
क)
तथािप पारायणाÚया]ची संOया ल@ात घेता ी साईचQर= पारायण सोहळयाचे आयोजन
साईनगर पाठीमागील नयाने अितमण काढलेKया जागेवर करणे.
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ड)

नाटय रिसक सचं याच
ं े मागणी<माणे ी िशवाजी गUदकर, िशड यांचे ी
साई<सादालयासमोरील सहª न.ं १६४/०९ मधील जागेत करावे.
तथािप पारायण सोहळा हा पावसाळयाचे कालावधीत येत असKयाने उपरोlत क व ड म5ये नमदू
के लेKया दोbही जागGवर मोठया <माणावर मBु मीकरणासह सपाटीकरण करावे लागेल. >यामळ
ु े पया0यी साईनगर
पाठीमागील नयाने अितमण काढलेली सं थानचीच जागा िवकसीत करणे िहतावह ठरे ल.
३)
अ. न.ं ०२ मधील कोणतीही एक जागा िनित झालेनंतर सदर जागेवर प=ाशेड मंडप व इतर अनषु ंिगक
सिु वधा उभारणेबाबत.
४)
पारायणाथसाठी चहा,पाणी, नाटा, महा<साद, मािहतीफलक व बॅनर, िनम=ं ण पि=का, फुल सजावट व
िवcतु रोषणाई, आिद बाबची पतु 0ता करणेबाबत.
५)
पारायण कालावधीत आयोिजत काय0मांसाठी िनमं=ीत कलाकार, िकत0नकार, <वचनकार मानधन व
िनवासयव था व दश0न आिद यव थेबाबत.
६)
सन २०१७ मधील साईचQर= पारायण सोहळयासाठी समु ारे ६००० पारायणाथ पारायणासाठी बसले
होते व या सोहळयाचे आयोजन ी साईबाबा समाधी शतादी मडं पात आयोिजत के ले होते आिण
यासाठी समु ारे B.१२,७२,२९८.०० मा= इतका <>य@ खच0 झालेला आहे. तथािप या वष समाधी
शतादी वष0 असKयाने पारायणाथचं ी संOया वाढ7याची शlयता असKयाने पारायण सोहळयाची
िदनांक व जागा िनित झालेनंतर उभारावयाPया अनषु ंिगक सिु वधांसाठी सं थानचे संबधं ीत
िवभांगाकडून खचा0चे अदं ाजप=क मागवनू वेगळा < ताव सादर करणेबाबत.
तरी ी साई चQर= पारायण सोहळयाचे आयोजनासाठी उपरोlत बाबवर िनण0य होणेसाठी सिवनय
सादर.
िनण0य .२९१ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवी वषा0त दरवष <माणे माहे ऑग ट म5ये ी
साईPचQरत पारायण सोहळयाचे आयोजन करणे व >याबाबतPया अनषु ंगीक सिु वधा उभारणेकामी
कामी
मा.
मा.ी.
ी.चंCशेखर कदम,
कदम, उपा5य@,
उपा5य@, मा.
मा.ी.
ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य व मा.
मा.ी.
ी.िबपीनदादा कोKहे, सद य यांनी
Nाम थांशी चचा0 कBन पारायणाPया तारखा व थळ याबाबत अतं ीम िनण0य _यावा,
_यावा, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०६
ी साईबाबा समाधी मिं दर,
दर, Tारकामाई,
Tारकामाई, चावडी आिण िदि@तवाडा या परु ातन वा तच
ंु े lचरल ऑडीटबाबत
सKलागार Supreme Engicons
Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांचे सादरीकरण पाह?न िनण0य घेण.े
< तावी साईबाबा सं थान िव¿ तयव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदू :- वरील िवषयासदं भा0त उपरोp
तावअिधिनयमात खािलल तरतदू आहे.“२१.(१) िव¿ तयव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ Pया
तरतदु ना अिधन राह?न, सिमतीकडून पढु ीलपै
कW सव0 िकंवा कोण>याही <योजनांसाठी वापर7यात अथवा खच0
कर7यात येईल:- (क)मिं दराची व िव¿ तयव थेPया मालमaाच
ं ी देखभाल, यव थापन व <शासन;…….”
मा.यव थापन सिमती सभेतील िनण0य:- िद.०६/०५/२०१६ रोजी झालेKया मा.ि=सद य सिमती
सभेतील िनण0य .२९०: “उपरोp < तावावर सिव तर चचा0 होऊन, समाधी मिं दर, Tारकामाई, चावडी, िदि@त
वाडा या परु ातन वा तंच
ु े जतन व सÔु ढीकरण करणेकामी आिक0 टेlटची नेमणक
ू करणेसाठी वत0मानप=ात
Request for proposal (RFP) मागणी करणारी सचू ना <िस5दकBन >यादारे या @े=ातील तn
आिक0 टेlटसकडून < ताव मागिवणेस त>वत: माbयता दे7यात आली.”
< तावना:- समाधी मंिदर, Tारकामाई, चावडी व िदि@तवाडा या इमारतना पिव= परु ातन वा तंचु े जतन
व सÔु ढीकरण कर7याचे Ôटीने माग0दश0न करणेबाबत Archaeological Survey of India (ASI), New
Delhi यांना िवनतं ी कर7यात आली होती. >यास अनसु Bन ASI यांचेकडील खालील अिधका-यांनी
िद.२४/०१/२०१५ रोजी िशड येथे भेट देऊन समाधी मिं दर, Tारकामाई, चावडी व िदि@त वाडा या पिव= परु ातन
वा तंच
ु ी पहाणी के ली.
१)
ी. आर.एस. जमवाल,Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi.
२)
ी. मॅनेजर िसंग,Superintending Archaeological Engineer, ASI, Aurangabad.
३)
ी. डी.एस. दानवे,Ajanta Caves World Heritage Site Incharge.
ी.आर.एस.जमवाल, Superintending Archaeological Engineer, ASI, New Delhi यांचे
िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे प=ाTारे पाहणी अहवाल सादर के ला होता.
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>यानसू ार समाधी मिं दर, दारकामाई, चावडी आिण िदि@तवाडा या परु ातन वा तच
ंु े सÔु ढीकरणाचे काम
हाती घेणसे ाठी >याची आवयकता व वBप या बाबी िनित करणेकरीता lचरल ऑडीट करणेसाठी
सKलागारांची नेमणक
ू कBन >याच
ं ेकडून lचरल ऑडीट करणे, lचरल ऑडीटमिधल िनQर@णानसु ार
आवयक सÔु ढीकरणाचे वBप ठरिवणे, अदं ाजप=क व िनिवदा तयार करणे, <>य@ काम चालू असतानं ा >यावर
देखरे ख ठे वणे, ठे केदारांची िबले तपासनू <मािणत करणे इ>यादी अनषु ंिगक सेवा घेणसे ाठी e-RFP < ताव
मागिव7यात आले होते.
सदरह? <ा¡त < ताव उघडून िनqनतम दराचे सKलागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD.,
Mumbai यांचा < ताव ि वकाBन >यांना उपरोlत कामासाठी जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/३२३९/२०१७,
िद.१९/०९/२०१७ अbवये नेमणक
ू प= दे7यात आले होते..
सKलागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी समाधी मंिदर,
दारकामाई, चावडी आिण िद@ीतवाडा या परु ातन पिव= इमारतचे lचरल ऑडीट कBन अहवाल सादर के ला
आहे. तसेच >यांचे िद.२४/०२/२०१८ रोजीचे ई-मेल नसु ार याकामी खालील<माणे अदं ाजप=क सादर के ले आहे.
IT. No

DESCRIPTION

01
02
03
04
05
06
07

Erecting Scaffolding H-Frame Steel Scaffolding
PMM (Structural Repair to columns/beams& ceiling)
External Plaster
Chemical coating of entire external surface
C.I. PIPE PAINTING
Injection grouting (Wherever required)
Terrace waterproofing chemical coating & china mosaic
waterproofing
Chajja water proofing
Stone Work Joint Filling
Anti-Corrosive Coating of MS Structure (Wherever
required)
Fire retardant passive fire protection for wooden &
metal
Polymer modified mortar wattas at ground level
Miscellaneous works

08
09
10
11
12
13

2700
100
200
2700
250
250
800

SQMT
SQMT
SQMT
SQMT
RMT
Kgs
SQMT

239
1283.5
623
700
31.5
813
1350

AMOUNT
(IN Rs)
6,45,300.00
1,28,350.00
1,24,600.00
18,90,000.00
7,875.00
2,03,250.00
10,80,000.00

30
27000
100

SQMT
RMT
SQMT

1700
80
700

51,000.00
21,60,000.00
70,000.00

700

SQMT

300

2,10,000.00

300

RMT

700
LUMPSUM
TOTAL

2,10,000.00
2,00,000.00
69,80,375.00

QTY

UNIT

RATE

सKलागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी सादर के लेKया उपरोlत
< तावात Archaeological Survey of India (ASI) यांनी िदलेKया अहवालातील मcु ांबाबत सKलागार
यांचा अिभ<ाय नमदू करणेत आलेला आहे.
सKलागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी सादर के लेKया रlकम
B.६९,,८०,,३७५/- मा=चे उपरोlत < तावाबाबत मा. मOु यकाय0कारी अिधकारी महोदया याच
ं े समोर
िद.१०/०४/२०१८ रोजी सादरीकरण व चचा0 करणेत आली >यावेळी >यांनी खालील <माणे िशफारसी <मOु याने
सचु िवKया आहेत.
SURFACE PROTECTION COATING
After completion of all Repairs, The Structure should be treated with
Surface Protection Transparent coating to the entire external wall and other weaker
zones to fill the micro cracks and voids at external surface of the buildings. Ready
to use Colourless Hydrophobic Impregnating coating with deep penetrating
properties on Silicone/ Siloxane basis can be used.
FIRE RESISTANCE COATING
Entire wooden structure & metal structure shall be treated with Fire
retardant passive fire protection coating polyester, rayon, and acrylic based coating
on wood & metal structure for protection
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C) Repair required by the building –
Repair of external/internal columns/ Beams with polymer treatment.
1.
2.
Replacement of damaged plaster on external walls & internal wall.
3.
Joint Filling.
4.
Terrace Waterproofing work.
D) CONCLUSION –
1.In
1. most of the cases the majority of construction material used are unconventional
like natural stones, wood, lime mortars and plasters as compared to new materials,
In general the deterioration of natural materials is a process associated with
environmental influences, entry of water into natural stones leading to dampness.
Efflorescence deposits, biological growths like growth of plants etc. Further the
attack of acid rains due to polluted environment has accelerated the process of
deterioration. However, all the four Structures are mainly affected with Non
structural cracks at certain location. No structural defects are seen at any of the
structures except local cracks at some places.
2.Apart
from Structural Stability, The four structures are need to be restored for
2.
future from the affect of environment and other climatic effect so that we can retain
the original aesthetics of the said Structures which is very very important as a
Heritage Structure. The Repair programme is prepared/ recommended to reduce the
long term Deterioration of the Structure/ building fabric by remedying the cause of
the defects.
3.A
3. well-defined and proper designed rehabilitation & Restoration plan is essential.
It is our opinion that repairs are essential & should be carried out to the identified
areas in the supervision of well Qualified & Experienced Structural Engineer.

सKलागार Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यानं ी ी साईबाबा समाधी
मिं दर,, दारकामाई,, चावडी,, आिण िद@ीतवाडा यावा तंच
ू े lचरल ऑडीट कBन >याचा अहवाल सादर के ला
आहे. तसेच >यानसु ार दBु ती व सÔु ढीकरण कामासाठी अदं ाजे B.६९,,८०,,३७५/- मा= इतlया अपे@ीत खचा0चे
अदं ाजप=क सादर के ले आहे. याबाबत सKलागार याच
ं े सादरीकरण पाह?न >यावर िनण0य होणेस िवनतं ी.
िनण0य .२९२ ी साईबाबा समाधी मंिदर,
दर, Tारकामाई,
Tारकामाई, चावडी आिण िदि@तवाडा या परु ातन वा तंचु े lचरल ऑडीटबाबत
सKलागार Supreme Engicons (India) Pvt. Ltd., Mumbai यांनी आजचे सभेसमोर
मोर सदरह®
कामकाजाबाबतचे सादरीकरण के ले व मा.
मा.सद य यांनी िवचारलेKया <Ýांना समप0क उaरे िदली.
िदली.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, Supreme Engicons (India) PVT. LTD., Mumbai यांनी
याबाबत सादर के लेKया अहवाला<माणे दBु ती व सदु ढ् ीकरण िवहीत काय0प5दतीचा अवलंब कBन पणु 0 कर7यास
माbयता दे7यात आली.
आली. ी साईबाबा समाधी मंिदर,
दर, दारकामाई
दारकामाई,
रकामाई, चावडी,
चावडी, आिण िद@ीतवाडा यावा तंचेूचे दBु ती व
सÔु ढीकरण कBन घेणसे व >यासाठी येणाXया अदं ाजे B.
B.६९,
६९,८०,
८०,३७५/
३७५/- मा=चे खचा0स माbयता दे7यात यावी,
यावी,
असे ठरले.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
मौजे िनमगावं कोXहाळे गट न.ं १८६ मधील सं थान मालकWचे जागेपै
कW १० आर @े=ात अलोक इडं ीज िल.,
िल.,
मंबु ई यांचेतफª िनयोजीत गे ट हाऊस इमारतीचे बांधकाम करणेबाबत मा.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.
िद.१७.
१७.०२.
०२.२०१७
रोजी झालेKया सभेतील िनण0य .१३२ िनर त करणे व याबाबत अलोक इडं ी
ीज
ज िल.,
िल.,म
.,मंबु ई व ी साईबाबा
सं थान िव¿ तयव था यांचे दरqयान िद.
िद.१८.
१८.०६.
०६.२००७ रोजी झालेला सामंज य करार र करणेबाबत.
ाबत.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदःः१) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) Pया खंड (क) अbवये “मंिदराPया व िवव तयव थेPया
मालम>तांची देखभाल, यव थापन व <शासन करणे” या <योजनासाठी सिमतीकडून िवव तयव थेPया
िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतदू आहे.
२) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (३) अbवये “ िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही
थावर मालम>ता, राय शासनाPया लेखी पवु 0मंजरु ीने असेल >याखेरीज सिमतीकडून,एका वषा0प@
े ा अिधक
मदु तीकरीता, भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक7यात येणार नाही, िवक7यात येणार नाही िकंवा
अbयथा अbयस
ं ािमत कर7यात येणार नाही ” अशी तरतदू आहे.
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मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमती सभेतील िनण0य:- मा.यव थापन सिमती सभा िद.१७/०२/२००७ मिधल िनण0य
.१३२ पढु ील<माणे िनण0य समं त झालेला आहे.
“अलोक इडं ीज िल., मबंु ई या सं थेस मौजे िनमगाव-को-हाळे गट न.ं १८६ मधील सं थान मालकWचे
@े=ापै
कW आवयकतेनसु ार जा तीत जा त १० आर @े= साईभlतांसाठी िनवासी खोKया बांधकामाकरीता
उपलध कBन दे7यात यावे. या @े=ाम5ये अलोक इडं ीज िल. यांनी वखचा0ने िनवासी खोKयांचे बांधकाम
कBन सं थानकडे ह तांतरीत करावे. िनयोजीत बांधकामाची मालकW सं थानचीच राहील परंतू >यापै
कW २५ टlके
खोKया वाटपाचा हlक अलोक इडं ीज यांना राहील, याबाबत अलोक इडं ीज यांचेबरोबर सिव तर अटी व
शतचा समावेश असलेला सामंजस करार करणेत यावा, असे ठरले होते. ”
< तावना
तावना–
वना– अलोक इडं ीज िल., मंबु ई यांनी िद.२६/१२/२००६ रोजीचे प=ादारे िशड येथे >यांचे
कंपनीमाफ0 त गे ट हाऊस बांध7याचा मानस असनू >यासाठी सं थानतफª भाडेत>वावर जागा उपलध कBन cावी
अशी िवनतं ी के ली होती. सदर गे ट हाऊसचे बांधकाम सं थानतफª कर7यात यावे. सदर बांधकामासाठी
िनवड7यात येणा-या ठे केदारास व आिक0 टेlट यांना >यांचे कंपनीमाफ0 त मानधन रकर7यात येईल. तसेच सं थानने
ठरिवलेKया अटी व शतस आqही अिधन राह?. सदर <कKप बांधकामाकरीता येणारा खच0 कंपनी दे7यास तयार
आहे. यािशवाय सदर बांधकामाची दBु ती व देखभाल ही साईबाबा सं थानने करावयाची असनू साईभlतांना
िनवासासाठी खोKया दे7याची यव थाही सं थानने करावयाची आहे. तसेच िनवास थाना म5ये >यांचे
कंपनीकरीता एक सटू हा >यांचे कंपनीPया पदािधकारी व कम0चा-यांकरीता सं थानने राखीव ठे वायचा आहे, असा
सदर कंपनीचा < ताव होता.
>यास अनसु Bन उपरोlत मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0यानसु ार अलोक इडं ीज िल., मंबु ई
यांना मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं १८६ मधील सं थान मालकWचे जागेत साईभlतांकरीता िनवास थान
इमारतीचे बांधकामासाठी १० आर @े= जागा उपलध कBन देणक
े ामी अलोक इडं ीज िल. व ी साईबाबा
सं थान िवव तयव था यांचे दरqयान िद.१८/०६/२००७ रोजी सामंज य करार कर7यात आला होता. अलोक
इडं ीज िल., मंबु ई यांचेसमवेत या<माणे कर7यात आलेला सामंज य करार होऊन आता १० वषा0पे@ाही जा त
कालावधी झालेला आहे. अcाप सदर कराराचे अमं लबजावणीसाठी कुठलीही काय0वाही झालेली नाही. ी
साईबाबा सं थान िवव तयव था अिधिनयम २००४ चे कलम १७ मधील पोटकलम (३) अbवये वर नमदु
मा.यव थापन सिमती िनण0य व सामंज य कराराचे अमं लबजावणीपवु  राय शासनाची पवू 0माbयता घेणे
आवयक आहे. आता महारा शासन, नगर िवकास िवभाग शासन िनण0य . िटपीएस-१६१७/ <..१४३/
२०१७/ निव-९, म=ं ालय को.गट न.ं १८६ मिधल सदरह? जिमन शेती िवभागातनू वगळून रिहवास िवभागात
समािवट कर7यात आली आहे. >यामळ
ु े सदर जिमनीचा वापर सं थानचे अbय मह>वाचे <कKपासाठी करता
येईल.
< ताव– तरी वरील बाबचा िवचार करता मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं १८६ मधील सं थान
मालकWचे जागेत अलोक इडं ीज िल., मबंु ई यांचते फª िनयोजीत गे ट हाऊस इमारतीचे बांधकाम करणेबाबत
मा.यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजी झालेKया सभेतील िनण0य . १३२ िनर त करणे व याकामी
अलोक इडं ीज िल., मंबु ई व ी साईबाबा सं थान िवव तयव था यांचे दरqयान िद.१८/०६/२००७ रोजी
झालेला सामंज य करार र करणेबाबत िनण0य होणेस िवनतं ी.
िनण0य .२९३ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, यव थापन सिमतीPया िद.
िद.१७.
१७.०२.
०२.२००७ रोजी झालेKया सभेतील िनण0य .१३२
िनर त कर7यास व >या अनषु ंगाने अलोक इडं ीज िल.,
िल.,म
.,मंबु ई व ी साईबाबा सं थान िव¿ तयव था,
था, िशड
यांचे दरqयान िद.
िद.१८.
१८.०६.
०६.२००७ रोजी झालेला सामंज य करार र कर7यास माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
ी साईबाबा समाधी शतादी २०१८ िनिमa िशड वाहतूक आराखडयातील ०४ र>यांचे डांबरीकरण
रीकरण//
कॉिटीकरण करणेकामी येणारे B.२,०१,
०१,१९,
१९,५५०/
५५०/- इतlया सधु ारीत खचा0स माbयता िमळणे.
< तावी साईबाबा सं थान िव¿ तयव था,
तावथा, िशड अिधिनयम२००४
अिधिनयम२००४मधील
२००४मधील तरतुद : अिधिनयम कलम२१(२) अbवये
खालील<माणे तरतुद आहे.
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म5ये िनिद0Ë के लेKया <योजनासाठी परु े शा तरतदु ी के Kयानंतर
िव¿ तयव थेPया िनधीत िशKलक राहीली असKयास अशा िशKलक रकमेचा िव¿ तयव थेPया िवतरणयो य
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उ>पbनाPया तीस टllयापे@ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव0 िकंवा कोण>याही
<योजनांसाठी वापरता व खच0 करता येईल :(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यांPयाम5ये सधु ारणा व वाढ हो7यासाठी व पQरणामी सं थानPया
सोयीम5ये वाढ हो7यासाठी िशडनगरपच
ं ायतीस सहा×य कर7यासाठी.”
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमती िनण0य :िनण0य मांक ७८० िदनांक ०८/०९/२०१७.
मा.
मा. छाननी सिमतीचे सभेतील िनण0य : १.िनण0य मांक १४ िदनांक ०३/१०/२०१७
२.िनण0य मांक १७ िदनांक २८/१२/२०१७
< तावना
तावना:
वना: ी साईबाबा समाधी शतादी सन २०१८ िनिम>त िशड वाहतूक आराखड्यातील ०५
र >याचे डांबरीकरण/काँिटीकरण करणे तसेच नगर मनमाड र >यापासनू पवु ªकडे जाणारा चारी .११ सन-एनसॅbड हॉटेलपय]त बंदी त कÙन र ता िवकसीत करणेसाठी <ाथिमक अदं ाजप=कानसु ार B.२,२४,१४,७७५/- मा=
खचा0स माbयता देणबे ाबत िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य .७८०
खालील<माणे आहे.
“… < तावातील ‘अ’ व ‘ब’ म5ये नमदू के लेKया र >यांचे िवकसन सं थानमाफ0 त करणे व >यासाठी
येणा-या एकूण B. २,२४,१४,७७५/- मा= खचा0स सं थान अिधिनयम २००४ मिधल तरतदु ीनसु ार िवधी व bयाय
िवभाग, महारा शासन यांचे माbयतेसाठी < ताव सादर करणेस तसेच चारी न.ं ११ चे उजया
बाजनू े र ता िवकसीत करणेसाठी जलसंपदा िवभाग, नािशक यांचे परवानगीसाठी < ताव सादर करणेस माbयता
दे7यात आली.”
सदरह® < तावातील खालील ०४ र ते िवकसीत करणेस मा.छाननी सिमतीचे िद.२८/१२/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनण0य .१७ अbवये माbयता दे7यात आली.
अ.. कामाचे नाव
कामाची अदं ाजीत
िकंमत B.
०१ जनु ा िपपं ळवाडी र ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नदं ु लोढा याच
ं े घरासमोÙन िवकास ३५,०६,१९०/योजनेतील १८.० मी. र >यापय]त ३५०मी. लांब व ६.०० मी. Bंद र ता काँिटीकरण
कर7यात यावा.( स.न.ं ६ मधील लेआऊट मधील र ता)
०२ िशड हीमधील स.न.ं ९८ मधील प=कार कॉलणीमधील दि@णोaर र ता.( िशड बनर ता ३१,६४,८२४/ते ५०० Bम भpिनवास र ता पाणी टाकW लगत) असनु लांबी- ४००मी. व Bंदी ५.५० मी.
काँिटीकरण करणे.
०३ गावठाण हीतील पालखी र >याPयाकडेचे लगतचे पेहीगलॉकचे नतु नीकरण व पथिदवे ३२,७१,०३१/नतु नीकरण करणे.
एकूण रlकम
कम B.
B. ९९,
९९,४२,
४२,०४५/
०४५/०४ अहमदनगर मनमाड र >याचे पवु क
ª डील िवतरीका . ११ चे बाजनु े िनमगाव िशव ८८,
८८,७५,
७५,३५०/
३५०/र >यापय]त र >याचे डांबरीकरण करणे.
<कKपाची
पाची एकूण रlकम
कम (B.९९,
९९,४२,
४२,०४५+
०४५+B.८८,
८८,७५,
७५,३५०)
३५०) B. १,८८,
८८,१७,
१७,३९५/
३९५/>यानसु ार अहमदनगर मनमाड र >याचे पवु ªकडील िवतरीका . ११ चे बाजनु े िनमगाव िशव
र >यापय]त र >याचे डांबरीकरण करणे कामी परवानगीसाठी काय0कारी अिभयंता, नािशक पाटबधं ारे िवभाग,
\यंबक रोड, नािशक यांना िद.०७/०३/२०१८ प= देणते आले आहे.तसेच वरील ०४ र >यांचे िवकसनासाठी
इकडील िद.२४/०१/२०१८ अbवये एकूण B.१,८८,१७,३९५/-खचा0चा < ताव िवधी व bयाय िवभाग, महारा
शासन यांचे माbयतेसाठी सादर करणेत आला आहे.
याबाबत िवधी व bयाय िवभागाचे िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे प=ाbवये कळिव7यात आKयानसु ार
िवहीत नमbु यात अदं ाजप=के तयार कÙन घेण,े सव0 अदं ाजप=के काय0कारी अिभयतं ा ी साईबाबा सं थान व
सा.बा.ं िवभागाPया @े=ीय काया0लयाकडून तपासनू <मािणत करणे तसेच सदर अदं ाजप=के तांि=क माbयता <दान
करणा-या @े=ीय काया0लयाकडून <मािणत करणे, अदं ाजप=काम5ये १२% जी.एस.टी., आकि मक िनधीकरीता
४%चा अतं भा0व करणे व दरसचू ीम5ये कामगार िवqयाकरीता तरतदु असKयाने वतं=पणे िवqयाची तरतूद न करणे
इ>यादी बाबची पतु 0ता कÙन अदं ाजप=के नगरपचं ायतीकडून तयार कÙन घे7यात आलेली आहेत.
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>यानसु ार अ..०१ ते ०३ चे र ते िवकिसत करणेसाठी B.९९,४२,०४५/- ऐवजी B.१,१२,४४,२००/खच0 अपेि@त आहे. >यानसु ार सदर <कKपाचे खचा0त B.१३,०२,१५५/-इतकW वाढ होत आहे.सधु ारीत खचा0चा
तपिशल खालील<माणे आहे.
अ..
०१
०२
०३

०४

कामाचे नाव

कामाची मळ
कामाची तांि=क
ु
अदं ाजीत
माbयतेनंतर
िकंमत B.
सधु ारीत िकंमत B.
३५,०६,१९०/- ३८,११,८००/-

जनु ा िपपं ळवाडी र ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नंदु लोढा यांचे घरासमोÙन
िवकास योजनेतील १८.० मी. र >यापय]त ३५० मी. लांब व ६.०० मी. Bंद र ता
काँिटीकरण कर7यात यावा.( स.न.ं ६ मधील ले आऊट मधील र ता )
िशड ही मधील स.न.ं ९८ मधील प=कार कॉलणी मधील दि@णोaर र ता.
३१,६४,८२४/- ३२,०९,२००/(िशड बन र ता ते ५०० Bम भpिनवास र ता पाणी टाकW लगत) असनु लांबी४०० मी. व Bंदी ५.५० मी. काँिटीकरणकरणे.
गावठाण हीतील पालखी र >याPयाकडेचे लगतचे पेहीग लॉकचे नतु नीकरण व ३२,७१,०३१/- ४२,२३,२००/पथिदवे नतु नीकरण करणे.
एकूण रlकम
कम B.
B. ९९,
९९,४२,
४२,०४५/
०४५/- १,१२,
१२,४४,
४४,२००/
२००/अहमदनगर मनमाड र >याचे पवु ªकडील िवतरीका . ११ चे बाजनु े िनमगाव िशव ८८,
८८,,७५,
८८,७५,
७५,३५०/
३५०/- ८८
७५,३५०/
३५०/र >यापय]त र >याचे डांबरीकरण करणे.
<कKपाची
पाची एकूण रlकम
कम B. १,८८,
८८,१७,
१७,३९५/
३९५/- २,०१,
०१,१९,
१९,५५०/
५५०/वाढीव खच0 B.
१३,
B.
१३,०२,
०२,१५५/
१५५/-

< ताव
ताव:- तरी वरील<माणे ४ र >यांचे िवकसनासाठी सं थानचे अिथ0क िनधीतून B.१३,,०२,,१५५/वाढीव रकमेसह एकूण B.२,०१,१९,५५०/- इतlया खचा0स माbयतेसाठी तसेच मा. छाननी सिमतीची माbयता
घेवनू सधु ारीत < ताव शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाचे माbयतेसाठी सादर करणेबाबत िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .२९४
२९४ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, < तावीत वाढीव रlकम B.१३,
१३,०२,
०२,१५५/
१५५/-मा= ही फार मोठी नाही.
नाही. नगरपचं ायत,
ायत,
िशड सदर रlकम वत:
वत:Pया िनधीतनू भB शके ल.
ल. सदर रlकम सं थानने cावयाची झाKयास >यासाठी छाननी
सिमती व शासन यांची माbयता घे7यासाठी मोठा कालावधी लागेल. याबाबी िवचारात घेता सदर रlकम
नगरपच
ायत, िशड यांनी वत:
वत:Pया िनधीतनू खच0 करणे यो य राहील,
राहील, असे सिमतीचे मत झाKयाने < ताव अमाbय
ं ायत,
कर7यात आला.
आला.
(काय0वाहीाही-काय0कारी अिभयंता,ा,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
साईनगर कम0चारी वसाहत इमारतीचे पQरसरातील अदं ाजे ५६५ मी.
मी.लांबीचे र ते डांबरीकरण करणेसाठी
B.१६,
१६,०४,
०४,१००/
१००/- मा=चे खचा0स माbयता व ई-िनिवदा राबिवणेकामी मंजरू ीी..
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदःः- अिधिनयम कलम २१ (१)
अbवये, “िसमतीकडून िवव तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव0 िकंवा >यापै
कW कोण>याही <योजनांसाठी
करणेबाबत तरतुद आहे. >यातील पोट कलम(क) अbवये मंिदराची व िवव तयव थेPया मालम>तांची
देखभाल, यव थापन व <शासन या <योजनांसाठी कर7यात येईल,” अशी तरतुद आहे.
< तावनाः
तावनाःवनाः- सं थानचे अिधकारी व कम0चारी यांचे िनवासासाठी साईनगर, समप0ण, साई5यान -०१ व
०२, साई िचंतन, साई मरण इ.कम0चारी वसाहतीचे इमारती आहे. सदर िठकाणी वसाहतीचे अतं ग0त बाजनू े र ते
असनू , तसेच उ>तरे स पवु -0 पिम असा मOु य र ता आहे. सदरील र >याचा वापर िनवास थानी असलेले
कम0चारी, अिधकारी, B णवाहीका मोठया <माणात करतात.
सदर िठकाणी सन -२०१३ म5ये डांबरीकरण करणेत आले होते. सततचे वापराने सदर िठकाणचा डांबरी
पृठथर खराब झालेला आहे. याकरीता साईनगर कम0चारी वसाहतील अतं ग0त र ते व सदर पQरसराचे उ>तरे स
असलेला पवु 0 – पिम असलेला मOु य र ता खराब झालेKया िठकाणी खड्डे भरणे, >यानंतर डांबरीकरण
िलlवीड िसलकोटसह करणे अ>यावयक आहे. >याचा तपिशल खालील<माणे आहे.
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अ.न.ं
तपिशल
पQरमाण / एकक
०१ पवु 0 – पिम मOु य र ता – १६३ मीटर लांबी.
१०५९.५० चौ.मी.
०२ अतं ग0त र ते – ४०२ मीटर लांबी
१६९०.०० चौ. मी.
एकूण - २७४९.
मी..
२७४९.५० चौ.
चौ.मी
वरील<माणे र >यांचे एकूण २७४९.५० चौ. मी. भागात खड्डे भरणे, डांबरीकरण करणे व इतर
अनषु ंगीक कामे करणेसाठी सन २०१७-१८ चे राय दरसचु ीनसार तयार करणेत आलेले आहे. अदं ाजप=कानसु ार
B.१६,०४,१००/- मा= इतका खच0 अपेि@त आहे. मा= सं थानचे पQरप=क जा.न.ं ३६२१/२०१७
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पQरप=कानसु ार येणा-या अदं ाजप=कWय रlकम २० टlके ते ३० टlके कमी करणेत
यावी असे नमदू के ले आहे. तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .१२९
अbवये अदं ाजप=कWय रlकमेत २०% कपात कBन B- 2 qहणजेच Item Rate प5दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत
यायात असे ठरले आहे. >यानसु ार याकामी २०% कपात कBन B.१२,८३,२८०/- मा= इतकW येत.े
< तावः
तावःवः- तरी िवषयांकWत कामासाठी येणारे अदं ाजे B.१२,८३,२८०/- मा=चे खचा0स व सदरचे काम
िवहीत प5दतीने ई- िनिवदा मागवनू कBन घेणसे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनण0याथ0 सादर करणेस माbयता
िमळणेस िवनंती.
िनण0य .२९५
२९५ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, साईनगर कम0चारी वसाहत इमारतीचे पQरसरातील अदं ाजे ५६५ मी.
मी.लांबीचे र ते
डांबरीकरण करणेकामी िवहीत प5दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व >यासाठी येणाXया रlकम B..१२,
१२,८३,
८३,२८०/
२८०/मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १०
िशड ते िशंगणापरू (वाकडी मागª) जाणाXया र >यास सं थानमाफ0 त जा तीत जा त िनधी उपलध कBन देणबे ाबत
मा.
मा.ना.
ना.राधाकृ षण् िवखे पाटील,
पाटील,िवरोधी प@नेता यांचे िदनांक ०१ एि<ल,
एि<ल,२०१८ चे प=.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद : अिधिनयम २१ (क)
पोट कलम (१) नंतर खालील<माणे तरतुद आहे.
“ (१क) पोट कलम (१) Pया तरतदु ना अधीन राह?न, िवव तयव थेस, राय शासनाPया पवु 0 मंजरु ीने,
आिण राय शासनाकडून राजप=ात <िस5द के लेKया आदेशाTारे िविनिद0ट कर7यात येईल अशा कमाल
मया0दPे या आिण अशा अटी व शतPं या अधीन राह?न, भlतांPया सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे Kवे थानक व
िवमानतळ आिण त>सम पायाभतू सिु वधा यांसारOया पायाभतू सिु वधा परु िव7यासाठी िकंवा >या वाढिव7यासाठी
शासिकय महामंडळांना शासिकय कंपbयांना िकंवा शासिकय उपमांना सहायक अनदु ान देता येईल.”
मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य : १. िन..७७९ िदनांक ०८/०९/२०१७
२. िन..९४९ िदनांक १४/११/२०१७
< तावना:- िशड ते िशंगणापरू या राय .६० हा एकुण ७७ कWलो िमटर लांबीचा र ता असनू , सदर
र ता हा िशड- िपंपळवाडी-एकBखे-गणेशनगर-वाकडी-ीरामपरू -बेलापरू –पढेगांव-मालंजु -े भेडा0परू -पाथरे -मांजरीपानेगांव-करजगांव-गणेशवाडी- िवáलवाडी-हनमु ानवाडी मागª िशगं णापरू येथे जात आहे. सदर र >यापै
कW
िपंपळवाडी ते मालंजु े एकुण २१.५० िकलो िमटर र >याचे कामासाठी िद.३१ ऑग ट, २००७ ते िद.०३ जल
ु ,ै
२००९ या कालावधीत सं थानमाफ0 त B.१०.४३ कोटी इतके अनदु ान काय0कारी अिभयतं ा, जागितक बॅकं <कKप
(सा. बा.) िवभाग, अहमदनगर यांना उपलध कBन देणते आलेले आहे.
मा.ना.ी.राधाकृ ण िवखे पाटील, िवरोधी प@नेता यांनी ी साईबाबा समाधी शतादी
महो>सवाचे पवू 0तयारीकरीता सं थान, िशड नगरपच
ं ायत व सव0 शासकWय िवभागाच
ं े सबं िं धत अिधकारी याच
ं े
समवेत घेतलेKया बै
ठकWतील सचु नाच
ं े अनषु गं ाने साव0जिनक बाधं काम िवभाग, सगं मनेर यांनी जा..<शा/
५२५९/ २०१७ िद.०१/०९/२०१७ प=ाbवये खालील र >याच
ं े कामासाठी साव0जिनक बांधकाम िवभागाकडे
िनधी उपलध नसKयाने सं थान माफ0 त याकामी रlकम B.२४ कोटी मा= िनधी उपलध कBन िमळावा जेणक
े Bन
सदरची कामे वेळत पणू 0 करता येतील असे कळिवले होते.
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अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

कामाचे नांव

अदं ािजत
मत((B. ल@)
िकंमत
ल@)
िशड कनकुरी डो-हाळे र ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/००म5ये मजबतु ीकरण
३००.००
व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
नांदख
१५०.००
ु  ते <रामा–८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5ये मजबतु ीकरण व
डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
गोदावरी वसाहत ते Bई (<िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म5ये मजबतु ीकरण व
१७५.००
डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
Bई ते िपपं ळवाडी र ता (<िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म5ये मजबतु ीकरण व
१००.००
डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
िपंपळवाडी एकBखे गणेशनगर वाकडी ते रा.
१०००.
रा.मा.
मा.५० पय]त र ता िक.
िक.मी.
मी. ०/०० ते
१०००.००
२५/
२५/०० म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.
ता. राहाता
रांजणगांव खु ते खडके वाके र ता (<िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/०० म5ये
३५०.००
मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
नांदख
३२५.००
ु  साकुरी र ता (<िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व २४/०० ते
२८/०० म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
एकूण रlकम
२४००.
कम Bपये ल@ २४००.००

उपरोlत<माणे साव0जिनक बांधकाम िवभाग, सगं मनेर यांनी सादर के लेला वरील र >याच
ं े दBु तीचे
कामासाठी सं थानकडून िनधी िमळणेसबाबतचा < ताव िद.०८/०९/२०१७ रोजी मा.यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनण0याथ0 सादर कर7यात आला होता. >यानसु ार सदरह? < ताव ततु 0 थगीत ठे वणेत यावा असे ठरले.
>यानतं र मा.ी.राधाकृ ण िवखे पाटील, मा.िवरोधी प@ नेता यांनी मा. मOु यम=ं ी महोदय व <धान
सिचव, िवधी व bयाय िवभाग यांना अNेिषत के लेKया िद.२९/०९/२०१७ रोजीPया प=ादारे ी साईबाबा समाधी
शतादी वषा0त आप>कालीन पQरि थतीम5ये खालील पया0यी र >याच
ं ी सधु ारणा होणेबाबत िवनतं ी के ली.
अ.न.ं कामाचे नांव
मत((B.ल@)
अदं ािजत िकंमत
ल@)
१
िशड कनकुरी डो-हाळे र ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5ये
३००.००
मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
२
नांदख
१५०.००
ु  ते <रामा–८ (इिजमा.८५) िक.मी.०/०० ते ६/०० म5ये
मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
३
गोदावरी वसाहत ते Bई ( <िजमा.९१) िक.मी. ०/०० ते ७/०० म5ये
१७५.००
मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
४
Bई ते िपपं ळवाडी र ता ( <िजमा.८८) िक.मी. ०/०० ते ४/०० म5ये
१००.००
मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
५
िपंपळवाडी एकBखे गणेशनगर वाकडी ते रा.
१३००.
रा.मा.
मा.५० पय]त र ता िक.
िक.मी.
मी.
१३००.००
०/०० ते २५/
२५/०० म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता.
ता. राहाता
६
रांजणगांव खु ते खडके वाके र ता ( <िजमा.९२) िक.मी. ०/०० ते १४/००
३५०.००
म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
७
नांदख
३२५.००
ु  साकुरी र ता ( <िजमा.१०) िक.मी. १०/५०० ते १२/५०० व
२४/०० ते २८/०० म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहाता
एकूण रlकम
२७००.
कम Bपये ल@ २७००.००
याबाबत काया0सन अिधकारी, िवधी व bयाय िवभाग, म=ं ालय मबंु ई यानं ी .सासिं व-१०१७/ १६४०/
<..१८२/ का.१६ िद.०९ ऑlटोबर, २०१७ रोजीचे प=ाbवये खालील<माणे कळिवले.
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1.

ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0म5ये िशरडीत होणारी ी साईभlताच
ं ी वद0ळ व सभं ाय गद
िवचारात घेऊन, <मख
ु िजKहा माग0 qहणनू दजा0 उbनत झालेKया र >याच
ं ी सधु ारणा कर7यासाठी
साव0जिनक बांधकाम िवभागाने ी साईबाबा सं थान िवव तयव था यांPयाकडे सादर के लेKया र ता
सधु ारणा < तावाला िवशेष बाब qहणनू ता>काळ मजं रू ी देऊन िनधीची तरतदु कर7याची िवनतं ी के ली
आहे .
2.
< तुत <करणी मला आपणास असे कळिव7याचे िनदªश आहेत कW, मा. ी. राधाकृ ण िवखे पाटील,
मा.िवरोधी प@ नेता यांनी >यांPया िद.२९/०९/२०१७ रोजीPया प=ादारे िवनंती के Kया<माणे
साव0जिनक बांधकाम िवभागाने ी साईबाबा सं थानकडे सादर के लेKया < तावाम5ये वरील ७
र >यांPया दBु तीPया आवयlता आिण सदर र >यांची शतादी कालावधी मधील उपयlु तता
याबाबचा साकKयाने िवचार कBन ी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम, २००४
मधील तरतदु ीनषु गं ाने उचीत काय0वाही कर7यात यावी ही िवनंती.
याबाबतचा < ताव िद.१४/११/२०१७ रोजी मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण0याथ0 सादर कर7यात
आला होता. >यावर िनण0य . ९४९ खालील<माणे झाला आहे.
“..यावर सिव तर चचा0 होऊन, < तािवत र >यांपै
कW िशड-कनकुरी-डोXहाळे या र >यावर साईभpांची
ये-जा राहते, याकरीता िशड-कनकुरी-डोXहाळे या र ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० मजबतु ीकरण व
डांबरीकरण करणेसाठी साव0जिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांना B.३ कोटी मा= िनधी िवधी व bयाय िवभाग,
महारा शासन यांचे माbयतेने सं थानमाफ0 त उपलध कBन दे7यात यावा, असे ठरले व उव0Qरत र >यांबाबतचा
< ताव अमाbय करणेत आला.”.
आता, मा. ना. ी. राधाकृ ण ए. िवखे पाटील, िवरोधी प@नेता, महारा िवधानसभा यांनी
>यांचेकडील िदनांक ०१ एि<ल, २०१८ रोजीचे प=ाbवये “ िशड ते िशंगणापरू (वाकडी मागª) जाणारा र ता
दळणवळणाPया Ôटीने अ>यंत खराब झालेला आहे. स5या ी साईबाबा समाधी शतादी वष0 सBु आहे. या
र >याPया कामासाठी सं थानमाफ0 त िनधी उपलध कBन िदKयास वाहतुकWPयाÔटीने भािवकांची सोय हो7यास
मदत होईल. कृ पया, वरील र >याPया कामासाठी सं थानमाफ0 त जा तीत जा त िनधी उपलध कBन cावा, ही
िवनंती ” के ली आहे.
< ताव
ताव:- वरील<माणे मा. ना. ी. राधाकृ ण ए. िवखे पाटील, िवरोधी प@नेता, महारा िवधानसभा
यांनी िशड ते िशगं णापरू र >याचे कामासाठी सं थानमाफ0 त जा तीत जा त िनधी उपलध कBन देणबे ाबत के लेले
मागणीचा < ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .२९६
२९६ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, उपरोp् < तावात नमदु के ले<माणे िपपं ळवाडीळवाडी- एकBखे- गणेशनगरनगर- वाकडी ते
रा.
रा.मा.
मा.५० पय]त र ता िक.
िक.मी.
मी. ०/०० ते २५/
२५/०० म5ये मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणेस व >याकामी येणाXया
खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली.
यावेळी अशीही चचा0 झाली कW,
कW, अहमदनगर–
अहमदनगर–मनमाड या महामागा0वरील िचच
फाटा-देवळालीळालीं ोली फाटाटाकळीिमयाटाकळीिमया-आरडगावआरडगाव-कG दळदळ-Ãाqहणी हा र ता शिन िशंगणापरु येथे दश0नासाठी जाणाXया भािवकाच
ं े सोईचा व
नजीकचा आहे. तरी सदर र >याचे
>याचेही मजबतु ीकरण व डांबरीकरण करणेबाबतचा सिव तर < ताव सादर कर7यात
यावा,
(काय0वाहीयावा, असे ठरले.
ाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
जलसंपदा िवभागाची मौजे िशड येथील स.न.ं ११४/
११४/९ व १२५/
१२५/३ मधील ३२ आर जागा सं थानला ह तांतरीत
कBन >या बदKयात मौजे िनमगाव. व ८८ पै
.मधील सं थान मालकWची ४० आर
िनमगाव-कोXहाळे येथील गट न.ं ८७ पै
जागा >यावर काया0लय,
य, गोडावनू , अितथीगृह व कम0चारी िनवास थान इमारतीचे बांधकाम कBन >यासह
जलसंपदा िवभागास ह तांतरीत करणेबाबत मा.
मा.यव थापन सिमती सभेत झालेले िनण0य िनर त करणे व याबाबत
िवधी व bयाय िवभाग यांचे माbयतेकरीता सादर करणेत आलेला < ताव र करणे.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदःः१)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) Pया खंड (क) अbवये “मिं दराPया व
िवव तयव थेPया मालम>तांची देखभाल, यव थापन व <शासन करणे” या <योजनासाठी
सिमतीकडून िवव तयव थेPया िनधीचा िवनीयोग कर7याची तरतूद आहे.
२)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (३) अbवये “ िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली
कोणतीही थावर मालम>ता, राय शासनाPया लेखी पवु म0 ंजरु ीने असेल >याखेरीज सिमतीकडून,एका
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वषा0पे@ा अिधका मदु तीकरीता, भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक7यात येणार नाही,
िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbयस
ं ािमत कर7यात येणार नाही ” अशी तरतदू आहे.
मा.यव थापन सिमती सभेत समं त करणेत आलेले िनण0य:- मा.यव थापन सिमती सभा
िद.०८/०२/२००९ मिधल िनण0य .९१ पढु ील<माणे िनण0य समं त झालेला आहे. “पाटबधं ारे खा>याने
सचु िवलेKया दोन पया0यानसु ार वा तुिवशारदांकडून <ाथिमक वBपाचे ले-आऊट व बांधकाम खचा0चे
अदं ाजप=क तयार कBन पाटबधं ारे खा>याकडे पाठिवणेसाठी वा तुिवशारदाची नेमणक
ू होणेस व >याकामी येणाया सव0समावेशक खचा0स तसेच ी साईबाबा सं थान िवव तयव था अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसु ार
सदरह? < ताव माbयते तव मा.िवधी व bयाय िवभागाकडे पाठिवणेस माbयता देणबे ाबतचा < ताव मा.काय0कारी
अिधकारी यांनी सादर के ला होता. >यास माbयता दे7यात आली. ”
तसेच िद.२२/०५/२०१० मिधल िनण0य . ५१५ पढु ील<माणे िनण0य संमत झालेला आहे. “ यावर
सिव तर चचा0 होऊन, जलसंपदा िवभागास >यांचे िशड येथील ३२ आर जागGPया मोबदKयात सं थान मालकWची
मौजे िनमगांव कोहा0ळे िशवारातील गट नंबर ८७ पै
. व ८८ पै
. मधील ४० आर जागा काया0लय, कम0चारी
िनवास थाने आिद आवयक बाधं काम कBन देऊन ह तांतरीत कर7यात यावी. याकामी कर7यात आलेKया
<ाथिमक काय0वाहीस माbयता दे7यात आली. तसेच शासनाPया माbयतेसाठी जलसंपदा िवभागाचे माbयतेसह
िवहीत प5दतीने < ताव सादर कर7यात यावा, असे ठरले. ”
< तावना- मौजे िशड येथे अहमदनगर–मनमाड महामागा0लगत सहª न.ं ११४/९ व १२५/३ म5ये
जलसंपदा िवभागाची एकूण ३२ आर जागा आहे. सदर जागेत सcि थतीत शाखा अिभयंता, िसचं न शाखा,
िशड यांचे काया0लय व कम0चारी वसाहत या इमारती आहेत. सदर जागा सं थानला <ा¡त कBन घेऊन, >या
िठकाणी साई भlतांसाठी म5यवत खोली वाटप व मािहती कG Cासाठी इमारतीचे बांधकाम तसेच भिवयात
सं थानPया गरजेनसु ार/आवयकतेनसु ार बांधकाम कर7याचे < तावीत होते. >यासाठी वा तुिवशारदांकडून
<ाथिमक वBपाचे ले–आऊट व बांधकाम खचा0चे अदं ाजप=क तयार कBन पाटबधं ारे खा>याकडे पाठिवणेसाठी
वा तु िवशारदाची नेमणक
ू होणेस व >याकामी येणा-या सव0 समावेशक खचा0स तसेच ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था अिधिनयम – २००४ मधील तरतुदीनसु ार सदरह? < ताव माbयते तव मा. िवधी व bयाय
िवभागाकडे पाठिवणेस माbयता देणबे ाबतचा < ताव िद.०८/०२/२००९ रोजी झालेKया
मा. यव थापन सिमती सभेपढू े सादर करणेत आला होता. >यास सदरह? सभेतील िनण0य .९१ अbवये माbयता
देणते आली.
सदर < तावाबाबत मा. म=ं ी, जलसपं दा, महारा राय तथा मा. अ5य@, गोदावरी मराठवाडा
पाटबधं ारे िवकास महामडं ळ याच
ठकWत
ं े अ5य@तेखाली िनयामक मडं ळाचे िद.२२/०६/२०१० रोजी झालेKया बै
आय>या वेळेचा ठराव . ४३/१ खालली<माणे झालेला आहे.
“...जलसपं दा िवभागाPया मालकWPया िशड येथील सहª न.ं ११४/९ @े= २० आर व सहª न.ं १२५/३
@े= १२ आर असे एकूण ३२ आर @े= >यावरील बांधकामासह ी साईबाबा सं थान, िशड यांना सदर @े=ाPया
बदली सं थान मालकWPया मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील सहª न.ं ८७ व ८८ मधील ४० आर जागा शाखा
काया0लय, िवामगृह, अिधकारी व कम0चारी िनवास थाने ( र ते, वीज, पाणी इ. सोयीयlु त ) तसेच उcान व
खेळाPया मै
दानासह ी साईबाबा सं थान, िशडPया खचा0ने तयार कBन दे7याPया अटीवर ह तांतर कर7याPया
< तावास िनयामक मंडळाची माbयता दे7यात येत आहे.
तथापी सदर ह तांतरण संबधं ी िजKहािधकारी यांPयासहमतीने हावे व सं थानने <थम >यांचे जागेवर
बांधावयाचे शाखा काया0लय,िवामगृह, अिधकारी व कम0चारी िनवास थाने ( र ते, वीज, पाणी इसोयीयlु त)
बांधनू पणू 0 कBन ते जलसपं दा िवभागाPयाअिधका-यांना ह तांतर करावे व नंतरच अ ती>वातील शाखा
काया0लय, >यातील इमारती व जागेचा ताबा _यावा असे िनयामक मंडळाने सिु चत के ले.”
मा. यव थापन सिमतीचे व जलसंपदा िवभागाचे उपरोlत िनण0यानसु ार मा. <धान सिचव, िवधी व
bयाय िवभाग, महाराशासन यांचेकडेस िदनांक ०६ नोहGबर, २०१० रोजीचे प=ाTारे िवषयांकWत <कKपास
माbयता िमळणेसाठी < ताव सादर करणेत आला होता. तसेच आिक0 टेlट सरु े श बाबु अॅ7ड पाट0नस0 यांचेकडून
जलसंपदा िवभागासाठी करावयाPया अदं ाजे रlकम Bपये ६.०१ कोटी इतlया खचा0चे अदं ाजप=कांसह बांधकाम
आराखडे तयार कBन जलसंपदा िवभागाकडे माbयतेसाठी पाठिवणेत आले होते.
जलसंपदा िवभागाने माbयता िदलेKया बांधकाम आराखडयानसु ार, िवहीत प5दतीने बांधकामांचे
िवदयतु िवषयक भाग व लॅ7ड के पग वगळता B.४,०४,००,४५८/- रकमेPया कामासाठी िनिवदा मागिवणेत
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येवनू <ा¡त झालेKया िसलबदं िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेत उघडणेत
आKया. िनिवदा सादरक>या0शी चचा0 / वाटाघाटी कBन िनqमतम दराचे ( ५.४७ % कमी) ठे केदार मे. के
आर.आर इb»ा. <ोजेlट (<ा.) िल. है
Cाबाद याच
ं ी िनिवदा िनण0य .४९८ अbवये ि वकारणेत येवनू >यांना
काया0दश
े देणते यावा असे ठरले. >यानसु ार B.४,००,८६,९७७/- मा= इतlया मजं रू रकमेचा काया0दश
े
(िवcतु व लॅ7ड के पग वगळून) बांधकाम ठे केदार के . आर. आर. इb»ा <ोजेlटस् (<ा.) िल.,है
Cाबाद यांना
जा.न.ं २१७९/२०११ िद.०१/०८/२०१२ अbवये देणते आला होता.
ठे केदार यांचेशी झालेKया करारनाqयानसु ार सदरह? कामाची मदू त िद.१५/०८/२०१५ ते
िद.१४/११/२०१२ अखेर ( १५ मिहने ) होती. िवहीत कालावधीत ठे केदार यांनी साईटवर टाफ lवाट0र, गोडावनू ,
काया0लय, व िवामगृह इमारतीचे आर.सी.सी. फुटग करीता खोदाई तसेच िवामगृह इमारती यितQरlत इतर
इमारतचे फाऊंडेशनपी.सी.सी. चे काम के ले होते व िद.१२/०१/२०१२ पासनू काम बदं ठे वले होते. ठे केदार यांना
काम सBु करणेबाबत वेळोवेळी सम@ तसेच प=ाTारे पाठपरु ावा कBनही ठे केदार यांनी काम सBु के ले नाही. करीता
आिक0 टेlट सरु े श बाबु अॅ7ड पाट0नस0, मंबु ई यांनी िद.१४/०६/२०१२ अbवये ठे केदार यांना Final Notice of
Termination देणते आली. ठे केदार यांना सदर कामापोटी कुठलेही पेमGट कर7यात आलेले नाही.
मा.यव थापन सिमतीचे िविवध िनण0यांनसु ार मा. िवधी व bयाय िवभागाकडे िवषयांकWत जागा
ह तांतरणासाठी माbयता िमळणेकरीता सं थानकडील प= िद.२८/१०/२०१० अbवये < ताव सादर करणेत
आला होता. मा. िवधी व bयाय िवभागाने िद.०५/०२/२०११ चे प=ाbवये सदर कामाबाबतची जलसंपदा
िवभागाPया माbयतेसह आवयक ती अदं ाजप=के चालू िड.एस.आर. <माणे तयार कBन आवयक नकाशासह
शासनास < ताव सादर करणेबाबत कळिवले होते. >यानसु ार मा.काय0कारी अिभयतं ा, नािशक पाटबधं ारे िवभाग,
नािशक यांचेकडे इकडील िद.३०/०९/२०११ अbवये ¡लॅन व ए टीमेट सादर कर7यात आले. अcाप >यांचेकडून
सदर ¡लॅन व ए टीमेटला माbयता <ा¡त झालेली नाही.
सदरह? <कKपाबाबत मा. ि=सद य सिमतीचे िद.२१/०६/२०१३ रोजीचे सभेत िनण0य . ४५६ खालील
<माणे संमत झालेला आहे.
“सदरह? <कKपाचे ठे केदार K R R Infra Project Pvt. Ltd., Hyderabad यांची सं थानकडे जमा
असलेली B.१०,०२,१८०/- मा= िसlयQु रटी िडपॉिझट रlकम ज¡त कर7यास माbयता दे7यात आली.
तसेच जलसपं दा िवभागाचे संबधं ीत सधु ारीत ए टीमेट िवधी व bयाय िवभागाकडे माbयतेसाठी
पाठिवणेत आलेले आहे. >यास िवधी व bयाय िवभागाची माbयता येईपय]त सदरह? िवषय थिगत ठे व7यात यावा,
असे ठरले.”
िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन यानं ी प= . सांसिव./२०१०/स.ं .८७९/का.१६
िद.२०/०३/२०१५ अbवये शासन माbयतेसाठी सादर कर7यात आलेKया < तावाचे अनषु गं ाने काही बाबचा
खल
ु ासा करणेबाबत कळिवले आहे. >यातील मु ा .७ अbवये <कKपाचे ठे केदार याच
ं े सं थानकडे जमा
असलेली (EMD Rs.4,04,005/- + Initial S.D. Rs. 5,98,175/-) असे एकुण B. 10,02,180/- इतके
िसlयQु रटी िडपॉझीट ज¡त करणेत आलेले आहे. सदर प=ातील अ..४ नसु ार िवषयांकWत <कKपाचे
बांधकामासाठी या <कKपाचे आिक0 टेlट, सरु े श बाबु अॅ7ड पाट0नस0, मंबु ई यांनी डी.एस.आर. (२०१४ -१५)
<माणे तयार के लेKया अदं ाजप=कानसु ारसदर कामासाठी एकुण B. ७,७०,६३,६०१/-इतका खच0 अपेि@त आहे.
िद.१९/०९/२०१६ रोजी मा. अ5य@ महोदय यांनी घेतलेKया बै
ठकWत ी साई <सादालयाचे लगत
असलेKया मौजे िनमगांव - को-हाळे येथील गट न.ं ८७ , ८८ पै
कW मधील जागेत वतं= <साद लाडू यिु नट
< तावीत करावे अशी सचु ना िदली हेाती. >यानसु ार िद.२३/११/२०१६ रोजी झालेKया मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत < ताव सादर करणेत आला असता >यावर खालील<माणे िनण0य .७७१ खालील <माणे समतं झालेला
आहे.
“यावर सिव तर चचा0 होऊन, <साद लाडू िनिम0ती कामी वतं= फुड <ोसेिसंग यिु नटचे बांधकाम
करणेसाठी आिक0 टेlट नेमणक
ू Wकरीता वत0मान प=ातील जािहर सचु नेTारे आिक0 टेlचरल सKलागारांकडून ई –
िनिवदा मागिवणेस व >याकामी येणा-या खचा0स माbयता दे7यात आली.”
उपरोlत िनण0यानसु ार आिक0 टेlचरल सKलागार नेमणक
ू Wसाठी वत0मानप=ात तसेच सं थानचे संकेत
थळावर Request for Proposal <िस5द कBन < ताव मागिवणेत आले होते. >यानसु ार E- RFP <िया पणू 0
कBन आिक0 टेlट सिु शल देशमख
े दे7यात आलेला आहे. सदरह?
ु अॅ7ड असोिसएटस, औरंगाबाद यांना काया0दश
<साद लाडू िनिम0तीसाठी वतं= फुड <ोसेिसंग यिु नट उभारणेकामी आिक0 टेlट यांना लाडू <साद िवभागाचे

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

55

गरजेनसु ार बांधकाम @े= िनचीत कBन आराखडा तयार कर7यास सांग7यात आले होते. >या<माणे आिक0 टेlट
यांनी आराखडा सादर के ला आहे. आिक0 टेlट यांनी सादर के लेKया आराखडयाम5ये जलसपं दा िवभागास ह तातं र
करणेसाठी < तावीत असलेKया ४० आर जागेचा समावेश करणेत आलेला आहे. सदर जिमनीचे रे खांकनास
मजं रु ी िमळणेकामी उपिवभागीय अिधकारी, िशड यांचक
े डे < ताव सादर करणेत आला होता. >याबाबत
सहा×यक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यांनी िद.०६/०२/२०१८ रोजीचे प=ाbवये उपिवभागीय अिधकारी,
िशड यांचेकडे काही अटवर ता>परु >या वBपात मंजरु ीची िशफारस के ली आहे.
मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं ८७, ८८ पै
. म5ये सं थानचे एकूण ३ हेlटर @े= आहे. >यापै
कW
सै
िनक िवामगृहासाठी ६० आर @े= उपलध करणेत आले आहे. तसेच महािवतरणचे सब टेशनसाठी ५२ आर
@े= उपलध करणेत आले आहे. सै
िनक िवामगृहासाठीचे ६० आर @े=ाकरीता संबंिधत सं थेने वतं= रे खांकन
मंजरू कBन घेतलेले आहे. >यामळ
ु े उव0Qरत २ हेlटर ४० आर @े=ासाठी रे खांकन मंजरु ी < तािवत आहे. अशा
<कारे सदर भख
ू ंडातनू जलसंपदा िवभागास ह तांरीत करावयाचे < तािवत ४० आर @े= हे िनयोिजत लाडू
िनिम0ती यिु नट <कKपासाठी वापरात येणार आहे. >यामळ
ु े सदर भख
ु डं ातील ४० आर < तािवत @े= जलसंपदा
िवभागास उपलध करता येणार नाही.
< ताव
ताव- तरी जलसंपदा िवभागाची मौजे िशड येथील स. न.ं ११४/९ व १२५/३ मधील ३२ आर जागा
सं थानला ह तांतरीत कBन >या बदKयात मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील गट न.ं ८७ पै
.व ८८ पै
. मधील सं थान
मालकWची ४० आर जागा >यावर काया0लय, गोडावनू , अितथीगृह व कम0चारी िनवास थान इमारतचे बांधकाम
कBन >यासह जलसपं दा िवभागास ह तांतरीत करणेबाबत िद.०८/०२/२००९ व िद.२२/०५/२०१० रोजी
झालेKया मा.यव थापन सिमती सभेतील अन
ु मे िनण0य . ९१ व िनण0य .५१५ िनर त करणे व सदर
ह तांतरणाचे माbयतेसाठी िवधी व bयाय िवभाग यांचेकडे सादर करणेत आलेला < ताव र करणेबाबत िनण0य
होणेस िवनतं ी.
िनण0य .२९७
२९७ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, जलसंपदा िवभागाची मौजे िशड येथील स.
स. न.ं ११४/
११४/९ व १२५/
१२५/३ मधील ३२ आर
जागा ही मोlयाPया िठकाणी असKयाने सं था
थानला
नला ह तांतरीत
तरीत कBन घे7यात यावी.
यावी. तसेच सं थानचे मौजे िनमगाव
को. मधील जलसंपदा िवभागाकडे ह तांतरीत करावयाचे ४० आर @े= वगळून
को-हाळे येथील गट न.ं ८७,
८७, ८८ पै
उव0रीत @े=ात
ती यिु नट <कKप उभारणेत यावा,
ात लाडू िनिम0ती
यावा, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयतं ाा,,बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १२
मौजे िनमगांव कोXहाळे गट न.ं ८७,
८७,८८ मधील जागेत <साद लाडू िनिम0ती यिु नटकरीता इमारतीचे िनयोजीत
बांधकामासाठी आिक0 टेlट सिशल
ुिशल देशमख
ु यांनी सादर के लेKया नकाशांना व अदं ाजप=कWय खच0
B.१५,
१५,९९,
९९,३६,
३६,७१३/
७१३/- व शासनाचे <शासकWय परवानगीस पाठिवणेस माbयता देणबे ाबत.
ाबत.
< तावी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदु – अिधिनयमाचे
तावकलम २१ मधील पोटकलम (१) Pया खडं (क) अbवये “ मिं दराPया व िवव तयव थेPया मालम>ताच
ं ी
देखभाल, यव थापन व <शासन करणे ” व खडं (घ) अbवये “भlतांना जेवण देणे आिण अbनछ= चालिवणे”
अशी तरतुद आहे.
मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमती सभेतील िनण0य– मा.यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत
खालील<माणे िनण0य .३२२(३०) संमत झालेला आहे.
“ मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८७,८८ मधील जागेत <साद लाडू िनिम0तीसाठी वतं= फुड <ोसेिसंग
यिु नट उभारणेकरीता आिक0 टेlचरल सKलागार नेमणक
कW िनqनतम
ू Wसाठी मागिव7यात आलेKया ई-िनिवदांपै
दरधारक मे.सिु शल देशमख
ु अॅ7ड असोिसएटस, औरंगाबाद हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचªसाठी
उपि थत होते.
यावर सिव तर चचा0 होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८७,८८ मधील जागेत <साद लाडू
िनिम0तीसाठी वतं= <सादलाडू िनिम0तीकामी वतं= फुड <ोसेिसंग यिु नट उभारणेकरीता आिक0 टेlचरल सKलागार
नेमणक
ू Wसाठी उपरोlत तल
ु ना>मक तl>यामधील िनqनतम दरधारक यांचे दर ि वकारणेत येऊन, >यांना नेमणक
ू प=
दे7यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात आली. ”
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत खालील<माणे िनण0य .७०१ समं त
झालेला आहे.
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“ आिक0 टेlट सिु शल देशमख
ु अॅ7ड असो., औरंगाबाद यानं ी लाडु िनिम0तीसाठी वतं= यिु नट उभारणीचे
सादरीकरण आजचे सभेत सादर के ले. िवचारलेKया <नाच
ं े उ>तरे िदली.
..यावर सिव तर चचा0 होऊन, लाडु िनिम0तीसाठी वतं= यिु नट उपरोlत < तावातील पया0य ०१ <माणे
उभारणेत यावे, असे ठरले. >यासाठी िवहीत प5दतीने ई-िनिवदाची मागणी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे B.
१४.४१ करोड मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आली.”
< तावना– मा. यव थापन सिमतीचे वर नमदू िनण0य .३२२(३०) अbवये वरील िवषयांकWत
<कKपासाठी सिु शल देशमख
ु अॅ7ड असोिसएटस् , औरंगाबाद यांची िद.०२/०६/२०१७ रोजीचे प=ाbवये
आिक0 टेlट qहणनू िनयlु ती करणेत आलेली आहे.
यापवु  आिक0 टेlट यांनी सदर <कKपासाठी खालील<माणे दोन पया0यांनसु ार अदं ाजप=क सादर के लेले
होते.
Built up area in Cost of Block
Sr.No. Option Type Discription
Sqm.
Estimate in Cr.
01
Option – I
R.C.C. Building (Only GF) 3275.075
Rs.14.41 Cr.
Compositee- PEB + RCC
02
Option- II
4102.91
Rs.12.15 Cr.
Building (Only GF)
याबाबत वर नमदू यव थापन सिमती िनण0य .७०१ अbवये पया0य .१ नसु ार येणारे अदं ाजे
B.१४.४१ कोटी खचा0स माbयता देणते आली आहे.
मौजे िनमगांव को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट न.ं ८७ पै
. व ८८ पै
. २४००० चौ.मी. @े=ावर < तािवत
लाडू िनिम0ती यिु नट इमारत बांधणे या <योजनासाठी रे खांकन मंजरु ीकरीता उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग,
िशड यांचेकडे अज0 करणेत आला आहे. >यावर सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर यांनी
िद.०६/०२/२०१८ रोजीचे प=ाbवये काही अटवर ता>परु >या वBपात परवानगीची िशफारस के ली आहे. तथापी
उपिवभागीय अिधकारी यांचेकडील परवानगीचे प= अcाप <ित@ेत आहे.
आिक0 टेlट यांनी यापवु  सादर के लेले अदं ाजप=क हे सन २०१६-२०१७ चे िजKहा दरसचू ीवर
आधारीत व ढोबळ वBपाचे होते.आता आिक0 टेlट यांनी अिधक अâयासांती नकाशाम5ये काही सधु ारणा के Kया
आहेत. सदर सधु ारीत नकाशे सभेपढु े सादर कर7यात येत आहेत.
पवु चे नकाशाम5ये बंदु ी सक
ु िवणे व पॅकग करणेसाठी तळमजKयावर <सादलाडु करीता १६० चौ.मी.
व बंदु ी <साद करीता १६५ चौ.मी. असे एकूण ३२५ चौ.मी.@े= दश0िवलेले होते. आता सधु ारीत नकाशाम5ये
याकरीता पहीKया मजKयावर <>येकW ४५० चौ.मी.<माणे एकूण ९०० चौ.मी. @े= दश0िव7यात आले आहे.
िदवसGिदवस वाढ>या मागणीचा िवचार करता या<माणे वाढीव बाधं काम @े= आवयक आहे. तथापी बंदु ी
पिहKया मजKयावर नेणे व पॅकग के लेले लाडू / बंदु ी <साद पािकटे तळमजKयावर आणणे यासाठी िलÅट अथवा
कbहेअर बेKटचे वBपात यव था करावी लागेल. तळमजला व पिहKया मजKयाची उंची <>येकW ६.३० मीटर
इतकW दश0िवलेली आहे. तळमजKयावरील बेसन, चlकW व थिम0क ÅKयईू ड िहटग िसि टम यांना मेटल शीट
Bफग असनू >यांची उंची ९ मीटर दश0िवलेली आहे.
िबKट-अप एQरया व यिु नट वाईज एQरया यांचा तपिशल खालील<माणे आहे.
I) GROUND FLOOR :NET B/UP AREA = 2512.19 SQM
EXTRA HEIGHT AREA = 1256.09 SQM
---------------TOTAL AREA (GF)
= 3768.28 SQM
II) FIRST FLOOR :NET B/UP AREA = 1268.88 SQM
EXTRA HEIGHT AREA = 634.44 SQM
---------------TOTAL AREA (FF)
= 1903.32 SQM
TOTAL B/UP AREA (I+II) =
5671.60 SQM
UNITS WISE AREA
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SR.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UNIT
COLD STORE
SUB STORE
ONLINE BESAN CHAKKI UNIT
FLOOR STORAGE
PLATFORM FOR THERMO FLUID HEATIN SYSTEM
BESAN MIXING AND CLEANING
LADDU KITCHEN
FREE BUNDI KITCHEN
DISTRIBUTION COUNTER
ADMIN. OFFICE
DRYING AND PACKING (LADDU)
DRYING AND PACKING (FREE BUNDI)
TIME OFFICE
CHANGING ROOM (MALE)
CHANGING ROOM (FEMALE)

CARPET AREA
IN SQM.
93.25
93.25
221.00
62.00
182.00
92.35
390.00
390.00
60.00
54.00
450.00
450.00
20.00
20.00
20.00

BUILT UP AREA
IN SQM.
103.19
103.19
238.32
70.23
200.00
101.43
430.00
430.00
65.84
63.52
490.00
490.00
24.73
24.73
24.73

आता आिक0 टेlट यांनी वर नमदू तपिशला<माणे सधु ारीत नकाशानसू ार बांधकामासाठी सन २०१७२०१८ चे िवcमान ईएसएसआर दरांनसु ार सिव तर अदं ाजप=क तयार के ले असनू >याचा तपिशल खालील<माणे
आहे.
A) CIVIL WORK, WATER SUPPLY, SANITARY, COMPOUND WALL,
- RS.10,85,13,614.00
ROAD, PARKING ETC.
B) INTERNAL AND EXTERNAL ELECTRIFICATION, FIRE FIGHTING
- RS.1,13,24,165.00
C) HVAC EVAPORATIVE COOLING SYSTEM
- RS.1,07,00,000.00
D) COST OF FURNITURE
- RS.15,00,000.00
E) COST OF ETP PLANT
- RS.15,00,000.00
NET TOTAL
- RS.13,35,37,779.00
ADD 12% FOR GST ON (A+B)
- RS.1,43,80,534.00
ADD 4% CONTINGENCIES ON NET TOTAL
- RS.53,41,511.00
ADD 5% CENTAGE CHARGES ON NET TOTAL
- RS.66,76,889.00
TOTAL ESTIMATED COST - RS.15,99,36,713.00

< ताव
ताव:-तरी वरील िवषयांकWत <कKपासाठी आिक0 टेlट सिु शल देशमख
ु अॅ7ड असो., औरंगाबाद
यांनी तयार के लेKया नकाशांचे अवलोकन होऊन >यास माbयता िमळणेस िवनंती. तसेच आिक0 टेlट यांनी सादर
के लेKया सिव तर अदं ाजप=कानसु ार येणारे अदं ाजे BB..१५,
१५,९९,
९९,३६,
३६,७१३/
७१३/- इतlया अपेि@त खचा0स माbयता
िमळणेस िवनंती. तसेच सदरह? <कKप हा मोठया वBपाचा पायाभतू <कKप असKयाने मा.<धान सिचव, िवधी व
bयाय िवभाग यांचे माbयतेकरीता < ताव सादर करणेबाबत िनण0य होणेस िवनंती.
िनण0य .२९८
नी सभेस अशी मािहती िदली कW,
२९८ यावेळी सद यांनी
कW, ितBपती बालाजी येथील <साद लाडू जादा कालावधीसाठी
िटकून राहातात,
राहातात, सदर लाडू िनमतीPया काय0प5दतीची
5दतीची मािहती घेऊन पढु ील िनण0य _यावा.
_यावा.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सदरचा िवषय थिगत ठे वणेत आला.
आला.
(काय0वाहीाही- काय0कारी अिभयंताा,,बांधकाम िवभाग/
िवभाग/<.अिध@क,
अिध@क, लाडु <साद िनमती िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १३
सं थानमाफ0 त साजरे कर7यात येणाXया ०३ मOु य उ>सवांची िनम=ं ण पि=का व >यासोबत पाठिवणेत येणारे उदीउदी<सादबाबत.
<सादबाबत.
< तावी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड, अिधिनयम २००४ चा (महारा अिधिनयम ं.१४)
तावकलम १९ (भlतमंडळ) अिधिनयमातील तरतुद –
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१९. (१) समारंभ, उ>सव, पजु ा, इ>यादची िशफारस कर7यासाठी, आयदाते, आजीव सद य, सव0सामाbय
सद य, सामाbय सद य, सहयोगी सद य आिण सं थान सद य (सल न) यांचा समावेश असलेले एक भlतमडं ळ
असेल. सद य>वाPया <>येक <कारासाठी वग0णीचा दर िविनयमांदारे िनधा0Qरत कBन िदKया<माणे असेल.
(२) कोण>याही यlतीस, मग ितची जात, धम0 अथवा िलंग कोणतेही असले तरी, भlत मडं ळाचे सद य>व
दे7यात येईल. पंरत,ु अशा यlतीने वयाची अठरा वषª पणु 0 के ली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा भlत
असली पािहजे.
(३) भlत मंडळाPया सद यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत0ये िविनयमांTारे िनधा0Qरत कÙन
िदKया<माणे असतील. सिमती, भlत मंडळाPया सद य>वासाठी अज0 करणा-या अज0दारने पणू 0 करावयाPया इतर
अटी व शत देखील िविनयमांTारे िनधा0Qरत कÙन देईल.
उपरोlत अिधिनयमातील तरतदु ीस अनसु Bन मा. यव थापन सिमतीने याकामी िविनयम तयार कBन ते
महारा शासनाPया िवधी व bयाय िवभागाकडे माbयतेसाठी पाठिवले >यास शासन पञ . सासंिव-२०१२/
<..१९/ पनु बा0धणी-७/का.सोळा िवधी व bयाय िवभाग, मंञालय, मंबु ई-३२ िद.२८ ऑlटोबर, २०१३ अbवये
माbयता िदलेली आहे
भlतमंडळाचे सभासदांबाबत िविनयम िविनयम, २०१३ (कलम ०४ ) खालील<माणे –
१. संि@¡त नांव:- या िविनयमांना ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, (िशड) भlत मंडळ िविनयम २०१३,
असे संबोधले जाऊ शकते.
२. याOया :- या िविनयमात, जर >याम5ये िवषयास आिण संदभा0स काहीही <ितकुल नसेल तर .
(अ) “अिधिनयम” qहणजे ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, (िशड) अिधिनयम २००४ ( सन २००४ चा
महारा अिधिनयम मांक १४)
(ब) “काय0कारी अिधकारी” qहणजे अिधिनयामातील कलम १३ अbवये िनयlु त कर7यात आलेले यव थापन
सिमतीचे काय0कारी अिधकारी .
(क) “यव थापन सिमती” – qहणजे अिधिनयमातील कलम ५ अbवये < थािपतकर7यात आलेली ी साईबाबा
सं थान यव थापन सिमती.
३. सभासदा>वाचे <कार आिण िविहत वग0णी:ी:- <>येक <कारPया सद य>वाPया वग0णीचे दर पढु ील<माणे
असतील::(अ) आयदाते सभासद : ५,००,०००/- Ùपये एक रकमी (२० वषा]Pया कालावधीसाठी)
(ब) आिजव सभासद : ५०,०००/- Ùपये एक रकमी (१५ वषा0Pया कालावधीसाठी)
(क) सामाbय सभासद : ३,०००/- Ùपये
(१ वषा0Pया कालावधीसाठी)
या यlतीचे भlत मडं ळाचा सभासद हो7याची इPछा असेल >याने या िविनयमासोबत जोडलेKया िवहीत
नमbु यात काय0कारी अिधका-यांकडे अज0 सादर करणे आवयक आहे.
४. भlतमडं ळाPया सभासदांचे हlक आिण िवशेषािधकार :(१) भlत मडं ळाPया सभासदांना सं थानPया ितन उ>सावाचे, qहणजेच राम नवमी, गÙ
ु पौिणमा आिण
साईबाबांची प7ु यितथी या उ>सवाचे िनमंञण पाठव7यात येईल, असे िनमञ
ं ण, डाके ने, एlस<ेस कुरीयरने, फॅ lस,
ई-मेल Tारे िकंवा इलेlॉिनक संपका0Pया इतर कोण>याही प5दतीने पाठव7यात येईल.
(२) वर उKलेख के लेKया तीन अिधकृ त उ>सवानंतर <>येक सभासद डाके ने “उदी <साद” <ा¡त हो7यास पा=
असेल.
(3) हे िविनयम लागू हो7यापवू चे आयदाते व आिजव सभासदांचे सव0 हlक आिण िवशेषािधकार पढु े चालु
रहातील.
५) काय0कारी अिधकारी उ>सव समारंभ िकंवा पजु ा या संबधी भlत मंडळाPया कोण>याही सभासदाकडुन <ा¡त
झालेKया सचु ना, िशफारसी िकंवा < ताव यांची छाननी करतील आिण ते आपKया यासंबधं ीPया मतासमावेत
यव थापन सिमतीपढु े िवचाराथ0 सादर करतील..
भlत मंडळ सभासदांसाठी पवु चे िनयम व आताचे िवनीयमानसु ार <ितवष ीरामनवमी, ी
गBु पािण0मा व ी प7ु यितथी उ>सवात खालील सभासदांना उ>सवाचे पि=के बरोबर उदी <साद पाठिव7यात येतो.
अ.न.ं सभासदाचा <कार
०१ आयदाता सभासद

फे Ãवु ारी २०१८ अखेर सभासदांची संOया
३७३५७
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०२
०३

आिजव सभासद
सामाbय सभासद
एकूण संOया

१७१७७६
५२६
२०९६५९

वरील एकूण सभासद संOया २०९६५९ इतकW आहे. >यातील ३३०७४ सभासदांचे प>ते यवि थत
नसKयाने सदरPया पि=का परत येत असKयामळ
ु े मा. वरीठांPया िनदªशानसु ार सदरचे सभासदांना ता>परु >या
वBपात पि=का पाठिवणे हे बंद कर7यात आले आहे. सदरPया पि=का वगळून १७६६८५ सभासदांना िनमं=ण
पि=के बरोबरच उदी<साद एकि=तQर>या पोटादारे पाठिव7यात येतो. मा. म=ं ी महोदय, िशड व पQरसरातील
<ितठीत नागरीक यांनाही उदी<साद व िनम=ं ण पि=का पाठिव7यात येतो. अशा एकूण १८०,००० सभासदांना
िनम=ं ण पि=के बरोबरच उदी<साद एकि=त Qर>या पोटादारे पाठिवणेत येतो.
सन २०१८ हे शतादी वष0 चालू असKयाने सभासदानं ा उ>कृ ट दजा0ची पि=का िमळावी Íा हेतनु े मा.
यव थापन सिमतीने उ>कृ ट दजा0ची पि=का छपाईबाबत िनण0य घेतला आहे. >यामळ
ू े <>येक उ>सवाPया िनम=ं ण
पि=का छपाई व पो टेज खच0 द¡ु पट झाKयाचा िदसनू येतो. शतादी वष0 सपं Kयानतं र नेहमीPया पØतीने उ>सवाची
िनम=ं ण पि=का छोट्या आकारात छपाई करता येईल व >यामळ
ु े पोटेज व छपाई खच0 पवु <माणेच राहील.
तथापी आता मा.य.स.चे िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य ं ७९, नसु ार खालील<माणे
िनण0य घेणते आलेला आहे.
<>येक उ>सवांPया िनमञ
ं ण पिञका छपाई व पो टेज खच0 कमी कर7यासाठी वषा0मधील सव0 उ>सवांचा
उदी-<साद एकदाच सव0 भlतमडं ळांना पाठिवणेत यावा व या भlतमडं ळ सभासदांचे ई-मेल <ा¡त आहेत, अशा
भlतमंडळ सभासदांना >या->या उ>सवाPया वेळेस िनमञ
ं ण पिञका ई-मेलTारे पाठिव7यात यायात, असे ठरले.
तथािप सं थानPया अिधनीयमात भlतमंडळ सभासदांना सं थानमाफ0 त साजरे करणेत येणारे ०३ मOु य
उ>सवांचे (ी रामनवमी, ी गÙ
उ>सव) िनमं=ण पाठिवणे तसेच या ०३ ही उ>सवांचा
्
ु पोिण0मा व ी पणु यितथी
उदी-<साद सभासदास पाठिव7याची तरतदु आहे. या तरतदु ीनसु ार स5या उ>सवांची िनम=ं ण पि=के बरोबरच
उदी<साद एकि=त Qर>या पोटादारे पाठिवणेत येत आहे.
मा.यव थापन सिमतीने िनण0यानसु ार काय0वाही करणेचे ठरिवKयास िविनयम २०१३ तरतुदीनसु ार
भlतमंडळ सभासदांना <>येक उ>सवानंतर उदी <साद िमळणार नाही.
>यामळ
ु े मा. यव थापन सिमतीने घेतलेला िनण0य हा अिधिनयमातील तरतुदीशी िवसंगत आहे असे नÇ
मत आहे.
सबब, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य . ७९ नसु ार फे र
िनण0याथ0 सादर .
िनण0य .२९९ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िद.
िद.०२.
०२.०२.
०२.२०१८ रोजीचे सभेतील िनण0य .
. ७९ र
कर7यात येऊन,
न, भpमंडळाचे सद यांना पवु <माणेच िनम=ं ण पि=का व उदी <साद पाठिव7यात यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,सामाbय <शासन िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १४
<वरा ऑफसेट, लोणी यांचेकडून ी रामनवमी उ>सव २०१७ Pया पनु म0Cु ण कर7यात आलेKया िनम=ं ण पि=का
छपाईचे B.२,०९,
०९,६००/
६००/- मा= आदा करणे.
< ताव१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण िकंवा िवशेष
तावआदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालम>तेची व कामकाजाची काय0@मतेने यव था
पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत कर7यासाठी आिण पार
पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे. भlतगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे आिण या
अिधिनयमाbवये िवव तयव Úेाचा कारभार या <योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य
कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अbवये, भlतानं ा देवतेPया दश0नासाठी व मिं दरात <ाथ0नेसाठी
िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
<ा तािवक:- <वरा ऑफसेट,लोणी, यांनी िद.२५.०३.२०१८ चे प=ाbवये कळिवले आहे कW, ी रामनवमी
उ>सव २०१७ Pया काय0म पि=का व पािकट छपाई के ली होती.परंतु पि=के तील व पाकWटावरील नावाम5ये बदल
झाKयामळ
ु े वQरठाPं या सचु नेवBन नवीन पि=का व पाकWटे छपाई कर7यास सचु ना कर7यात आली. >यानसु ार नयाने
पि=का व पाकWटे छपाई के Kया जbु या ४९,००० पि=का व पाकWटे वापर7यात आKया व १,३१,००० पि=का व पाकWटे
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पbु हा नयाने छपाई के Kया तरी १,३१,००० पि=का व पाकWटे आqही छपाई के ली असनू , सदर िबल .५७५ रlकम
B.२,०९,६००/- होत असनू सदर िबलाची रlकम आcाप पय]त आqहाला िमळाली नाही. तरी िबलाची रlकम
िमळावी ही नÇ िवनंती.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य–१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.०३.२०१७ चे सभेत
िनण0य .२२४ नसु ार िद.०६.०३.२०१७ चे थािनक उपसिमतीचे सभेतचे इितवृ>तातील िशफारिशंना खालील<माणे
पु टी दे7यात आली.
सिव तर चचा0 होऊन सन २०१७ या वषा0मधील सं थान माफ0 त साजरे होणा-या सव0 उ>सवांPया
िनमं=ण पि=का व पािकटे छपाई करणेकामी <वरा ऑफसेट,लोणी याचं े <ती नग B.१.६० मा= अिं तम िनqनतम दर
वीकारणेत येऊन , >यानं ा छपाईचा काया0दश
े दे7यात यावा. तसेच अतं ीम दर >याचं ेकडून लेखी वBपात घे7यात यावे,
अशी उपसिमतीची िशफारस माbय कर7यात आली.
< तावना:- उपसिमतीचे सभेत <वरा ऑफसेट, लोणी यांनी छपाई आदेशाची वाट न पहाता, तातडीने
िनमं=ण पि=का छपाईचे काम चालू कBन ८ िदवसात परु वठा पणू 0 करणेबाबत यव थापन सिमतीचे सद य मा. ी.
भोसले साहेब यांनी सािं गतले. >यानसु ार <वरा ऑफसेट, लोणी यांनी ी रामनवमी उ>सव २०१७ चे १,८०,००० नग
िनमं=ण पि=काचं ी छपाई के ली व पाकWटे तयार कBन ट¡¡याट¡याने परु वठा सBु कर7याचे काम चालू करतो असे
सांिगतले. <थम >यांनी ४९,००० नग िनमं=ण पि=का छपाईचा परु वठा के ला व सदर पि=का पोटादारे सभासदांना
पाठिव7यात आKया. उव0रीत १,३१,००० नग िनमं=ण पि=काचं ा परु वठा करणे बाकW होते. ी.बाजीराव,िशंदे ,
काय0कारी अिधकारी याचं ी िद.२८.०२.२०१७ रोजी बदली होऊन नवीन मOु य काय0कारी अिधकारी याचं ी नेमणक
ू
झाKयाने मा. मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यानं ी िद.१५.०३.२०१७ रोजी ५.०० वाजता पि=के वरील नावात
बदल कBन फे र िनम=ं ण पि=का छपाई करणेबाबत िनदªश िदले होते. >यानसु ार >याच िदवशी पि=के वरील नावात बदल
कBन मजकुर मा.मOु य काय0कारी अिधकारी याचं ेकडून माbय कBन, <वरा ऑफसेट, लोणी यांना १,३१,००० नग फे र
िनमं=ण पि=का छपाईचे काम सBु करणेबाबत दरु 5वनीवBन कळिव7यात आले. तसेच िद.१६.०३.२०१७ रोजी मा.
उपा5य@ ी. कदम साहेब यांचश
े ी िनमं=ण पि=के वरील नावाबाबद बदल करणेबाबत चचा0 कर7यात आली असता.
मा.मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी सिु चत के ले<माणे पि=का छपाई करणेबाबत >यांनी सांिगतले.
िवभागाचा अिभ<ाय- सन २०१७ मधील ीरामनवमी उ>सवाPया १,३१,००० िनमं=ण पि=के Pया
नावात बदल कBन पbु हा िनमं=ण पि=का छपाई करणेबाबत मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी िनदªश िदKयाने
उ>सवाPया १,३१,००० नवीन पि=का आदेशा यितQरlत छपाई कर7यात आKया. >यामळ
ु े <ेसधारकाकडे छपाई
झालेKया १,३१,००० िनम=ं ण पि=का <ेसम5ये पडून आहेत. सदरPया पि=काचं े िबल <ेसधारकाकडे पडून असलेKया
पि=काचं ी सOं या मोजनू आदा करता येईल.
तरी <वरा ऑफसेट, लोणी याचं ेकडे आदेशा यितQरlत जादा छपाई होऊन पडून असलेKया
१,३१,००० िनम=ं ण पि=काचं े १.६० पै
से <माणे होणा-या िबलाची रlकम B.२,०९,६००/- मा= आदा करणेकामी
िनण0याथ0 सादर .
याबाबत चचªPया वेळी संबधीत <ेस धारकाला काया0रंभ आदेश नसतांनाही त>कालीन उपसिमतीPया
बै
ठकWत िदलेKया तUडी िनदªशानसु ार >याने िनमं=ण पि=कांची छपाई के ली होती
होती.
ती. >याने छपाई के लेKया सव0 िनमं=ण
पि=का सं थानकडे दे7याबाबत >याचवेळी सांगीतले होते. >या<माणे >यांनी छपाई के लेKया सव0 qहणजे ४९,
४९,०००
िनमं=ण पि=का सं थानकडे जमा के Kया.
Kया. >या िनमं=ण पि=का भािवकांना पाठिव7यात आKया.
आKया. >यानंतर <ेसधारकाला
धारकाला
सधु ारीत िनम=ं ण पि=का छापणेबाबत परु वठा आदेश दे7यात आला.
े
<े
स
धारकाने
छपाई
के
ले
Kया सव0
आला. >यामळ
ु
िनम=ं ण पि=काचं े देयक यापवु ीच आदा करणेत आले आहे. ही व तिु थती मOु य काय0कारी अिधकारी यानं ी
सिमतीPया िनदश0नास आणली.
आणली.
िनण0य .३००
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, व मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी नमदु के लेली वसतिु थती िवचारात घेऊन < ताव
(काय0वाहीअमाbय कर7यात आला.
ाही- <.अिध@क,
अिध@क,सामाbय <शासन िवभाग)
िवभाग)
आला.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १५
आयकर िडमांड नोटीस िद.
िद.३१.
३१.१२.
१२.२०१७ B.१८३.
१८३.८६ कोटी सबं िं धत सcि थती अवलोकनाथ0 सादर.
सादर.
< तावउप आयlु त आयकर काया0लय, िपरामल चGबर, मबंु ई याच
तावं े माफ0 त कर िनधा0रण वष0 सन २०१५-१६ चे
कर िनधा0रण कBन B.१८३,८६,१४,३३०/- इतका कर देय असलेबाबत िद.३१.१२.२०१७ रोजीची आयकर
काया0लयाची नोटीस <ा¡त झाली होती. िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेत सव0 सद यांना
सदर नोिटसPया <ित वाट7यात आKया हो>या िनण0य . १६/िद.०८.०१.२०१८ अbवये सदर बाबत मा.उPच
bयायालय मबंु ई येथे Qरट यािचका दाखल करणे, आयकर लवादाकडे अिपल दाखल करणे, सदर <ियेसाठी
अनश
ु िं गक <वास, इतर त>सम खचा0स माbयता दे7यात आली व मा.िवव त अॅड.मोहन जयकर यांनी समbवय
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करणे असा िनण0य समं त झाला होता. िद.७.०३.२०१८ रोजीचे मा.य.स.सभेम5ये सcि थतीचे अवलोकन
कर7यात येऊन िनण0य . २०३/िद.७.०३.२०१८ अbवये के लेKया काय0वाहीस माbयता दे7यात आली आहे.
तदनतं र आज अखेर झालेली काय0वाही व सcि थती खालील<माणे आहे.
१.
आयकर काया0लय, िपरामल चGबर, लालबाग, यांचेकडून िद.३१.१२.२०१७ रोजी सं थानला B.१८३
कोटी कर भर7याची Assessment order झालेली आहे.
२.
सदर बाबत थिगती िमळणेकामी व आयकर काया0लयाकडून आयकर कायcातील तरतूदचे पालन
कBन कर िनधा0रण करणेसंबंिधत मा.उPच bयायालय, मंबु ई येथे िद.३१.१.२०१७ रोजी Writ
petitionNo.395/2018 दाखल कर7यात आले होते.
३.
एकूण ३० िदवसांची मदु त पणु 0 झाKयावर सं थानचे बॅकं खाती गोठवनू कर वसल
ू ीबाबतची काय0वाही
होऊ नये करीता तातडीने मा.य.स.िनण0यानसु ार िदKली येथील वरीठ वकWल अॅड.एस.गणेश यांचे
माफ0 त िद.९.२.२०१८ रोजी मा.उPच bयायालय, मंबु ई येथे सनु ावणी होऊन मा.उPच bयायालयाचा
फे रकर िनधा0रण कर7यात येऊन आयकर लवादाकडे अिपल दाखल कर7याचा व टे कQरता आयकर
िवभागाकडे < ताव दे7याचा आदेश <ा¡त झाला आहे.
४.
ऑड0रचे तारखेपासनू २ आठवडयांचे आत अिपल फाईल करणे आवयक होते. >यास अनसु Bन
आयकर आयlु त (अिपल) यांचक
े डे िद.१८.०२.२०१८ रोजी ऑनलाईन व िद.२०.२.२०१८ रोजी
अिपल दाखल कर7यात आले आहे.
५.
उप आयlु त आयकर यांचे िद.७.२.२०१८ रोजीचे प=ास अनसु Bन िद.१३.२.२०१८ रोजी फे र कर
िनधा0रण सनु ावणीकामी आयकर सKलागार सीए ी.राह?ल के ळकर, सीए ी.िदपक िटके कर,
लेखािधकारी ी.एस.पी.लंके हजर होते. आवयक कागदप=े सादर कर7यात आKयानंतर उपआयlु त
यांनी िद.१६.२.२०१८ रोजी फे र सनु ावणीकरीता बोलिवले होते. िद.१६.२.२०१८ >यास अनसु Bन
उपरोlत <माणे सनु ावणीकरीता हजर रािहेले होते.
६.
उप आयlु त आयकर यांनी िद.२०.२.२०१८ रोजी फे र कर िनधा0रण कBन B.१२२ कोटी देय कर
असलेबाबत सधु ाQरत कर िनधा0रण नोिटस िदली आहे.
७.
देय कर भर7यास टे िमळणेकQरता मा.उPच bयायालयाचे Qरट ऑड0र नसु ार िद.२७.२.२०१८ रोजी उप
आयक
ु ् त आयकर, आयlु त आयकर व आयकर आयlु त अिपल यांचेकडे Stay of Demand
application कर7यात आला होता.
८.
>यास अनसु Bन >यांनी िद.५.३.२०१८ रोजी उपआयlु त आयकर िवभाग, िपरामल चGबर येथे
सनु ावणीकरीता बोलावीले होते. >यास अनसु Bन आयकर सKलागार सीए ी.राह?ल के ळकर, सीए
ी.िदपक िटके कर, लेखािधकारी ी.एस.पी.लंके हजर होते. तसेच उप आयlु त आयकर यानं ी
िद.१६.२.२०१८ रोजी फे र सनु ावणीकरीता बोलिवले होते >यासही हजर होते.
९.
उप आयlु त आयकर यांनी िद.२८.२.२०१८ रोजीचे प=ाने Stay of Demand application
सनु ावणीकरीता िद. ५.३.२०१८ रोजी बोलावले होते. >यास कर सKलागार िसए व लेखािधकारी हजर
होते.
१०. आयlु त आयकर िवभाग यांनी िद.७/३/२०१८ रोजीचे प=ाने Stay petition कQरता िद.१३.३.२०१८
रोजी बोलावले होते. सं थान सीए व लेखािधकारी >यास हजर होते. यावेळी >यांनी एकूण देय करापै
कW
अखिच0त उ>पbन करावर १०%व उव0रीत वर २०% असे एकूण साधारणता B.२० कोटी अिपल
काय0वाही करीता भर7याबाबत चचा0 के ली. बाबत मा.िवव त व काय0कारी अिधकारी यांना >याबाबत
कळवू असे सांगीतले होते. >यांनी िद.१९.३.२०१८ रोजी पbु हा बोलावले होते.
११. िद.१९.३.२०१८ रोजी मा.िवव त ी.जयकर व वरीठ वकWल एस गणेश यांचे माग0दश0नाने Qरट
िपटीशन करणारे अॅड.ी.जbु नरकर यांचेकडून उप आयlु त आयकर, आयlु त आयकर यांना अिपल
काय0वाही सनु ावणी तारीख िद.२०.३.२०१८ असKयाचे व >या<माणे अिपल पणु 0 होईपय]त टे
देणबे ाबत प= िदले होते.
१२. िद.१४.३.२०१८ रोजीचे आयकर आयlु त अिपल यांचे प=ाTारे िद.२०.३.२०१८ रोजी अिपल
सनु ावणी करीता बोलावले होते. >यास अनसु Bन आयकर सKलागार सीए ी.राह?ल के ळकर, सीए
ी.िदपक िटके कर, लेखािधकारी ी.एस.पी.लंके सनु ावणीकरीता हजर होते.
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१३.

१४.

१५.

१६.
१७.

अ..
१
२
३
४
५
६

िद.२०.३.२०१८ रोजी दपु ारी ४.३० वा. आयकर आयlु त अिपल यानं ी दरू 5वनीवBन टे ऑफ िडमाडं
< ताव िनकाली काढणेबाबत सनु ावणीकरीता िद.२१.३.२०१८ रोजी बोलावले होते. >यास अनसु Bन
आयकर सKलागार सीए ी.राह?ल के ळकर, सीए ी.िदपक िटके कर, लेखािधकारी ी.एस.पी.लक
ं े,
ी.सितश खरात, िलपीक हजर होते. >यांनी िद.२१.०३.२०१८ रोजी सनु ावणी कBन ऑड0र िशट
िद.२०.०३.२०१८ चे तयार कBन >यावर वा@-या घेतKया सदर बाबत याचं े िनदश0नास आणनु िदली. देय
करापोटी काही रlकम भर7यास >यानं ी सचु िवले सदर बाब मा.यव थापन सिमतीPया व सं थान अिधकायांPया अख>यारीत असKयाने >या<माणे काय0वाही कर7यात येईल असे >यांना सांग7यात आले.
िद.२२.३.२०१८ रोजी आयकर आयlु त ी.सितश शमा0 याचं ा लेखािधकारी यांना दरू 5वनीवर फोन आला
>यानं ी “सं थान ने कर भरणेबाबत काय ठरिवले आहे, आपले अॅडहोके ट व कर सKलागार फlत प=
यवहार कBन रlकम भर7याचे टाळत आहेत. िद.३१ माच0 पवु  आयकर भर7यात आला नाही तर बॅकं
अॅटॅचमGटसह दोन कर िनधा0रण वषª स5ु दा गृिहत धBन आयकर जबाबदारी ठरिव7यात येईल. >यामळ
ु े
िद.२७.३.२०१८ पय]त कर भरणेबाबत यव थापन सिमती, सं थान अिधकारी यांना सदर बाबत मािहती
cावी” असे सांगीतले होते.
सदर काय0वाही मा.िवव त जयकर, वQरठ विकल एस.गणेश यांचे िनदश0नास आणनु िदली. यावर
सं थानPया बॅका
् नं ी तातडीने मा.उPच bयायालयात
ं अटॅचमGट होऊन यवहार बदं होऊ नये कQरता तया
अॅड. जbु नरकर यांचे माफ0 त Qरट िपटीशन दाखल के ले >याची सनु ावणी िद.२७.३.२०१८ रोजी वQरठ
विकल एस.गणेश याचं ेमाफ0 त होऊन िद.०५.०४.२०१८ रोजी वेबसाईटवर उपलध झाली. मा.उPच
bयायालयाची ऑड0र झाली आहे.
>याम5ये <मख
ु तः आयकर लवादाकडे अिपल सनु ावणी झाली आहे. >याचं ी ऑड0र िमळेपय]त व >यानतं र
दोन आठवडे टे िमळाला आहे.
सदर <ियेसाठी आज अखेर अनश
ु ंिगक <वास/इतर त>सम बाबकQरता साधारणतः B.२,८७,०९७/इतका खच0 झाला असनु >याचा तपिशल खालील <माणे

तपिशल
Qरट िपटीशन नोटरी, झेरॉlस इ.अनश
ु ंिगक खच0
िदKली िवमान <वास खच0 खच0 (मा. िव¿ त व अडहोके ट)
मबंु ई -िदKली िवमान <वास व हॉटेल इ.( सीए व लेखािधकारी)
अॅड.एस.गणेश यांचे िशड येथे हॉटेल खच0
अॅड.एस.गणेश यांचे िदKली ते मंबु ई –िदKली िवमान <वास खच0
अॅड.एस.गणेश यांचे िदKली ते मंबु ई –िदKली िवमान <वास

रlकम
िदनांक
कम
०३.०२.२०१८
१७,४४९/०५.०२.२०१८
२४,१५६/०५.०२.२०१८
७०,०७३/१८.०२.२०१८
२७,३४३/२५.०३.२०१८
६७,७६१/०४.०४.२०१८
८०,३१५/एकुणःणः- २,८७,
८७,०९७/
०९७/>याम5ये <वासखच0, हॉटेल, उPच bयायालयात Qरट िपटीशन दाखल करणे इ.खचा0चा समावेश आहे.
काय0वाही चालू असKयाने अcाप एकुण खच0 िनित झालेला नाही.
मा.यव थापन सिमती िनण0य . १६/िद.०८.०१.२०१८ अbवये सिमती सद य अॅड.ी.मोहन जयकर
यांचे समbवयाने आयकर नोटीस सबं धीत अिपल, Qरट िपटीशन इ. सपं णु 0 कामकाज चालू आहे. याबाबत
सcि थती मा.यव थापन सिमतीचे अवलोकनाथ0 व पढु ील यो य >या काया0वाही तव माbयता िमळणेकामी
मा.य.स.Pया सभेपढु े सादर.
िनण0य .३०१ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सदरह® <करणी कर7यात आलेKया काय0वाहीची नUद घे7यात येऊन याकामी
आलेKया खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली. तसेच आयकर िडमांड नोटीस बाबत मा.
मा.डॉ.
डॉ.राजाबाली िसंग, सद य
(काय0वाहीयांनी देखील >यांचे तरावर <य>न करावेत, असे ठरले.
ाही- मOयले
ािधकारी)
ुOयलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १६
आिथ0क वष0 २०१७२०१७-१८ म5ये के लेKया गतु वणक
२०१८-१९ म5ये कमाल याजदर
ू Wचा अहवाल व आिथ0क वष0 २०१८देणाXया राीयकृ त बँकाम5ये १ वषा0Pया मदु तठे वीPया वBपात गंतु वणक
ू Wस माbयता िमळणे.
< तावी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अbवये िवव तयव था
ताविनधीPया मालकWचा सव0 पै
सा व इतर मौKयवान व तु के वळ राीयकृ त बॅकें त िकंवा बॅकाम5
ं ये ठे व qहणनु
ठे व7यात येतील िकंवा जमा कर7यात येतील िकंवा मंबु ई साव0जिनक िवव तयव था अिधिनयम १९५० Pया
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कलम २ Pया खडं (१२) म5ये याOया के Kया<माणे साव0जिनक रोOयांम5ये गतंु िव7यात येतील, अशी तरतदु
आहे.
मा.यव थापन सिमती िनण0य .९५२, िद.०६.११.२०१४ अbवये बचत खाते असलेKया राीयकृ त
बॅकाची
ं आिथ0क ि थती िवचारात घेऊन, >यांचेकडुन याजदर मागवनु , जा तीत जा त याजदर देणा-या बॅका
ं ंकडे
ट¡याट¡याने गंतु वणक
ु कर7यास मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांची माbयता घेऊन गतंु वणक
ु करावी व >याचा
वािष0क अहवाल आिथ0क वषा0Pया शेवटी मा.यव थापन सिमतीPया सभेसमोर सादर कर7यात यावा असा िनण0य
संमत झाला आहे.
>यास अनसु Ùन राीयीकृ त बॅकाची
आिथ0क् ि थती पाह?न के लेKया गतंु वणक
ु ांची मदु तपतू 
ं
झाKयानंतर, उपलध् होणारा िनधी व बचत खा>याम5ये दै
निदन खच0 वजा जाता उपलध् होणारा िनधी, याची
िविहत प5दतीने सं थानचे बचत खाते असलेKया राीयीकृ त बॅका
ं ंम5ये मा.काय0कारी अिधकारी यांचे माbयतेने
गंतु वणक
ु कर7यात आली आहे.
िद.३१ माच0 २०१८ अखेर आिथ0क वषा0त के लेKया गंतु वणक
ु Wचा अहवाल खालील<माणे:(आकडे Ùपयांम5ये )
अ..
बॅकें चे नाव
िद.
िद. ३१ माच0 २०१८ अखेर
असलेली गंतु वणक
ु
१
आåं बॅक,
२,२९,७५,३६,६२४/ं िशड
२
बॅकं ऑफ बरोडा, नािशक
१,०१,०१,००,०००/३
कॅ नरा बॅक,
९४,००,००,०००/ं िशड
४
सGल बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
१७,२५,५०३/५
देना बॅक,
७२,००,००,०००/ं िशड
६
इिं डयन बॅक,
१,०३,५०,००,०००/ं िशड
७
ओQरएटं ल बॅकं ऑफ कॉमस0, िशड
२,४८,००,००,०००/८
पजं ाब नॅशनल बॅक,
७८,००,००,०००/ं िशड
९
िसडं ीके ट बॅक,
२,६०,००,००,०००/ं िशड
१० यक
१७,००,००,०००/ु ो बॅक,
ं िशड
११ यिु नयन बॅकं ऑफ इिं डया, िशड
५१,०७,००,०००/१२ िवजया बॅक,
८,३६,००,००,०००/ं िशड
एकूण रlकम
२०,
कम
२०,९०,
९०,५०,
५०,६२,
६२,१२७/
१२७/उपरोlत तl>यात दश0िवKया<माणे आिथ0क वष0 २०१७-१८ म5ये राीयकृ त बॅकाकड
ं ु न याजदर
मागवनु उPचतम दराने िद.३१ माच0 २०१८ अखेर Ù..२०,
२०,९०,
९०,५०,
५०,६२,
६२,१२७/
१२७/- मा= ची गतंु वणक
ु कर7यात
आलेली आहे.
आिथ0क वष0 २०१७-१८ म5ये के लेKया गतंु वणक
ु Wचा वािष0क अहवाल मा.यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर कर7यास व आिथ0क वष0 २०१८-१९ म5ये मदु तपतू  होणा-या व बचत खा>यात दै
निदन खच0 वजा
जाता गतंु वणक
ु Wसाठी उपलध होणा-या रकमेची िविहत प5दतीने मा.काय0कारी अिधकारी याच
ं े माbयतेने
राीयीकृ त बॅका
ु ना>मक याजदर मागवनु जा तीत जा त याजदराने गतंु वणक
ु कर7यास
ं ंकडून वेळोवेळी तल
माbयता िमळणेकामी सदरचा < ताव मा. यव थापन सिमतीPया सभेपढु े िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३०२ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सदर <करणी बँकांचे CRISIL िकंवा MOODYS या सारOया मानांकन
सं थांकडून Rating घे7यात यावे, यासह सिव तर फे र< ताव सादर करणेत यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
देगणीदार साईभpांना <सादBपाने भेट देणक
े ामी पादक
ु ांची <ितमा असलेली १०००० चांदीची नाणी बनिवणेस व
>यासाठी येणाXया खचा0स माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
< ताविवषयाची पवू प0 ीठीका ताव०१. मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ३० नोहGबर, २०१६ रोजीचे सभेतील िनण0य मांक ८७२ व मा.
िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन यांचेकडील िदनांक १८ एि<ल, २०१७ रोजीचे शासन माbयतेनसु ार, जे
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साईभp Bपये २५,०००/- मा= वा >यापे@ा जा त रlकम रोख अथवा व तू – सािह>य Bपात देणगी देतील >यांना
सं थान यव थापनामाफ0 त पादक
ं ी <ितमा असलेली २० Nॅम वजनाची चांदी <ितमा (नाणी), ०१ साईचQर= व
ु ाच
ी साईचा
ं ०१ Äीडी फोटो <सादBपाने देणसे माbयता िमळालेली आहे.
तसेच सदर िनण0याची काय0वाही ी गBु पौिण0मा उ>सव-२०१७ पासनू करणेबाबत मा. यव थापन
सिमतीचे िदनांक २३-२४ मे, २०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य मांक ४५३ अbवये घेणते आलेला असनू ,
>यानसु ार काय0वाही सBु आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५ जनू , २०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य मांक ४९४ अbवये,
िवषयांिकत <साद Bपाने cावयाची श5ु द चांदीची <ितमा (नाणी) तयार कBन घेणबे ाबत खालील<माणे सिव तर
िनण0य पाQरत करणेत आलेला आहे “.. < तावाPया अनषु ंगाने मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतलेKया िनण0यांस अनसु Bन, Bपये
२५,०००/- मा= वा >यापे@ा जा त देणगी देणारे साईभlतांना सं थान यव थापनामाफ0 त <सादBपाने भेट
cावयाचे २० Nॅम वजनाPया Pया पादक
ु ांची <ितमा असलेली चांदीची नाणी कG C शासन माbयता <ा भारत
सरकार टंकसाळ, मंबु ई (INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI ) या सं थेकडून दरप=कात नमदू
के लेKया अटी-शतनसु ार व चांदीPया मKु यांम5ये होणा-या वाढ अथवा घटीस अधीन राह?न, १०००० नग थेट
तयार कBन घेणसे त>वतः माbयता दे7यात आली. यापै
कW <थमतः २००० नग चांदीची नाणी तयार कBन घे7यात
यावी व या<माणे भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांना काया0दश
े दे7यात यावा. तसेच सदरची नाणी तयार झालेनतं र
मंबु ईह?न िशड येथे आणणेकामी िवमा व इतर बाबसाठी येणा-या खचा0सही माbयता दे7यात आली. ”
०२.
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िद. १५ जनू , २०१७ रोजीचे िनण0यानसु ार,भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांना
आजपावेतो खालील<माणे वेळोवेळी आवयकतेनसु ार काया0दश
े देणते आलेले असनू , >यांनी सदर
काया0दश
े ांनसु ार चांदी नाणचा परु वठा ही पणू 0 के लेला असनू , िबलांची रlकम आदा करणेत येऊन, िहशोब पणू 0
करणेत आलेला आहे. >याचा तपिशल पढु ील<माणेतpा मांक ०१
ट¡पा
मां
क

चादं ी
नाणी
मागणी
२०००
नग

काया0दश
े मांक / िदनांक

०१

१४६६/ िद.१७ जनू , २०१७

०२

२६०६/िद.१० ऑगË, २०१७

२०००
नग

०३

४२५४/िद.१५ नोहGबर, २०१७

४०००
नग

०४

५६८८/ िद.२४ जानेवारी, २०१८

२०००
नग
१००००
नग

पुरवठा
चादं ी नाणी परु वठा
के लेली
के लेचा िदनांक
चांदी नाणी
०६ जल
ै
,
२०१७
१०००
नग
ु
२७ जल
, २०१७
१००० नग
ु ै
२१ स¡टGबर, २०१७ १५०० नग
१०
नोहGबर, ०५०० नग
२०१७
२० िडसGबर, २०१७ २००० नग
१३
जानेवारी, २००० नग
२०१८
११ एि<ल, २०१८ २००० नग
-

१०००० नग

परु वठा झालेKया चांदी
नाणचे िबलाची रlकम
Bपये
२८,९६,३१९/२६,३२,६८०/२७,३५,६८०/२७,३५,६८०/२७,३५,६८०/१,३७,
३७,३६,
३६,०३९/
०३९/-

०३.
सदर योजनेची काय0वाही, ी गBु पौिण0मा उ>सव -२०१७ चे मOु य िदवशी qहणजेच िदनांक ०९ जल
०३.
ु ,ै
२०१७ रोजी, मा. यव थापन सिमती सद याचं े उपि थतीत करणेत आलेली असनू , स5या या योजनेनसु ार पा= ठरणाया देणगीदार भpानं ा <साद Bपाने पादक
ं ी <ितमा असलेली चादं ी नाणी वाटप करणेत येत आहे.
ु ाच
०४.
०४.
तpा माक
ं ०१ म5ये नमदु करणेत आलेKया १०००० नग चांदी नाणचे <सादBपाने वाटप करणेत
आलेKया सOं येचा गोषवारा खालील<माणे –
तpा मांक ०२
अ.न.ं
तपशील
चांदी नाणीसOं या / नग
िद. १२ एि<ल, २०१८ अखेर भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई याचं ेकडून
०१
१००००
लेखाशाखेकडे जमा झालेली नाणी
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०२
०३

िद.१२ एि<ल, २०१८ अखेर B.२५,०००/- व >यापे@ा जा त रlकम
देणगी देणा-या देणगीदार भlताना वाटप कर7यात आलेKया चादं ीची ७६५५
नाणी
िद. १२ एि<ल, २०१८ अखेर लेखाशाखेकडे िशKलक असलेली नाणी २३४५

थोडlयात, िवषयांिकत योजना काया0bवीत के लेपासनू , qहणजेच िद.०९ जल
ु ,ै२०१७ ते िद.१२ एि<ल
२०१८ अखेर १० मिहbयाPं या कालावधीत एकूण ७६५५ साईभlतांना देणगी काया0लयामाफ0 त चादं ीची नाणी
<सादBपाने वाटप कर7यात आलेले आहेत. qहणजेच <ितिदवशी सरासरी साधारणतः २८ नाणी वाटप कर7यात
आलेली आहेत. >याअनषु ंगने उपरोlत संदभ0 .०३ चे िनण0यानसु ार मािगव7यात आलेKया एकूण १०००० नग
चांदीPया पादक
ैW फlत २३४५ नग िशKलक आहेत.
ु ांपक
आता, माहे एि<ल-मे,२०१८ ते माहे जल
ु ,ै२०१८ या कालावधीत शिनवार-रिववार जोडून येणा-या सलग
सÓु या,महारा / कामगार िदन, माहे मे-जनू , २०१८ ची उbहाळी सÓु ी, माहे जल
ु ,ै२०१८ म5ये येणारा ी गBु पौिण0मा
उ>सव तसेच शतादी वषा0चे अिं तम पवा0त ी साईचें दश0नासाठी मोठया <माणावर गद हो7याची शlयता आहे.
याकालावधीत ी साईचें दश0नासाठी येणा-या भpाचं े गदचे <माण वाढते रहाणार असKयाने,देणगीदार भpाच
ं ी
संOया ही वाढती राहणे वाभािवक आहे, >यामळ
ु े <सादBपाने चांदी नाणी अिधक वाटप होतील, असा अदं ाज आहे.
या बाबीचा िवचार करता,ं वर नमदु के लेली िशKलक चांदी नाणी जा तीत जा त साधारणतः िद.२५ जनू , २०१८
पय0bत परु तील, असा अदं ाज आहे.
०५.
उपरोp तpा मांक ०१ म5ये नमदू के ले<माणे, माहे जल
०५.
ु ,ै२०१७ ते माहे एि<ल, २०१८ अखेर भारत
सरकार टंकसाळ, मंबु ई यांचक
े डून तयार कBन घेणते आलेKया १०००० नग चांदी नाणीसाठी आलेला एकूण खच0
Bपये १,३७,३६,०३९/- मा=चा िवचार करता,ं २० Nॅम वजनाची पादक
ु ा <ितमा असलेली श5ु द चांदीचे ०१ नग नाणे
बनिवणेसाठी सरासरी पणू ा0िकंत रlकम Bपये १,३७४/- मा= खच0 आलेला आहे.
०६.
यायितQरp िदनाक
०६.
ं ११ एि<ल, २०१८ रोजी चादं ी नाणी आणणेकामी सं थानचे <ितिनधी भारत सरकार
टंकसाळ, मबंु ई येथे सम@ गेले होते. >यावेळेस भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई याचं े िवपणन अिधकारी ी. शोएब शेख
व ी. पंकज चेहडे ी यांनी चचªचे दरqयान असे सािं गतले कW, सं थान यव थापनाने एकाच वेळेस व एक वषा0चे
कालावधीत आवयकतेनसु ार ४ ट¡¡यात एकूण १०००० नग चांदीची नाणी परु वठा करणेचा काया0दश
े िदलेस, स5या
चांदीचे बाजारभावातील दर कमी असKयाने साधारणतः ०१ नग चांदी ना7यामागे Bपये १५० ते २०० मा=चा फायदा
होणेची शlयता आहे. या बाबीम5ये १०००० नग चांदी नाणीचा परु वठा होईपावेतो दर िनित व एकच राहतील.
(ब) < ताव- रlकम Bपये २५,०००/- मा= वा >यापे@ा जा त देणगी देणारे देणगीदार साईभlतांना सं थान
यव थापना माफ0 त <सादBपाने भेट cावयाचे २० Nॅम वजनाPया ी साईबाबाPं या पादक
ु ांची <ितमा असलेली
चादं ीची नाणी सपं त आलेली आहेत. >यासाठी उपरोp अ.न.ं ०१ ते ०६ म5ये नमदू के लेKया सिव तर िववेचनास
अनसु Bन, सदर नाणी भारत सरकार टंकसाळ, मबंु ई याचं क
े डून नयाने १०००० नग एका वषा0चे कालावधीत
आवयकतेनसु ार ४ ट¡¡यात (२५०० नग <ित ट¡पा) बनवनू घेणेकामी, तसेच यासाठी येणा-या खचा0स माbयता
िमळणेकामी सदर < ताव मा.यव थापन सिमतीPया सभेसमोर सिवनय सादर.
िनण0य .३०३
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
(काय0वाहीहोऊन, उपरोp < तावास माbयता दे7यात आली.
आली.
ाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १८
िजKहािधकारी तथा िजKहा सै
िनक काया0लय,
य, अहमदनगर यांना सशæ सेना 5वजिदन िनधीसाठी B.१ कोटी
अथ0सहा×य मागणीचे < तावावर िनण0य घेण.े
< तावमा. िजKहािधकारी तथा अ5य@, िजKहा सै
िनक काया0लय, अहमदनगर यांनी मOु य काय0कारी अिधकारी
तावी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यानं ा सश = सेना 5वजिदन २०१७ िनधी सक
ं लनाबाबत जा. .
१३१२/१/िजसै
कका-३, िद. २९ जानेवारी २०१८ अbवये 5वजिदन िनधीसाठी खालील<माणे प= पाठिवले आहे.
सदर प=ात, भारताला वात=ं िमळून ७० वष0 होत आहेत. या काळात तीन यØ
ु े तसेच इतर अनेक
लढायांना आपले जवान सामोरे गेले आहेत. आजही आपKया देशाPया उ>तर सीमा धगधगतच आहेत. या सव0
यØ
िनकांनी के लेKया परामाची शथ0 बिलदान, >याग व सोसलेKया यातना याच
ु ात आपKया सै
ं े िव मरण होऊन
चालणार नाही.
“मातृभिु मPया संर@णाबरोबर देशातंगत0 उ¤वणा-या कायदा व सु यव था िवषयक सम या, भक
ु ं प,
महापरू अपघात या सारOया असOं य आप>तीत ददु वª ी नागरीकांPया सहा×याला त>परतेने व समथ0पणे धावनू
के लेKया बह®मोल कामिगरीचा िवसर भारतीयांना कधीही पडणार नाही. भारतीय सरहीवर तसेच देशातंग0त
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मोिहमेम5ये दरवष अनेक सै
िनक वीरगती <ा¡त होतात.तसेच असOं य जखमी व अपगं ही होतात. >यांचे ऋुण
आपणा सवा]वर आहे. >याच बरोबर >यांPया कुटुंबीयाच
ं ी जबाबदारी ही आपणावर आहे. आपण देशात सरु ि@त
आहेात, याचे ेय सीमेवर ह®ता>म ि वकारलेKया हजारो शिहदानं ा व आजही <ाणपणाने लढणा-या वीरसै
िनकांना
cावे लागेल”.
या सै
िनकांनी के लेKया बिलदानाबल कृ तnता यlत कर7यासाठी ७, िडसGबर हा िदवस सव0= 5वजिदन
qहणनू साजरा कर7यात येऊन 5वजिदन िनधी संकलीत कर7यात येतो. सदर िनधीचा िविनयोग य5ु दात शहीद
होणा-या वीरांPया व अपंग>व आलेKया सै
िनकांPया कुटूंबांकरीता कKयाणकारी योजना राबिव7यासाठी आिण
पनु व0सनासाठी के ला जातो. >यासाठी ी साईबाबा सं थानकडून रlकम Ù. १कोटी (अ@री रlकम Ùपये एक
कोटी) आिथ0क मदत िमळणेबाबत िवनंती के ली आहे.
अिधिनयमातील तरतदू :- सन २००४ चा अिधिनयम .१७ (२) (ण) मानव जातीचे कKयाण करणाया िकंवा मानवाला आप>तीम5ये सहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना देईल. तसेच
अिधिनयम .१७ (६) चे तरतूदीस अिधन राह?न, सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत0ये व कामे पार
पाड7यासाठी आवयक ते सव0 अिधकार असतील, अशी तरतदू आहे.
मागील वषची काय0वाही :- मागील वष सश = सेना 5वजिदन िनधी संकलनकामी मा.यव थापन
सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य . ७१८ नसु ार व िवधी व bयाय िवभाग शासन िनण0य ं.
सासंिव१०१७/४३<. .१८४/का. १६ िद.०८.१२.२०१७ अbवये ी साईबाबा सं थान कम0चा-याकडून रlकम
Ù.२,७१,९७५/- मा= व उव0रीत सं थानची रlकम Ù. ४८,२८,०२५/- असे एकूण रlकम Ù.५१ लाख मा=
िजKहा सै
िनक कKयाण काया0लय, अहमदनगर यांना दे7यात आलेली आहे. जा. . १३०३/िजसै
कका-३,
िद.०१.०३.२०१८ नसु ार मा. िजKहािधकारी तथा िजKहा सै
िनक कKयाण काया0लय अहमदनगर यांचे वा@रीचे
B. ५१.०० ल@चे उपयोिगता <माणप= <ा¡त झाले आहे.
यावष िजKहा सै
िनक कKयाण काया0लय, अहमदनगर यांनी रlकम Ù.१ कोटी मा=ची मागणी के लेली
असनू सं थान कम0चारी यांचे पगारातनू कपात कÙन जमा होणारी रlकम Ù.. २,७३,७८५/- खालील तl>यात
दश0िवले<माणे आहे. मा= <>य@ रlकम अदा करतेवेळी सेवािनवृ>त/बडतफ0 कम0चारी यांचमे ळ
ु े सं थान
आ थापनेवरील कम0चारी कमी होऊ शकतात. >यामळ
ु े कम0चारी कपात रकमेतही फरक पडू शकतो.
अ.न.ं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

वेतन बॅbड

एकूण
<ितअिधकारी//
कमम
<ितअिधकारी
वसल
ू ी रlक
अिधकारी कम0चारी वसल
ू ी
कम0चारी
<ित िनयlु तीवरील शासकWय अिधकारी )
१०
३००
३,०००.००
१५६००-३९१००
(उपअिभयंता व िश@क)
७७
३००
२३,१००.००
१५६००-३९१००
<ित िनयlु तीवरील शासकWय अिधकारी
०१
२४०
२४०.००
९३००-३४८०० (पो. उपिनQर@क)
९३००-३४८०० (अिध@क व इतर)
३९३
२४०
९४,३२०.००
५२००-२०२००
७०२
१२५
८७,७५०.००
४६५०-१७४००
०२
१००
२००.००
(अध0वेळ िश@क ९३००-३४८००)
४४४०-७४४० (वग0 ४ कम0चारी)
८५३
७५
६३,९७५.००
िफlस पे
१२
१००
१,२००.००
या–– २०५०
कमम Ù.
एकूण कम0चारी संOया
कम0चारी वसल
Ù. २,७३,
७३,७८५.
७८५.००
ू ी रlक

उपरोlत तl>यातील कम0चारी वसल
ू ी एकूण रlकम Ù. २,७३,७८५/- व मा. यव थापन सिमतीने
सं थानकडून देय होणारी/ मजं रू के लेली रlकम मा.िजKहािधकारी तथा अ5य@, िजKहा सै
िनक काया0लय अ.नगर
यांचेकडे िजKहा सै
िनक कKयाण िनधीसाठी उपलध cावी लागणार आहे.
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िवभागाचा अिभ<ाय:१)
िजKहािधकारी तथा अ5य@ िजKहा सै
िनक काया0लय, अहमदनगर यानं ा महारा शासनाकडून सश =
सेना 5वजिदन २०१७ िनधी सक
ं लनाकQरता सपं णू 0 अहमदनगर िजKहयासाठी B.१,८४,९८,४८०/- (Bपये एक
कोटी चौ-यांशी लाख अáयाननव
् हजार चारशे ऐशं ी मा=) इतके उीठ ठरवनू िदलेले आहे. मा= >यांनी ी
साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांचेकडे B. १ कोटी मा=ची मागणी के लेली आहे.
२)
सश = सेना 5वजिदन २०१६ म5ये ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड कडून B. ५१ लाख
िनधी दे7यात आलेला आहे.
३)
आlटUबर २०१७ ते आlटUबर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शतादी वष0 साजरे कर7याचा
िनण0य यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. >यासाठी िविवध िवकास कामांकQरता B.३०२३ कोटी मा= Bपयांचा
कृ तीआराखडयास शासनाने माbयता िदलेली आहे. परंतु िनधी <ा नाही >यामळ
ु े सं थानचा वतःचा िनधीही
खच0 होणार आहे.
४)
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत < ताव मजं रू झालेनतं र >यास मा. िवधी व bयाय िवभाग, महारा
शासन यांची माbयता _यावी लागेल.
५)
िजKहािधकारी तथा अ5य@, िजKहा सै
िनक काया0लय, अहमदनगर यांना िनधी आदा के लेनतं र मा.
िजKहािधकारी यांचे वा@रीचे उपयोिगता <माणप= सं थानला सादर करणे बधं नकारक राहील.
तरी सं थान कम0चारी पगारातनू जमा होणारी रlकम व मा. यव थापन सिमतीने मंजरू के लेली रlकम
संकलीत कÙन मा. िजKहािधकारी तथा अ5य@, िजKहा सै
िनक काया0लय, अहमदनगर यांना सश = सेना
5वजिदन िनधीसाठी रlकम देणबे ाबत व रlकम cावयाची झाKयास िकती रlकम cावी याबाबत िनण0य
हो7यासाठी < ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनण0य .३०४ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
िनक काया0लय,
होऊन, िजKहािधकारी तथा िजKहा सै
य, अहमदनगर यांना सशæ सेना
5वजिदन िनधीसाठी सं थान कम0चाXयांPया वग0णीसह B.१ कोटी अथ0सहा×य दे7यात
यात यावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १९
िदनदयाळ बह®उेशीय <सारक मंडळ,
ळ, यवतमाळ यांना कुटूंब आधार योजनेअतं ग0त दे7यात आलेKया
आ>मह>याN त शेतकरी पQरवारातील मिहलांPया पनु 0वसन िनधीचे िवनीयोगास ६ मिहने मदु तवाढ दे7याची >यांनी
के लेKया अजा0वर िनण0य घेण.े
< तावदीनदयाळ बह?उेशीय <सारक मडं ळ, यवतमाळ यानं ी आ>मह>याN त शेतकरी पQरवारातील
तावमिहलांPया पनु 0वसनासाठी कुटुंब आधार योजनेPया मा5यमातनू योजना राबिवली आहे. पोिशcं ाचा आ>मह>या हा
कलंक पसु 7याPया मा5यमातनू >यांना <य>न सÙ
ु के ला आहे. >यास अनसु Ùन >यानी ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशड यांचेकडे आिथ0क अनदु ान मागणी के ली होती.
मा.यव थापन सिमतीचा िनण0य:- िद.२७ .०३.२०१७ रोजी झालेKया मा. यव थापन मडं ळाचे
बै
ठकWत िनण0य . २२९ अbवये चचा0 होऊन दीनदयाळ बह?उेशीय <सारक मडं ळ, यवतमाळ ही सं था
आ>मह>याN त शेतकरी पQरवारांचे पालक>व ि वकाÙन आधार देत आहे. >यामळ
ु े मानव जातीचे कKयाण या
उाa हेतूने छाननी सिमतीचे माbयतेने दीनदयाळ बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेस ततु ा0स B. १
कोटी मा= रlकम अनदु ान वBपात दे7यात यावी व सदरह? रकमेचा िवनीयोग ते कशा <कारे करणार याबाबतचा
>यांचेकडून अहवाल घे7यात यावा.
तसेच सदरह? अनदु ान देणपे वु  छाननी सिमतीPया पवु 0 परवानगीने िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन
यांचे माbयतेसाठी < ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
छाननी सिमतीचा िनण0य:- आ>मह>याN त शेतकरी कुटुंबातील मिहलांचे पनु 0वसनासाठी आथक मदत
देणबे ाबतPया < तावावर सिव तर चचा0 कर7यात येऊन, िद.२७ .०३.२०१७ रोजी झालेKया मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनण0य . २२९ अbवये रlकम B.१ कोटी मा= अनदु ान वBपात आिथ0क मदत िदनदयाळ
बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना देणसे माbयता दे7यात आली. परंतु वरील आिथ0क मदत िवतरण
करणेपवु  िदनदयाळ बह®उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेकडून B. १ कोटी मा= रकमेचा िवनीयोग ती
सं था कशा<कारे , कोण>या <कKपातंग0त व िकती िदवसात करतील याची मािहती व बाधीत कुटुंबाची यादीसह
सादर करावी. तसेच छाननी सिमतीचे मदतीबलचे िनकष . २ ते ६ यांची पतु 0ता कÙन घे7यात यावी. >याबाबत
सव0 अटी शत नमदु कÙन िदनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ यांचश
े ी करारनामा करणेत यावा, असे ठरले.
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शासन िनण0य :१. शासन िनण0य . सासिं व-१०१७/९१२/<. .९८/का.१६ िद. ०१ ऑग ट २०१७ अbवये ी साईबाबा
सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम २००४ Pया कलम १७ (१) मधील तरतदु ीस अनसु Ùन ी
साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड याPं याकडून आ>मह>याN त शेतक-याPं या पQरवारातील मिहलाPं या
पनु 0वसनासाठी दीनदयाळ बह?उेशीय <सारक मंडळ, िजKहा यवतमाळ या सं थेमाफ0 त राबिव7यात येणा-या
‘‘कुटूंब आधार योजना’’ या योजनेसाठी एक िवशेष बाब qहणनू B. १ कोटी इतके अथ0सहा×य दे7यास शासन
माbयता देणयात
् आलेली आहे. >यामधील अट ं. २ व ३ खालील<माणे आहे.
२. ी सं थान िवव तयव था, िशड यांPयाकडून अथ0सहा×य कर7यात येणा-या सदर रकमेचा िवनीयोग ६
मिहbयांPया कालावधीत ी साईबाबा सं थानला सादर के लेKया यादीतील बािधत कुटुंबासाठी शेळी पालन,
गोपालन, िकरणा दक
ु ान, आटा चlकW, िशवणकाम मिशन इ.उ>पbनाचे साधन उपलध कÙन दे7यासाठी सं थेने
करणे बधं नकारक राहील.
३. ी साईबाबा सं थानमाफ0 त उपलध कÙन दे7यात येणा-या सदर िनधीचा उपयोग यो य <कारे कर7यात आला
आहे. याबाबत ी साईबाबा सं थानकडून दीनदयाळ बह?उेशीय <सारक मंडळ या सं थेPया काया0लयास <>य@
भेट देऊन िनरी@ण व पडताळणी कर7यात येईल.
मा.यव थापन सिमतीचा िनण0य:- मा. छाननी सिमतीPया िनण0याचे अनषु ंगाने िदनदयाल बह?उेशीय
<सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेला B.१.००कोटी देणपे वु  करारनाqयाPया अटी शत मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२०.०८.२०१७ रोजीचे सभेत सादर के Kया असता, >यावर िनण0य . ७०८ अbवये चचा0 होऊन, दीनदयाल
बह®उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेशी करावयाPया करारनाqयातील अटी व शत यांना माbयता दे7यात
आली.
करारनामा:- िद. २४.०८.२०१४ रोजी मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांचे तफª मOु यलेखािधकारी
यांनी व दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेतफª सिचव ी िवजय पÙ
ु षो>>म कCे यांचेशी अटी
शत नसु ार करारनामा झाला आहे.
इडं ेिqनटी बॉंड:- याबाबत सं थान पॅनलवरील अॅड. यांचेशी संपक0 साधला असता >यांनी दीनदयाल
बह®उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना रlकम B.१ कोटी देणपे वु  >यांचक
े डून @तीपतु  बधं प= (इडं ेिqनटी
बॉंड) िलह?न घेणबे ाबत कळिवले आहे.
>यानसु ार िद. ०३.१०.२०१७ रोजी दीनदयाल बह®उेशीय <सारक मडं ळ, यवतमाळ याच
ं े कडून
@तीपतु  बधं प= (इडं ेिqनटी बॉंड) िलह?न घे7यात आलेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य:- िद.२५ .०९.२०१७ रोजी झालेKया मा. यव थापन
मडं ळाचे बै
ठकWत िनण0य . ७९२ अbवये मा. उPच bयायालयाचे औरंगाबाद, खडं पीठात सदर अनदु ान
िवतरणासदं भा]त जनिहत यािचका दाखल के लेबाबत िव तृत चचा0 कर7यात आली. पी. आय. एल. एस. टी न.ं
३००६०/२०१७ मा. उPच bयायालयाम5ये दाखल आहे. परंतु मा. उPच bयायालयाने िनधी दे7यास मनाई आदेश
िदलेला नाही. याकQरता पडं ीत िदनदयाळ बह®उेशीय सं था यवतमाळ यांना मजं रू झालेला िनधी देणसे हरकत
नाही. असे सिमती सद यांचे मत झाले व याबाबतची पढु ील काय0वाही <शासनाने सÙ
ु करावी, असे ठरले.
िदनदयाल बह®उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेला B. १.०० कोटी देणसे ाठी मा. यव थापन
सिमती, छाननी सिमती व महार शासन, यांनी माbयता िदलेली आहे. तसेच सबधं ीतांशी छाननी सिमतीPया
िनण0या<माणे करारनामा, इडं ेिqनटी बॉंड झालेला आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील चचा0:- मा= िवधी िवभागाचे िद. ०९.०९.२०१७ रोजीPया
िटप7णीनसु ार मा. उPच bयायालयाचे औरंगाबाद, खंडपीठात सदर अनदु ान िवतरणासंदभा]त जनिहत यािचका
दाखल के Kयाचे िदसते. >यासंदभा0त िद. २५.०९.२०१७ रोजीचे सभेत सदरह? िवषयावर िव तृत चचा0 झाली. पी.
आय. एल. एस. टी न.ं ३००६०/२०१७ मा. उPच bयायालयाम5ये दाखल आहे. परंतु मा. उPच bयायालयाने िनधी
दे7यास मनाई आदेश िदलेला नाही. >यामळ
ु े पंडीत िदनदयाळ बह®उेशीय सं थेस अनदु ान देणबे ाबत मा.
यव थापन सिमतीने सहमती दश0िवली आहे.
रlकम आदा:- मा.यव थापन सिमतीचे िनण0याbवये दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ
यांनी >यांचा बचत खाते नंबर- 34537996235, IFSC- SBIN0011428 असा कळिवला होता. सदरची
रlकम B. १,००,००,०००/- (अ@री B. एक कोटी मा=) RTGS Tारे टेट बॅकं ऑफ इिं डया, शाखा यवतमाळ
येथे बचत खा>याम5ये िद. ९.१०.२०१७ रोजी जमा झालेली आहे.
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शासन िनण0य अट ं.२:- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांनी िवधी व bयाय िवभागाचे
िनण0या<माणे दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मडं ळ, यवतमाळ रlकम आदा कर7यात आली. शासन िनण0यातील
अट ं. २ अbवये “ी सं थान िवव तयव था, िशड यांPयाकडून अथ0सहा×य कर7यात येणा-या सदर रकमेचा
िवनीयोग ६ मिहbयांPया कालावधीत ी साईबाबा सं थानला सादर के लेKया यादीतील बािधत कुटुंबासाठी शेळी
पालन, गोपालन, िकरणा दक
ु ान, आटा चlकW, िशवणकाम मिशन इ.उ>पbनाचे साधन उपलध कÙन दे7यासाठी
सं थेने करणे बधं नकारक राहील.” अशी अट घाल7यात आली होती.
अहवाल मागणी:- दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांना अनदु ान देऊन तीन मिहने
झालेनतं र जा. न.ं एसएसएस/वशी-लेखा-अनदु ान/५५९४/२०१८ िद. २० जानेवारी २०१८ अbवये १) सािह>य
िवतरणाची सcि थती काय आहे २) िजKहािधकारी यांनी मंजरू के लेली आ>मह>याN त शेतक-यांची मंजरू
यादीची <त पाठवावी. ३) सािह>य िवतरणाची काय0वाही सÙ
ु के ली असKयास, आतापय]त िवतरीत के लेKया
सािह>याचा तपशील खालील नमbु या<माणे पाठिव7यात यावा.
अ न.

लाभाथचं े नाव िजKहािधका-यांPया आ>मह>याN त
व प>ता
शेतक-यांPया यादीतील अन
ु मांक

वाटप के लेले सािह>याची िकंमत
सािह>य

तसेच उपरोlत नमbु यातील अहवाल दरमहा १० तारखेपय]त पाठिव7यात यावा. असे कळिव7यात आले
होते.
मािहती:- >यास अनसु Ùन दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मडं ळ, यवतमाळ यांचे िद. ०८.०२.२०१८
रोजीचे प= <ा¡त झाले असनू सदर प=ात >यानं ी आमचे सं थेतफª <कKपाचे अमं लबजावणीकQरता उपसिमती
थापन कर7यात आलेली आहे. २) सं थानला सादर के लेKया ३८८ पQरवाराचे सवª@ण सÙ
ु के ले असनू ७२
कटुंब िजKहािधकारी यानं ी पा= असKयाचे कळिवले असनू >यापै
कW ५२ कुटुंबाची आवयक कागदप= सक
ं िलत
कर7यात आली असनू उव0रीत पQरवारांPया कागदप=ांचे संकलनाचे काय0 चालु असनु सोबत यवसाय िनितीचे
काम देखील सBु आहे. ३) आ>मह>याN त शेतकरी पQरवाराकQरता आरो य िशबीराचे आयोजन सं थेPया
दीनदयाल <बोिधनी म5ये कर7यात आले असनू >यासाठी पणु े येथील Oयातनाम =ीरे ाग तn यांनी तपासणी कÙन
उपचार के ले आहेत. ४) पा= कुटुंबातील िवcाÚया]ना शै
@णीक अथ0सहा×य देखील कर7यात आले. ५) कुटुंब
आधार योजनेचा एक भाग qहणनू भाऊबीज िनमी>त पQरवारांना भेट देवनू साडी चोळी दे7यात आली. ६) पा=
पQरवारांचे सवª@ण तसेच कागदप=े संकलनाचे काम पणु 0 झालेनतं र यवसाय िनितीकQरता तालुकािनहाय
बै
ठकWचे आयोजन कर7यात येणार असनू >यानंतर या पQरवारांना संबधं ीत यवसायाचे तnांकडून <िश@ण
दे7याची सØ
ु ा सं थेची योजना आहे. >यानंतर सबधं ीत पQरवारांना िनवडलेKया यवसायानसु ार सहा×य कर7यात
येणार आहे. ७) पा= पQरवारांना व तु िवतरीत करतांना ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशडचे
पदािधका-यांना िनमं=ीत कर7यात येईल असे कळिवले आहे.
अहवाल मागणी:- >यानंतर पनु चः जा. न.ं एसएसएस/वशी-लेखा-अनदु ान/६८५६/२०१८ िद. २१
माच0 २०१८ अbवये दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचेशी शासन िनण0यातील अट ं. २
अbवये “ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांPयाकडून अथ0सहा×य कर7यात येणा-या सदर रकमेचा
िवनीयोग ६ मिहbयांPया कालावधीत ी साईबाबा सं थानकडे सादर के लेKया यादीतील बािधत कुटुंिबयांसाठी
शेळी पालन, गोपालन, िकराणा दक
ु ान, आटा चlकW, िशवणकाम मिशन इ.उ>पbनाचे साधन उपलध कÙन
दे7यासाठी सदर सं थेने बधं नकारक राहील” अशी तरतुद आहे.
आपणांस अनदु ान िदलेKया रकमेचा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ रोजी पणु 0 होत असनू , आपणांस
यापवु Pया पाठिवलेKया प=ा<माणे काय0वाही कÙन, खच0 झालेला िनधीचे अिं तम िववरण सादर करावे तसेच
िशKलक रािहलेला िनधी ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशडकडे जमा कर7यात यावा. असे
कळिव7यात आले होते.
मदु तवाढ िमळणेबाबत प=:- >यास अनसु Ùन दीनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांचे िद.
१५.०३.२०१८ रोजीचे प= <ा¡त झाले असनू >यांनी ९३ पQरवार शासकWय पा= यादीत असKयाचे आढळून आले
आहेत. कागदप= सक
ु आहे.
ं लनाचे तसेच या पQरवाराशी चचा0 कÙन यवसाय िनितीचे काय0 आजही सÙ
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या पQरवारासोबत आजपय]त झालेKया <ाथिमक चचªनसु ार अिधकतम पQरवार शेळीपालन व
दु धयवसाय कर7यात इPछुक आहे. परंतु यावष िवशेषतः यवतमाळ िजKहयात अ>यतं कमी पाऊस पडKयामळ
ु े
भीषण दु काळ आहे. लोकांना िप7याचे पाणी देखील उपलध नाही. अशा अव थेत पशपु ालनसारखा यवसाय
करणे अ>यतं अवघड आहे. >याकQरता येणा-या पावसाळयाची वाट पहाणे म<ा¡त आहे.
या पQरवाराPया मागणीनसु ार स5याPया अव थेत शेळीपालन अथवा दु धयवसाय सÙ
ु करणे के वळ
अशlय आहे. >यामळ
ु े >यांनी सं थेला पावसाळा सÙ
ु झाKयानंतर व परु े शे पाणी व चारा उपलध झाKयानंतर
>यांना शेळीपालन अथवा दु ध यवसाय सÙ
ु करणे जा त उपयlु त आिण संयlु तीक होईल.
तेहा आपणांस िवनंती कW, सदर पQरवारांचे पनु 0वसनाकQरता “कटुंब आधार योजनेअतं ग0त” सं थेस
<ा¡त झालेKया िनधीचा िवनीयोग कर7यासाठी ६ मिहने मदु तवाढ िमळावी अशी िवनंती के ली आहे.
िदनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी के लेली िनधी िविनयोगास मदु तवाढ मागणी मा.
यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ<ाय:१)
िदनदयाल बह?उेशीय <सारक मडं ळ यांना रlकम िवनीयोगाचा कालावधी िद. ०८.०४.२०१८ रोजी
पणु 0 झालेली आहे.
२)
िदनदयाल बह?उेशीय <सारक मडं ळ यांना रlकम िवनीयोगाचा कालावधी ६ मिहने वाढवनू देणचे े
िवनंतीवर िनण0य होणेबाबत.
३)
िदनदयाल बह?उेशीय <सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी िदलेKया िनधीतून अ) आ>मह>याN त शेतकरी
पQरवाराकQरता आरो य िशबीराचे आयोजन सं थेPया दीनदयाल <बोिधनी म5ये कर7यात आले असनू
>यासाठी पणु े येथील Oयातनाम =ीरे ाग तn यांनी तपासणी कÙन उपचार के ले आहेत. ब) पा=
कुटुंबातील िवcाÚया]ना शै
@णीक अथ0सहा×य देखील कर7यात आले. क) कुटुंब आधार योजनेचा एक
भाग qहणनू भाऊबीज िनमी>त पQरवारांना भेट देवनू साडी चोळी दे7यात आली. सदर खच0 सं थेने सादर
के लेला नाही.
४)
िद. ०१ ऑग ट २०१७ रोजीPया शासन िनण0यातील अिट व शतनसु ार कुटुंब आधार योजनेअतं ग0त
आ>मह>याN त शेतकरी कुटुंबातील मिहलांPया पनु 0वसनासाठी >यांना गोपालन, शेळीपालन,
िकराणादक
ु ान, आटाचlकW िशवणकाम मिशन इ>यािद उ>पbनाचे साधन उपलध कÙन दे7यासाठी B.
१ कोटी िदलेले आहेत. सं थेने आरो य तपासणी, शै
@णीक सहा×य, भाऊबीज िनिम>त पQरवारांना
साडीचोळी इ>यािद बाबवर खच0 के लेला आहे. या बाबी आ>मह>याN त शेतकरी पQरवाराच
ं े उ>पbनांचे
साधन होऊ शकत नाही.
५)
सदर सं थेला िद. िद. ९.१०.२०१७ रोजी B. १ कोटी िवतरीत कर7यात आलेले आहे. सं थेने ६
मिहbयांचे कालावधीत फlत ९३ लाभाÚया]ची िनवड के Kयाचे कळिवले आहे. तसेच आजपावेतो िकती
खच0 झाला आहे, ते देखील कळिवलेले नाही. >यामळ
ु े पढु ील ६ मिहbयातही सं थेकडून उिठ पतु 
होईल असे वाटत नाही.
६)
मा. यव थापन सिमतीने ६ मिहbयांची मदु तवाढ िदKयास िवधी व bयाय िवभाग महारा शासनाची
माbयतेसाठी < ताव सादर कर7यात येईल. व सबधं ीतांना तसे कळिव7यात येईल.
७)
मदु तवाढ न िमळाKयास झालेला तपशीलवार खच0 मागिवता येईल व अनnु ेय खच0 वजा जाता
िशKलक रlकम परत मागिवता येईल.
उपरोlत बाबवर िनण0या तव < ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनण0य .३०५ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, िदनदयाळ बह®उेशीय <सारक मंडळ,
ळ, यवतमाळ यांना कुटूंब आधार योजनेअतं ग0त
दे7यात आलेKया आ>मह>याN त शेतकरी पQरवारातील मिहलांPया पनु 0वसन िनधीचे िवनीयोगास ६ मिहने
मदु तवाढ दे7यास
यास व तसा < ताव माbयतेसाठी शासनाकडे सादर कर7यास माbयता दे7यात आली.
आली. तसेच शासन
िनण0यातील तरतुदी<माणे व करारनाqयातील अटी व शतनसु ारच सदरची रlकम खच0 कर7यात यावी याबाबत
(काय0वाहीसंबधीतांना सचु ीत कर7यात यावे, असे ठरले.
ाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २०
< तावताव-

िनण0य .३०६

मॉ भवानी हॉि पटल,
पटल, नागपरु यांना “Equipmant for Eye Rediology Cardiology Department ” साठी
रlकम Bपये २.३५ कोटी आिथ0क मदत देणबे ाबतPया < तावावर िनण0य होणेबाबत.
ाबत.
िद. १५.०४.२०१८ रोजीPया मा. मOु यम=ं ी महोदय यांचेसोबत आपKया झालेKया चचªनसु ार माँ भवानी
हॉ पीटल, नागपरू साठी आवयक वै
cकWय उपकरणे खरे दीसाठी B. २.३५ कोटी अनदु ान िमळणेबाबतचा < ताव
सादर के ला असKयाचे ी पांडूरंग मेहर, अ5य@ ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरू यांनी मा. ी सरु े श हावरे ,
अ5य@, ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड यांना िद. २३.०४.२०१८ रोजीPया ई मेल Tारे कळिवले
आहे. >यानसु ार ी पांडुरंग मेहर, अ5य@ ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू यांनी मा. ी सरु े श हावरे , अ5य@
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांना < ताव पाठवनू अथ0सहा×य करणेबाबत िवनतं ी के ली आहे.
सदर < तावात >यांनी ी भवानी माता सेवा सिमतीPया वतीने नागपरू मधील पारडी भागात “मॉं भवानी
हॉ पीटल” चे िनमा0ण काय0 सÙ
ु के लेले आहे. या हॉ पीटलम5ये गोरगरीब जनतेPया सेवेसाठी अ>याधिु नक
सिु वधेसह एकूण ११० बेडची यव था कर7यात येणार आहे असे >यांचे < तावात नमदू आहे. सं थेमाफ0 त
सामिु हक िववाह, धमाथ0 दवाखाना, शै
@णीक व शालेय व तंचु े िवतरण, भोजन िवतरण अbनदान, मिहला
स@मीकरण, सां कृ ितक काय0म आिद उपम राबिवले जातात.
ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू यांचा माँ भवानी हॉ पीटल िनिम0तीचा उपम <ा¡त दान व
सामािजक सहभागातनू पणु 0 होणार आहे. या सेवाभावी काया0स ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड
कडून “Equipments for Eye, Rediology, Cardiology Department” साठी रlकम B. २.३५ कोटी
आिथ0क सहा×य करणेबाबत कळिवले आहे.
अथ0सहा×य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:अिधिनयम कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म5ये िनिद0ट के लेKया <योजनांसाठी परु े शा
तरतुदी के Kयानंतर, िवव तय थेPया िनधीत िशKलक राहीली असKयास अशा िशKलक रlकमेचा
िवव तयव थेPया िवतरणयो य उ>पbनाPया तीस टlयांप@
े ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी
पढु ील सव0 िकंवा कोण>याही <योजनासाठी वापरता व खच0 करता येईल.
(एक) राय शासनाPया पवु 0 मंजरु ीने, एखाcा नUदणीकृ त साव0जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त
सोसायटी यांPयाकडून कोणतीही शै
@िणक सं था, िकंवा िडा अकादमी वा सं था साव0जिनक वाचनालय,
B णालय, दवाखाना, िनरीित अथवा शारीQरक Ôटया िवकलांग यlतीसाठी आधारगृह िकंवा इतर धमा0दाय वा
धािम0क सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे7यासाठी अथवा कला वा सािह>य @े=ाशी सबं िं धत असलेली
एखादी नUदणीकृ त साव0जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त सोसायटी याच
ं ेकडून अbय कोण>याही िबगर
वािणियक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखभाल करवनू घे7यासाठी अनदु ान दे7याची तरतदु आहे." मा=
यासाठी <थम शासन िनयlु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आवयक आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय:१))
दररोज शासकWय/िनमशासकWय काया0लयाकडुन, नUदणीकृ त सं थांच,े वै
यक्तीकQर>या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक <कारचे अनदु ान मागणी < ताव येत असतात. >याम5ये एकाच < तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
२))
ी साईबाबा सं थान िव¿ त यव था िशड <माणेच ी भवानी माता सेवा सिमती ही एक साव0जिनक
िव¿ तयव था असनू सं थेला आयकर िवभागाचे ८० जी चे <माणप= <ा आहे. तसेच सं थेने सादर
के लेKया लेखापQर@ण अहवालाचे अवलोकन के ले असता, सं थेला व तु रोख व इतर मा5यमातून
मोठया <माणात देण या <ा झाKया असKयाचे िदसते. अशा <कारPया भारतात अनेक सं था काय0रत
आहेत. >यामळ
ु े एकाच सं थेला अशा<कारे अनदु ान देणे यो य होणार नाही.
३))
आlटUबर २०१७ ते आlटUबर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शतादी वष0 साजरे कर7याचा
िनण0य यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. >यासाठी िविवध िवकास कामांकQरता B.३०२३ कोटी
Bपयांचा कृ तीआराखडयास शासनाने माbयता िदलेली आहे. परंतु िनधी <ा नाही >यामळ
ु े सं थानचा
वतःचा िनधीही खच0 होणार असKयाने सबधं ीतांना मदत देणे यो य होणार नाही, असे वाटते.
तरी सदरचा < ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण0याथ0 सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, मॉ भवानी हॉि पटल,
पटल, नागपरु यांना “Equipmant for Eye Rediology
Cardiology Department ” साठी रlकम Bपये २.३५ कोटी आिथ0क मदत दे7यास माbयता दे7यात आली.
आली.
>यासाठी छाननी सिमतीची व शासनाची माbयता घे7यात यावी,
(काय0वाहीयावी, असे ठरले.
ाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
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िवषय न.ं २१

िशड वाढीव िवकास आराखडयातील सं थानसाठी आर@ीत असलेKया िशड व पQरसरातील जमीनी खरे दी
करणेकामी धोरणा>मक िनण0य घेणबे ाबत.
ाबत.
अिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म5ये िवकास कर7याPया व िवव तयव थेPया योजना राबिव7याPया <योजनासाठी तसेच
िवव तयव थेची उिटे व <योजने पार पाड7यासाठी आवयक >या जमीनी व इमारती सपं ािदत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
< ताव- िशड वाढीव िवकास आराखडयातील सं थानसाठी आरि@त असलेKया िशड व पQरसरातील
जमीनी खरे दी करणेकामी धोरणा>मक िनण0य घेण.े .
< तावना– सं थानसाठी आरि@त असलेKया िशड व पQरसरातील जमीनी खरे दी करणेबाबतचा
< ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा असेबाबतचा मा.यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीPया सभेत
िनण0य ं.२१२ अbवये िनण0य झालेला आहे.
महारा शासन नगरिवकास िवभाग,मं=ालय,मंबु ई यांचेकडील शासन िनण0य ं.टीपीएस-१६१२/ ५२२
(न)/ पनु 0बांधणी ं.५८/<../१०३/१२ नवी-९ िद.२८/१२/२०१२ अbवये <ाBप िवकास योजना-िशड (वाढीव
ह) महारा <ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१(१) अbवये भागश: मंजरू ीबाबत
अिधसचु ना तसेच सारभतू बदKयांPया पनु 0<िस5दीबाबत सचु ना िनग0िमत करणेत आलेKया आहेत.
िशड वाढीव िवकास आराखडयात सं थानसाठी खालील<माणे आर@णे दश0िवलेली आहेत.

< तावताव-

अ.न.ं आर@ण आर@णाचा हेतू
ं.
१
१
पाकगं
२
३
४

५

२
४
७

२२

बाधीत सवª न.ं

@े=
भसू ंपादन सं था
हे.आर.चौमी.
२०७ पै
.,२०८ पै
.,२१५ ते २१९ पै
. २.५९.००
िशड नगरपचं ायत/
िशड साईबाबा सं थान
२०५ पै
.,२०६ पै
.
२.९७.००
ी साईबाबा सं थान
२२१ पै
. ते २२३ पै
.
१.००.००
ी साईबाबा सं थान
२०२ पै
.,२०३ पै
.
२.००.००
िशड नगरपचं ायत/
ी साईबाबा सं थान

मनोरंजन पाक0
वृ5दाम
सं थान हेतू
(िपलिNम अॅिमिनटीज)
(भlतिनवास,सां कृ ितक
कG C, समाज भवन,
मनोरंजन कG C इ.)
शै
@िणक कारणासाठी १९५ पै
.,१९६ पै
.,२१२ पै
.,२१३ पै
. ६.५५.००

ी साईबाबा सं थान

सदर वाढीव िवकास आराखडयास सं थानसाठी आरि@त असलेKया जमीनी सबं धं ीची व < ततु
आर@णापै
कW सं थानला जमीन खरे दी देणक
े ामी <ा¡त झालेKया < तावांबाबतची माहीती यासोबत पQरिशट अ
म5ये सादर के लेली आहे. >यात सं थानसाठीचे आर@ण माक
ं ,आर@ण हेत,ू जागेचे लोके शन,भसू पं ादन
सं था,आरि@त के लेले एकूण @े=,आर@णामळ
कW सं थानने खरे दी
ु े बाधीत होणारे सवª नबं र, एकूण आर@णापै
के लेले @े=,खरेदी करावयाचे राहीलेले एकूण @े=, उव0Qरत @े=ापै
कW जमीन खरे दी देणसे ाठी <ा¡त झालेKया
अज0दाराचे नाव व अजा0ची तारीख,खरे दी cावयाचे सवª नबं र,@े= आिण सन २०१७-१८ चे रे डी रे कनर<माणे
जमीनीचे दर इ.बाबतची सिव तर मािहती सोबतचे पQरिशट अ म5ये सादर के लेली आहे. तसेच ी साईबाबा
सं थानकरीता आरि@त असलेKया
िशड (िबरे गाव) वाढीव िवकास आराखडयातील @े=,सवª न.ं , थळदश0क इ.बाबतची माहीती
दश0िवणारा िबन के ली कPचा नकाशा पQरिशट ब म5ये यासोबत सादर के लेला आहे.
तसेच उlत वाढीव िवकास आराखडयातील आरि@त असलेKया @े=ाचे झोनबाबतची माहीती मा.सहायक
संचालक, नगररचना,अहमदनगर यांचेकडून मागिवली असता >यांनी सदर @े=ाचा िवकास आराखडा नकाशा
इकडेस सादर के लेला आहे. तो पQरिशट क म5ये यासोबत सादर के लेला आहे. सदर नकाशाचे अवलोकन के ले
असता उlत वाढीव िवकास आराखडयातील आरि@त @े= हQरत पÓयात येत नसलेचे िदसनू येत.े
िवभागाचा अिभ<ाय– उपरोlत आर@णिनहाय जमीनीसंबधं ी खालील<माणे अिभ<ाय सादर करणेत
येत आहे.
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१) आर@ण ं.१ पाकग साठी एकूण @े= २.५९ हेlटर इतके आरि@त के लेले असनू >यापै
कW ०.८०
आर इतके @े= सं थानने खरे दी के लेले आहे. आरि@त @े=ापै
कW खरे दी करावयाचे राहीलेले @े= १.७९ आर इतके
आहे. आज िमतीस सं थानकडे उपरोlत उव0Qरत @े=ापै
कW १.४०.११ इतके @े= खरे दी देणसे ाठीचे < ताव <ा¡त
झालेले आहेत. सदरचे @े= ी साई5दा हौिसगं सोसायटीचे पवू 0 बाजसू असनू  चे मिं दरापासनू समु ारे २ ते २.५
िकमी. अतं रावर असनू नगरपचं ायतीPया र >यालगत पवू ªस आहे. सदरचे @े=ाची भसू ंपादन सं था िशड
नगरपचं ायत/ी साईबाबा सं थान अशी दश0िवलेली आहे. पािक0 गसाठी सं थानला मंिदराPया सव0 बाजनू े वाहने
पािक0 गसाठी जागेची आवयकता आहे. सन २०१७-२०१८ Pया रे डीरे नकनर नसू ार जमीनीचा दर <ती आर B.
१०,७०,०००/- असनू १.७९ हे.आर जागेसाठी रlकम B.१९,१५,३०,०००/- एवढी मोबदला रlकम cावी
लागणार आहे सदरची मोबदला रlकम अितशय जा त आहे >यामळ
ु े याबाबत मा.यव थापन सिमतीने िनण0य
_यावा.
२) आर@ण ं.२ मनोरंजन पाक0 साठी एकूण @े= २.९७ हेlटर इतके आरि@त के लेले आहे. सदर @े=
खरे दी देणक
े ामी जमीन मालकांनी सं थानकडे < ताव सादर के लेले आहेत. सदरचे @े= ी साई5दा हौिसंग
सोसायटीचे पवू 0 बाजसू असनू  चे मंिदरापासनू समु ारे २.५ ते ३ िकमी. अतं रावर आहे. सदरचे मनोरंजन पाक0 चे
आर@ण सवª न.ं २०५ पै
.व २०६ पै
. या @े=ावर दश0िवलेले असनू सदर आरि@त @े=ातून पाटबधं ारे िवभागाचे
ºेनेज चर व र ता गेलेला असKयाचे िदसनू येते >यामळ
ु े सदर आर@णातील @े=ाचे दोन भाग पडतील व सदर @े=
सलग राहणार नाही. सं थान मालकWPया मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीनी गट न.ं १९८,१९९,२००,२०१ या
@े=ाम5ये सं थानचे साईसृटी,तारांगण,qयिु झयम इ. <कKप < तािवत आहेत. >यामळ
ु े < ततु आरि@त @े=
सं थानला मनोरंजन पाक0 साठी घेणचे े <योजन राहात नाही.
३) आर@ण ं.४ वृ5दाम साठी एकूण @े= १.०० हेlटर इतके आरि@त के लेले आहे. सदरचे @े=
खरे दी देणक
े ामी जमीन मालकांनी सं थानकडे < ताव अcाप सादर के लेले नाहीत. सदरचे @े=  चे मंिदरापासनू
समु ारे ३ िकमी. पे@ा जा त अतं रावर असनू पाटबधं ारे िवभागाचे ºेनजे चराPया पवू ªकडेस र >याचे लगत आहे.
तथािप सदर @े=ाम5ये स5यि थतीत जमीन मालकांनी घराचे पlके बांधकाम कBन व ती व ती के लेली आहे.
सं थानने मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड येथील शेती महामंडळाची जमीन @े= ५२.३५ हेlटर इतकW कायम
खरे दी िमळणेकामी शेती महामंडळाकडे < ताव सादर के लेला आहे. सं थानला वृ5दाम बांधावयाचा झाKयास
शेती महामंडळाकडील खरे दी करावयाPया < तािवत @े=ात वृ5दाम < तािवत करता येईल. या तव आर@ण
ं.४ वृ5दामासाठी आरि@त के लेले @े= सं थानला खरे दी कर7याचे <योजन राहात नाही.
४) आर@ण ं.७ िपलिNम अॅिमिनटीज (भlतिनवास,सां कृ ितक कG C,समाज भवन,मनोरंजन कG C इ.)
साठी एकूण @े= २.०० हेlटर इतके आरि@त के लेले आहे. सदरचे @े= ी साई5दा हौिसगं सोसायटीचे पवू 0
बाजसू असनू  चे मिं दरापासनू समु ारे २ ते २.५ िकमी. अतं रावर आहे. सदर @े=ाची भसू पं ादन सं था िशड
नगरपचं ायत/ी साईबाबा सं थान अशी सयं lु त दश0िवलेली आहे. सदर आर@ण @े=ापै
कW सं थानने १ हे.२०
आर इतके @े= खरे दी के लेले आहे तसेच या @े=ाचा अcापपावेतो कोण>याही <योजनासाठी वापर के लेला नाही.
उव0Qरत @े= खरे दी देणक
े ामी सबं धं ीत जमीन मालकानं ी सं थानकडे अcाप < ताव सादर के लेले नाहीत तसेच
सं थानने मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड येथील शेती महामंडळाची जमीन @े= ५२.३५ हेlटर आर इतके कायम
खरे दी िमळणेकामी शेती महामंडळाकडे < ताव सादर के लेला आहे. सदर खरे दी करावयाPया < तािवत @े=ात
भिवयात िपलिNम अॅिमिनटीज < तािवत करता येईल. या तव सं थानसाठी सदर आर@ण ं.७ चे <योजन
राहात नाही.
५) आर@ण ं.२२ शै
@िणक हेतसू ाठी एकूण @े= ६.५५ हेlटर इतके आरि@त के लेले असनू >यापै
कW
सं थानने @े= २.१७ हेlटर इतके @े= यापवू च खरे दी के लेले आहे. उव0Qरत @े=ापै
कW @े= ३.३६.६२ हेlटर इतके
खरे दी देणसे ाठीचे < ताव सं थानकडे जमीन मालक यांनी सादर के लेले आहेत. सदरचे @े= िशड-साकुरी िशव
िबरे गाव बन या िठकाणी असनू  चे मंिदरापासनू समु ारे ३ िकमी. अतं रावर आहे. सदर @े=ाचे पवू 0 व दि@ण
बाजसू नगरपंचायतचे रोड आहेत.< तािवत शै
@िणक संकुलाचे बाधं काम िनमगांव को-हाळे येथील ग.नं १८३
@े= (५.४०) हे.आर मधये् करणेबाबत यव थापनाचे सभेत िनण0य झालेला आहे >यानसु ार इंलीश िमडीयम
कुल, कbया िवcा मंदीर,िवcालय,महािवcालयाकQरता इमारती बांधकामासाठी आिक0 टेlट यांचमे ाफ0 त
आराखडा तयार करणेत आला आहे.>यानसू ार < तािवत शै
@िणक सं था मौजे िनमगांव को-हाळे येथे < तािपत
झालेनतं र < ततु आरि@त @े= सं थानला शै
@िणक हेतूकQरता खरे दी कर7याचे <योजन राहत नाही.
उपरोlत < ताव आर@णातील जमीनी खरे दी करणेकामीPया धोरणा>मक िनण0याथ0 सादर.
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िनण0य .३०७

यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, िशड वाढीव िवकास आराखडयातील सं थानसाठी आर@ीत असलेKया िशड व
पQरसरातील शेतजमीनीPया
ळाPया
Pया जमीनीचे दर
जमीनीPया रे डीरे कनरचे दर खपू च जा त आहे. >या तल
ु नेने शेती महामडं ळा
कमी असनु सदर जमीनी खरे दी कर7यासाठी शासनास < ताव सादर कर7यात आला आहे. तसेच < तावीत
आर@णाखालील <योजनासाठी सं थानकड
थानकडून यापवु च अbय िठकाणी <कKप < तावीत आहेत. >यामळ
ु े ततु 0
आर@णाखालील जमीनी खरे दी कर7याचे कोणतेही <योजन नाही.
नाही. या तव िशड वाढीव िवकास आराखडयातील
सं थानसाठी आर@ीत असलेKया िशड व पQरसरातील जमीनी खरे दी न करता
करता >यावरील आर@ण र
कर7यासाठी संबधीतांना कळिव7यात यावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २२
गBु थान मंिदराचे दि@णेकडील सं थान मालकWची मौजे िशड येथील िसटी सहª न.ं २० नगरपचं ायत िमळकत घर
न.ं ७०६ म5ये मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम चालिवणेPया यवसायास ी साई सं थान एqपलॉईज े डीट कोकोऑप.
ऑप.सोसायटी िल.
िल.िशड यांना मदु तवाढ देण.े
अिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
< तावताव१७(३) म5ये िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम>ता राय शासनाPया लेखी पवू 0मंजरू ीने
असेल >याखेरीज सिमतीकडून एका वषा0पे@ा अिधक मदु तीकरीता भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही िकंवा गहाण
टाक7यात येणार नाही,िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbय स
ं िमत कर7यात येणार नाही,
अशी तरतदू आहे.
< ताव– गBु थान मिं दराचे दि@णेकडील सं थान मालकWची मौजे िशड येथील िसटी सवª न.ं २०,
नगरपंचायत िमळकत घर न.ं ७०६ म5ये मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम चालिवणेPया यवसायास ी साई सं थान
एq¡लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल. िशड यांना मदु तवाढ देणेबाबत.
< तावना– िशड येथील गBु थान मंिदराचे दि@णेकडील सं थान मालकWची िसटी सवª न.ं २० नगरपंचायत
िमळकत घर न.ं ७०६ (@े= १३ चौमी) म5ये ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड ही
सोसायटी चालवत असलेला मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम यवसाय िद.०७/११/२०१२ पासनू आजअखेर चालू आहे.
उlत सोसायटीकडून िद.०७/११/२०१३ पवू  एक वषा0साठी आकारलेले भ-ू भाडे दरमहा रlकम
B.४,८४०/- म5ये िद.०७/११/२०१३ नतं र <ित वष १० टlके <माणे वाढ कBन खालील तl>यात दश0िवलेKया
कालावधीसाठी सोसायटी कडून भाडे वसल
ू करणेकामी qहणजेच िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ अखेर
उlत सोसायटीकडून वसल
ु करावयाचे भाडे रlकम B.३७,२२४/- इतकW वसल
ु कBन घेवनू व खालील तl>यात
दश0िवलेKया कालावधीसाठीचे करारनामे पवू <माणेच नोटरीसमोर नUदिवणेकामी व ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट
को-ऑप.सोसायटी याचं े िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे प=ा<माणे िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११
महीbयाPं या कालावधीसाठी दरमहा भाडे रlकम B.७,०८६/- + १०% B.७०९/- = एकूण रlकम B.७,७९५/- इतकW
िनित कBन >या<माणे करारनामा कBन घेणेकामीPया िनण0याथ0 सदरचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे
िद.०८/०९/२०१७ रोजीPया सभेपढू े सादर करणेत आलेला होता.
अ.न.ं

करारनामा तारीख

१

िद.०७/११/२०१२
िद.०६/११/२०१३
िद.०७/११/२०१३
िद.०६/११/२०१४
िद.०७/११/२०१४
िद.०६/११/२०१५
िद.०७/११/२०१५
िद.०६/११/२०१६
एकूण -

२
३
४

मािसक भाडे

वसल
ू
करावयाचे
एकूण भाडे

ते ४,८४०/-

५८,०८०/-

वसल
वसल
१०% भाडेवाढ
ू झालेले भाडे
ू करारानसु ार
एकूण भाडे
करावयाची
पढु ील १०% धBन दरमहा
बाकW
दरमहा होणारी होणारे एकूण
भाडेवाढ रlकम भाडे (रकाना
(रकाना ं.३ ं.३+७)
मधील रकमेPया
१०% रlकम)
५८,०८०/--४८४/५,३२४/-

ते ५,३२४/-

६३,८८८/-

५८,०८०/-

५,८०८/-

५३२/-

५,८५६/-

ते ५,८५६/-

७०,२७२/-

५८,०८०/-

१२,१९२/-

५८६/-

६,४४२/-

ते ६,४४२/-

७७,३०४/-

५८,०८०/-

१९,२२४/-

६४४/-

७,०८६/-

२,६९,५४४/-

२,३२,३२०/-

३७,२२४/-

(अ@री B.सदोतीस हजार दोनशे चोवीस मा=)
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उपरोlत < तावाPया अनषु गं ाने मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीPया सभेत िनण0य
ं.७६४ <माणे खालील<माणे िनण0य झालेला आहे.
“ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड याचं ेकडून गBु थान मंिदराचे
दि@णेकडील मोबाईल,कॅ मेरा lलोकBम चालिव7याPया यवसायाचे, < तावात नमदू के लेनसु ार भाडे वसल
ु करणेत
यावे व पढु ील कालावधीसाठी >यानं ा मदु तवाढ देणेपवू  िवधी व bयाय िवभाग,महारा शासन याचं ी माbयता घेणेत
यावी,”असे ठरले.
उपरोlत िनण0या<माणे उlत सोसायटीकडून िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ या कालावधीतील
भाडे वसल
ु कर7यात येवनू इकडील प= जा.न.ं एसएसएसटी/मालम>ता/४५२९/२०१७ िद.२९/११/२०१७ अbवये ी
साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ा गBु थान मिं दराचे दि@णेकडील ससं थान
् मालकWचे
िसटी सवª न.ं २० नगरपच
ं ायत िमळकत घर न.ं ७०६(१३चौमी.) म5ये मोबाईल कॅ मेरा lलोकBन चालिवणेPया
यवसायास िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ महीbयाचं े कालावधीसाठी मदु तवाढ देवनू दरमहा भाडे
रlकम B.७,०८६/-+ १०% B.७०९/-= एकूण रlकम B.७,७९५/- इतकW िनित कBन >या<माणे करारनामा कBन
घेणक
े ामी मा.<धान सिचव,िवधी व bयाय िवभाग,मं=ालय,मंबु ई याचं ेकडेस माbयतेसाठीचा < ताव सादर करणेत
आलेला होता.
>यास अनसु Bन मा.काया0सन अिधकारी,िवधी व bयाय िवभाग,मं=ालय,मंबु ई यांनी >याचं क
े डील प=
ं.सासंिव-१०१७/ २०३६/<..२२२/का.१६ िद.०१/०३/२०१८ अbवये “ी साईबाबा सं थान िवव तयव था
(िशड) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ चे पोटकलम (३) नसु ार ी साईबाबा सं थानPया
मालकWची जागा ११ मिहbयासं ाठी भाडेत>वावर दे7याकरीता शासनाPया माbयतेची आवयकता नाही. या तव
< ततु <करणी िद.२०/१२/२०१२ पासनू ११ मिहbयाचं े करारनामे कBन यव थापन सिमतीPया माbयतेने कायÊ>तर
माbयता देता येईल. तसेच भिवयात ११ मिहbयांPया कालावधीसाठी करारनामा कBन यव थापन सिमतीPया
माbयतेने मदु तवाढ दे7याची काय0वाही कर7यात यावी,” असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय- उlत सोसायटीकडून मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनण0य ं.७६४ <माणे िद.०७/११/२०१२ ते िद.०६/११/२०१६ या कालावधीतील भाडे अलाहीदा वसल
ु करणेत
आलेले आहे. पQरणामी उlत सोसायटीस उlत कालावधीसाठीची मदु तवाढ मा.यव थापन सिमतीचे सदर िनण0याने
अलाहीदा वाढवनू िदलेली असलेचे सकृ तदश0नी िदसनू येत.े >यामळ
ु े सदर कालावधीसाठीची मदु तवाढ देणे व
संपु टात आलेKया कालावधीचा करारनामा करणे आिण भाडे वसल
ु ीकामी पनु :च मा.यव थापन सिमतीची
कायÊ>तर माbयता घेणचे े <योजन नाही,अशी धारणा आहे.
मा= शासनाकडील उपरोlत िद.०१/०३/२०१८ रोजीPया प=ाPया अनषु गं ाने ी साई सं थान एq¡लॉईज
े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना गBु थान मंिदराचे दि@णेकडील सं थान मालकWचे िसटी सवª न.ं २०
नगरपंचायत िमळकत घर न.ं ७०६ (१३ चौमी.) म5ये मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम चालिवणेPया यवसायास
िद.०७/११/२०१६ ते िद.०६/१०/२०१७ या ११ मिहbयाचं े कालावधीसाठी दरमहा भाडे रlकम B.७,०८६/-+ १०%
B.७०९/- = एकूण रlकम B.७,७९५/- इतकW िनित कBन >या<माणे करारनामा कBन घेणेकामी कायÊ>तर माbयता
िमळणेसाठीचा,तसेच उlत सोसायटीने सदर यवसायाची पढु ील मदु त िद.०७/१०/२०१७ ते िद.०६/०९/२०१८ या
११ महीbयांPया कालावधीसाठी वाढवनू िमळणेकामी िद.०२/०४/२०१८ रोजी इकडेस सादर के लेKया अजा0चे
अनषु ंगाने व मा.शासनाचे उपरोlत िद.०१/०३/२०१८ रोजीचे प=ास अनसु Bन उlत
सोसायटीस िद.०७/१०/२०१७ ते िद.०६/०९/२०१८ या ११ मिहbयाचं े कालावधीसाठी दरमहा भाडे रlकम
B.७,७९५/-+ १०% B.७८०/- = एकूण रlकम B.८,५७५/- इतकW िनित कBन व िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे
वेगळे आकाBन मदु तवाढ देता येईल व >या<माणे ११ मिहbयासं ाठीचा िलह अॅ7ड लायसbस
करारनामा कBन घेता येईल. >यासाठीचा सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३०८ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, गBु थान मंिदराचे दि@णेकडील सं थान मालकWची मौजे िशड येथील िसटी सहª
न.ं २० नगरपचं ायत िमळकत घर न.ं ७०६ म5ये मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम चालिवणेPया यवसायास ी साई
सं थान एqपलॉईज े डीट कोको-ऑप.
ऑप.सोसायटी िल.
िल.िशड यांना < तावात नमदु के Kया<माणे
Kया<माणे ११ मिहbयाचेंचे
कालावधीसाठी दरमहा भाडे रlकम
कम B.
B.७,७९५/
७९५/-+ १०%
१०% B.७८०/
७८०/- = एकूण रlकम
कम B.
B.८,५७५/
५७५/- इतकW िनित
कBन व िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे वेगळे आकाBन मदु तवाढ दे7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग/
िवभाग/सरं @ण िवभाग<मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २३
< तावताव-

ी साई सं थान एqपलॉईज े डीट कोको-ऑप.
ऑप.सोसायटी िल.,
िल., िशड यांना चालिव7यास िदलेKया िकयॉ क/
क/ गाळे
यांचे मदु तवाढ व भाडे िनितीबाबत.
िनितीबाबत.
अिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,(िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म5ये िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम>ता राय शासनाPया लेखी
पवू 0मंजरू ीने असेल >याखेरीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदु तीकरीता भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक7यात येणार नाही, िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbय संिमत कर7यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
< ताव- ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना चालिवणेस िदलेKया
िकयॉ क/गाळे यांचे मदु तवाढीबाबत व भाडे िनितीबाबत ..
< तावना- १)ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना मा.ि=सद य
सिमती सभा िद.१४/११/२०१३ िनण0य ं.९२८ अbवये सं थान पQरसरात साईभlतांचे सेवेसाठी व सोयीसाठी
lलोकBम,मोबाईल कॅ मेरा lलोकBम,पाद=ाणेगहृ ,<साद व नॉहेKटी टोअर तसेच थंडपेय व दु धजbय पदाथ0
िवWचे टॉल चालिव7यास व ता>परु ते यवसाय करणेसाठी खालील िठकाणी चालिवणेस िदलेले १४ िकयॉ क
वापराची मदु त िद.०६/१२/२०१४ रोजी संपलेली होती.
अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

िठकाण
साईआम भाग-१ पQरसर
साईआम भाग-२ पQरसर
साई<सादालय पQरसर
Tारावती िनवास थान पQरसर
साईउcान पQरसर
साई<साद िनवास थान पQरसर
साईबाबा भlतिनवास थान पQरसर
एकूण

िकयॉ क संOया
०४
०१
०१
०२
०२
०१
०३
१४

२) पढु ील मदु त वाढवनू िमळणेकामीचा < ताव मा.ि=सद य सिमतीचे िद.२०/०८/२०१५ रोजीPया
सभेत सादर करणेत आला. >यात िनण0य ं.२७४ <माणे खालील<माणे िनण0य झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,सदरह? < ताव शासन माbयतेसाठी पाठिवणेत यावा,असे ठरले. तसेच ी
साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना चालिवणेस िदलेKया िकयॉ क/गाळे >यांची
मदु त संपलेपासनू पढु े एक वष0 कालावधीसाठी अथवा शासन आदेश येईपय]त यापै
कW जे अगोदर घडेल तोपय]त
िलह अॅ7ड लायसbस त>वावर मािसक परवाना फW म5ये १०% वाढ कBन व िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे
वेगळे आकारणेत येवनू मागील अटी शतनसु ार मदु तवाढ देणसे माbयता देणते आली.
३) < तुतPया ठरावास अनसु Bन ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थान
पQरसरात १४ िकयॉ क/गाळे <ित िकयॉ ककरीता मागील मािसक परवाना फW B.३,०००/- म5ये १०% वाढ
कBन (B.३,०००/-+ १०% रlकम B.३००/-= B.३,३००/-) B.३,३००/- (अ@री B.तीन हजार तीनशे मा=) व
िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१४ ते िद.०६/१२/२०१५ या एका वषा0Pया
कालावधीसाठी अथवा शासन आदेश होईपय]त यापै
कW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू चेच अटी/शतस अनसु Bन
इकडील जा.ं.एसएसएस/मालम>ता/३७८८/२०१५ िद.०७/१०/२०१५ रोजीचे प=ाbवये काया0दश
े देणते येवनू
मदु तवाढ देणते आलेली असनू िद.०९/१०/२०१५ रोजी करारनामा कBन घेणते आलेला आहे.
४) िद.२०/०८/२०१५ रोजीचे सभेत िनण0य ं.२७४ अbवये झालेKया ठरावानसु ार सदरचा < ताव इकडील
जा.ं.एसएसएस/ मालम>ता/४४७२/२०१५ िद.०९/११/२०१५ रोजी मा.<धान सिचव,िवधी व bयाय
िवभाग,महारा राय,मं=ालय,मंबु ई यांचेकडे शासन माbयतेसाठी पाठिवणेत आलेला आहे.
५) ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना वापरास िदलेKया १४ िकयॉ क
वापराची मदु त िद.०६/१२/२०१५ रोजी पणू 0 होत असKयाने >यांनी जा.न.ं ीसासंएे सो/२३६/२०१५
िद.०४/११/२०१५ रोजीचे प=ाbवये पढु ील ५ वषा]करीता यवसाय चालिवणेस मदु तवाढ िमळावी, अशी िवनंती
के लेली आहे.
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६) सदर प=ा<माणे िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0चे कालावधीसाठी उlत सोसायटीस
मदु त वाढवनू देणक
े ामीचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीPया सभेपढू े सादर करणेत
आला. >यात िनण0य ं.५७४ <माणे खालील<माणे िनण0य झालेला आहे.
“< तावात नमदू के ले<माणे ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ा चालिवणेस
िदलेKया १४ िकयॉ क वापरासाठी मागील मािसक परवाना फW १०% वाढ व िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे
वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0चे कालावधीसाठी अथवा शासन आदेश
होईपय]त यापै
कW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू चेच अटी/ शतस अनसु Bन मदु तवाढ दे7यास माbयता दे7यात
आली.” सदर िनण0या<माणे उlत सोसायटीबरोबर करारनामा कBन घेणते आलेला आहे.
७) दरqयानचे काळात उपरोlत पॅरा.अ.न.ं ४ म5ये नमदू के ले<माणेPया प=ास अनसु Bन मा.काया0सन
अिधकारी,िवधी व bयाय िवभाग यांनी >यांचेकडील प= जा.ं.सासंिव-१०१५/१०१२/<.ं.१७८/का.१६
िद.२०/०४/२०१७ अbवये मं=ालय पQरसरातील जागा महारा मं=ालय अॅbड अलाईड ऑफWसेस को-ऑप.बॅकं
व िद महारा मं=ालय व सल
ं न कम0चारी को-ऑप.े डीट सोसा. िल. यांना सामाbय <शासन िवभागाकडून
भाडेत>वावर वाटप कर7यात आली आहे. काय0कारी अिभयतं ा,इलाखा शहर (सा.बां.) िवभाग, मंबु ई यांनी
आवयक >या अटी व शतसह संबधं ीत सं थांसोबत करारनामा के ला आहे. सामाbय <शासन िवभाग,शासन
िनण0य ं. शाकाजा-१५९७/<.ं.१०५/९७/२२ िद.२६/१०/२००३ मधील तरतुदीनसु ार काय0कारी
अिभयंता,इलाखा शहर (सा.बा.ं ) िवभाग,मंबु ई यांPया काया0लयाकडे जागेPया भाडयाचा भरणा कर7यात येतो.
मा= सदर शासन िनण0यातील तरतुदी के वळ बृहbमंबु ई आिण उपनगरातील शासकWय काया0लयाकरीता लागू
आहेत. बृहbमंबु ई आिण उपनगर वगळता इतर शासकWय काया0लयातील जागा भाडयाने देणे वा शासकWय
काया0लयांसाठी जागा भाडयाने घेणक
े रीता साव0जिनक बांधकाम िवभागाTारे शासन पQरप=क िद.२३/०४/१९८४
व िद.१६/०२/१९८७ अbवये काय0प5दती िनित कर7यात आली आहे. या पQरप=कातील तरतुदीनसु ार जागा
भाडयाने दे7यासाठी संबधं ीत िवभागाPया काय0कारी अिभयतं ा यांPयाकडून भाडे यो यता <माणप= घेणे आवयक
आहे. ी साई सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यांना चालिव7यास िदलेKया सं थान पQरसरातील
१४ िकयॉ क/गाळयांना मदु तवाढ दे7याकरीता साव0जिनक बांधकाम िवभागाPया पQरप=कानसु ार उपरोlत
िकयॉ क/गाळयांचे भाडे िशड िवभागाPया काय0कारी अिभयतं ा यांPयाकडून िनित कBन घेवनू >याबाबतचे
<माणप= <ा¡त कBन घे7यात यावे आिण िवcतु वापरासह इतर अटी व शतसह < ताव फे रसादर कर7यात
यावा,असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
८) सदर प=ाचे अनषु गं ाने इकडील प= ं.एसएसएसटी/मालम>ता/३७९२/२०१७ िद.१४/१०/२०१७ अbवये
मा.उपअिभयतं ा, साव0जिनक बांधकाम िवभाग,राहाता याच
ं ेकडेस <चिलत भाडेदर िमळणेकामी प= िनग0त करणेत
आले. >यास अनसु Bन मा.काय0कारी अिभयतं ा,साव0जिनक बांधकाम िवभाग,सगं मनेर यांनी >याच
ं ेकडील
जा.ं.रे शा/८७१९/२०१७ िद.२८/१२/२०१७ अbवये भाडे िनिती <माणप= इकडेस सादर के ले असनू >यात
>यांनी खालील<माणे भाडे िनित के ले असKयाचे नमदू के ले आहे.
अ.न.ं िकयॉ कचे िठकाण
१
२
३
४
५
६
७

साईआम भाग-१ पQरसर
साईआम भाग-२ पQरसर
साई <सादालय पQरसर
Tारावती िनवास थान पQरसर
साईबाबा भlतिनवास थान
पQरसर
साईउcान पQरसर
साई<साद
िनवास थान
पQरसर
एकूण

सवª न.ं

िकयॉ कची
िकयॉ क दरमहा भाडे रlकम B.
एकूण भाडे
साईज
संOया
१०८ पै
.
९x१० फूट
४ B.५३१/- <ित िकयॉ क
B.२,१२४/१७२ पै
.
९x१० फूट
१
B.२७२/B. २७२/८५ पै
.
९x१० फूट
१
B.२७२/B. २७२/१४८ पै
.
९x१० फूट
१+१
B.४४३/-+ B.८८७/B.१,३३०/१०७ पै
.
९x१० फूट
१+२
B.४४७/- +
B.१,७८९/B.१,३४२/४ पै
.
९x१० फूट
२ B.९७०/- <ित िकयॉ क
B.१,९४०/२ व ३ पै
.
९x१० फूट
१
B.९७०/B. ९७०/१४
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९) उपरोlत मा.यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीPया सभेतील िनण0य ं.५७४ <माणे ी साई
सं थान एq¡लॉईज े डीट को-ऑप.िल.िशड यांना वापरास िदलेKया १४ िकयॉ क वापराची मदु त
िद.०६/१२/२०१५ रोजी पणू 0 होत असKयामळ
ु े मागील मािसक परवाना फW B.३,३००/- म5ये १०% वाढ कBन
(B.३,३००/-+ १०% रlकम B.३३०/-= B.३,६३०/-) B.३,६३०/- (अ@री B.तीन हजार सहाशे तीस मा=) व
िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे वेगळे आकाBन िद.०७/१२/२०१५ ते िद.०६/१२/२०१६ या एक वषा0चे
कालावधीसाठी अथवा शासन आदेश होईपय]त यापै
कW जे अगोदर घडेल तोपय]त पवू चेच अटी/शतस अनसु Bन
मदु तवाढ दे7यात आलेली आहे. qहणजेच मा.यव थापन सिमतीचे िनण0या<माणे B.३,६३०/- इतके दरमहा <ित
िकयॉ क भाडे िनित करणेत आलेले आहे.
१०)
१०) मा.काय0कारी अिभयंता,साव0जिनक बांधकाम िवभाग यांनी उपरोlत<माणे िनित के लेले भाडे व
मा.यव थापन सिमतीने िनित के लेले भाडे यात मोठी तफावत आहे. साव0जिनक बांधकाम िवभागाने िनित
के लेले भाडे अ>यंत अKप व तोकडे आहे. >यामळ
ु े साव0जिनक बांधकाम िवभागाने िनित के लेले भाडे
सं थानPया ÔिËने िकफायतशीर ठरणार नाही.
िवभागाचा अिभ<ाय- उlत सोसायटीची उपरोlत १४ िकयॉ क वापराची मदु त िद.०६/१२/२०१६
रोजी संपलेली आहे. तथािप उlत १४ िकयॉ क आजही सोसायटीPया वापरात आहेत. तGहा सदर सोसायटीस
उlत १४ िकयॉ कची वापराची पढु ील ११-११ मिहbयांसाठीची मदु त िद.०७/१२/२०१६ ते िद.०६/११/२०१७
या ११ मिहbयांचे कालावधीसाठी <ित िकयॉ कचे मागील मािसक भाडे B.३,६३०/- म5ये १०% वाढ कBन
(B.३,६३०/-+ १०% रlकम B.३६३/-= B.३,९९३/-) B.३,९९३/- (अ@री B.तीन हजार नऊशे \या7णव मा=) व
िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे वेगळे आकाBन तसेच िद.०७/११/२०१७ ते िद.०६/१०/२०१८ या ११ मिहbयांचे
कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे B.३,९९३/- म5ये १०% वाढ कBन (B.३,९९३/-+ १०% रlकम B.३९९/= B.४,३९२/-) B.४,३९२/- (अ@री B.चार हजार तीनशे या7णव मा=) व िवcतु बील मीटर Qरडग<माणे वेगळे
आकाBन पवू चेच अटी व शतवर मदु तवाढ देता येईल व >या<माणे िलह अॅ7ड लायसbस करारनामा कBन घेता
येईल.
या तव सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
िनण0य क्र.३०९ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साई सं थान एqपलॉईज े डीट कोको-ऑप.
ऑप.सोसायटी िल.,
िल., िशड यांना
चालिव7यास िदलेKया िकयॉ क/
क/ गाळे यांचे मदु तवाढ व भाडे आकारणी बाबत < तावात नमदु के Kया<माणे ११
मिहbयांचेचे कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे B.
B.३,९९३/
९९३/- म5ये १०%
१०% वाढ कBन (B.३,९९३/
९९३/-+ १०%
१०% रlकम
कम
B.३९९/
३९९/-= B.४,३९२/
३९२/-) B.४,३९२/
३९२/- (अ@री B.
B.चार हजार तीनशे या7
या7णव
णव मा=)
मा=) व िवcतु बील मीटर
यावी,, असे ठरले.
Qरडग<माणे वेगळे आकाBन पवू चेच अटी व शतवर मदु तवाढ दे7यात यावी
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
िद महारा ॲNो इडं ीज डेहलपमGट कापÊरे शन िल.,
िल., मबंु ई यानं ा ी साईबाबा सं थानचे साईआम भpिनवास
मधील १०x
१०x१५ फुट या आकाराचा गाळा न.ं ९ नोगा Ãँ7ड फुड <ोडlटस् िवW कG Cासाठी िलह अँ7ड लायसेbस
त>वावर िमळणेबाबत,
ाबत, िवभागीय यव थापक िद महारा ॲNो इडं ीज डेहलपमGट कापÊरे शन िल.,
िल., मंबु ई यांचे प=
.एनओजीए/
एनओजीए/ एमके टीजी/
टीजी/ २०१८२०१८-१९/
१९/१६,
१६, िद.
िद.०४.
०४.०४.
०४.२०१८ रोजीचे प=.
प=.
< तावअिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
ताव१७(३) अbवये िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम>ता,राय शासनाPया लेखी पवू 0 मंजरू ीने
असेल >याखेरीज सिमतीकडून एका वषा0पे@ा अिधक मदु तीकरीता,भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही िकंवा गहाण
टाक7यात येणार नाही,िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbय स
ं िमत कर7यात येणार नाही.
< ताव- िद महारा अॅNो इडं ीज डेहलपमGट कॉपÊरे शन िल.मबंु ई यानं ा िशड येथे ी साईबाबा
सं थानचे साईआम भlतिनवास मधील १०x१५ फूट या आकाराचा गाळा न.ं ९ नोगा Ãॅ7ड फूड <ॉडlटस िवW
कG Cासाठी िलह अॅ7ड लायसbस त>वावर देणेबाबत..
< तावना– िद महारा अॅNो इडं ीज डेहलपमGट कॉपÊरे शन िल.मंबु ई यांनी यापवू  >याचं ेकडील
िद.०६/०६/२०१७ रोजीPया प=ाbवये ी साईबाबा सं थान  ट,िशडचे पQरसरात नोगा Ãॅ7ड फूड <ॉडlटस िवW
कG Cाकरीता जागा उपलध कBन देणबे ाबत िवनतं ी के लेली होती. तçषु गं ाने सदर <ॉडlट हे शेतकरी व NाहकाPं या
उपयोगाचे आहेत, परंतु नवीन दश0न रांगेचे काम सBु होत असलेने िविवध िवभागांनी साईबाबा भlतिनवास थान व
साईआम-१ येथील गाळे वापरास घेतले असKयाने या दोbही िठकाणी भाडेत>वावर देणसे ाठी गाळे उपलध
नसKयाचे तेथील िवभाग <मख
ु ांनी कळिवलेले आहे. >यामळ
ु े स5या िद महारा अॅNो इडं ीज डेहलपमGट कॉपÊरे शन
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िल.मबंु ई यानं ा गाळा उपलध कBन देणे शlय होत नाही. या दोbही िठकाणी पढु े गाळा Qरकामा झाKयास >यानं ा
भाडेत>वावर गाळा उपलध कBन देता येईल,असेबाबतचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७
रोजीPया सभेत सादर करणेत आलेला होता.
सदर < तावाPया अनषु ंगाने मा.यव थापन सिमतीनचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य ं.६१८
अbवये खालील<माणे िनण0य झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन, िद महारा अॅNो इडं ीज डेहलपमGट कॉपÊरे शन िल.मंबु ई यांना, >याचं े नोगा
Ãॅ7ड फुड <ॉडlटस िवW करणेसाठी वाहन उभा करणेकामी साईआम भlतिनवास पQरसराम5ये
सं थानPया िविहत अटी/शतनसु ार जागा उपलध कBन दे7यात यावी,असे ठरले.
सदर िनण0या<माणे उlत सं थेबरोबर प=यवहार करे णत आलेला आहे व >यात ठरले<माणे जागा
वापरासाठी दे7याPया जागेचे भाडे िनित करणेचे <करण चालू आहे.
दरqयानचे काळात मा.Qरजनल मॅनजे र, िद महारा अॅNो इडं ीज डेहलपमGट कॉपÊरे शन िल.मंबु ई यांनी
>याचं ेकडील जा.ं.नोगा/एमके टेजी/२०१८-१९/ १६ िद.०४/०४/२०१८ अbवये “सदरची सं था ही महारा
शासन अगं ीकृ त सं था असनू सदर सं था, ऑरG ज यसू ,इतर वाद असलेले यसू , फळांPया रसापासनू के लेले पेय,
साखर पाक,टोमॅटो रस,टोमॅटो यसू ,फळाचं ा पाक (जॅम) इ.<कारचे नोगा Ãॅ7डचे <ॉडlट तयार कBन िवW करते.
>यासाठी सं थानने साईआम भlतिनवास पQरसरात वाहन उभे कBन सदरचे <ॉडlटस िवW करणेकामी जागा
उपलध कBन िदलेली आहे. तदनसु ार सं थेने साईआम भlतिनवास पQरसरात लाडू िवW कG CाPया
बाजसू उपलध असलेKया मोकळया जागेत ८x१० फूट ही जागा वाहन उभे कर7याऐवजी टॉल ठे व7यासाठी पसंत
के लेली आहे.सदर कामी सं थेचे अिधकारी यानं ी िद.०३/०४/२०१८ रोजी सं थानचे उपिजKहािधकारी याचं ेशी सम@
चचा0 के ली असता >यात उपरोlत मोकळया जागेऐवजी साईआम भlतिनवास येथील बाधं ीव गाळा न.ं ९ हा नोगा
<ॉडlटस िवWकामी िमळणेसाठी िवनंती के लेली आहे. सदर गाळा वापरास िमळणेकामीPया
सं थानPया सव0 अटी व शत सं थेला माbय राहतील. तरी सदरचा गाळा िलह अॅ7ड लायसbस त>वावर नोगा
<ॉडlटस िवW कG Cासाठी वापरास िमळावा,”असेबाबत िवनंती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय- साईआम भlतिनवास येथील गाळा न.ं ९ चे आकारमान समु ारे १० x१५ फूट असे
असनू >यात स5यि थतीत सं थानचे 5विन@ेपण िवभागाचे सामान ठे वणेत आलेले आहे. सदरचे 5विन@ेपण
िवभागाचे सामान इतर= हलवनू उlत सं थेस सदरचा गाळा ११ महीbयाचं े िलह अॅ7ड लायसbस करारावर साव0जिनक
बाधं काम िवभाग िनित करील >या भाडे दराने व िवcतु बील वेगळे आकाBन वापरास देता येईल.
सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३१०
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
३१०
होऊन, उपरोp < तावास माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २५
ीमती आर िललावतीबाई चेbनई यांचा पQरकलपÓ® िहलेज येथील गट न.ं २६८ सहª न.ं ३३/
३३/११ मधील २०८०
के .फुट जागा साईबाबा सं थानला दान करणेबाबतचा िदनांक ३०.
३०.०३.
०३.२०१७ रोजीचा अज0.
< तावतावअिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, (िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म5ये िवकास कर7याPया व िवव तयव थेPया योजना राबिव7याPया <योजनासाठी तसेच
िवव तयव थेची उिटे व <योजने पार पाड7यासाठी आवयक >या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
< ताव- ीमती आर.िललावतीबाई,चेbनई यांचा परीकलपÓ? हीलेज येथील गट न.ं २६८ सवª
न.ं ३३/११ मधील २०८० lवे.फूट जागा दान देणबे ाबतचा िद.३०/०३/२०१७ रोजीचा अज0
< तावना- ीमती आर.िललावतीबाई,चेbनई यांनी परीकलपÓ? हीलेज येथील गट न.ं २६८ सवª
न.ं ३३/११ मधील २०८० lवे.फूट जागा ी साईबाबा सं थानला दान देणबे ाबतचा िवषयांिकत
िद.३०/०३/२०१७ रोजीचा अज0 इकडेस सादर के लेला आहे. अजा0त नमदू के लेली िमळकत ही चेbनई शहरापासनू
सव0साधारणपणे १२० िकमी.दरू अतं रावर आहे.
त=ाप <सत् ुतची जागा ी साईबाबा सं थानला सं थानचे माहीती कG C थािपत कर7यासाठी उपयlु त
ठरे ल िकंवा कसे याबाबतचे <.अिध@क,<काशने िवभाग व जनसंपक0 अिधकारी,जनसंपक0 काया0लय यांचेकडून
अिभ<ाय मागिवणेत आले.
१)
जनसंपक0 अिधकारी यांनी >यांचेकडील िद.१२/१०/२०१७ रोजीPया प=ाbवये खालील<माणे अिभ<ाय
सादर के लेले आहे.
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“सं थानचे माहीती कG C इतर रायात सBु करणेबाबत मा.यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ चे
सभेत < तावात नमदू के ले<माणे इतर रायामं 5ये सं थानचे माहीती कG C सBु करणेकामी सिमती सद य
मा.ी.िबपीनदादा कोKहे, मा.ी.सिचन तांबे व जनसपं क0 अिधकारी याच
ं े मडं ळ गठीत कर7यात आले,असा
िनण0य झालेला आहे.
तरी ीमती आर.िललावतीबाईयांचा िवKलूपरू म,तािमळनाडू येथील सवª न.ं ७/२ बी,७/४ नवीन सवª
न.ं ३३/११ मधील ¡लॉट न.ं २६८ (२०८० lवे.फूट) जागा दान घेणबे ाबत वर िनदªिशत के लेKया सिमती सद यांशी
चचा0 करावी,असे मत आहे,”असेबाबत अिभ<ाय िदलेला आहे.
२)
तसेच <काशने िवभाग यांनी >यांचेकडील िद.०७/१०/२०१७ रोजीPया प=ा<माणे खालील<माणे
अिभ<ाय सादर के लेले आहेत.
अ) उlत जागा ही तािमळनाडू रायाPया राजधानी चेbनईपासनू (मOु य शहरापासनू ) १२० िकमी.अतं र
दरू वर आहे.
ब) जा.न.ं एसएसएस/काअ/ वीय/५६५/२०१७ िद.२४/०४/२०१७ अbवये या रायात माहीती कG C
नाहीत >या रायाPया मOु य शहरात माहीती कG C सBु करणेबाबत मा.यव थापन सिमतीने िनण0य
घेतला आहे.
क) चेbनई पासनू ५० िकमी.अतं रावर देणगीदार साईभlत ी.के .ही.रमणी यांचे ी साई मिं दर
पQरसरातील जागेत सं थानचे माहीती कG C सिु नयोिजत प5दत् ीने काया0िbवत आहे.
ड) उपरोlत जागा अिवकिसत/मोकळी जागा आहे. तेथे िवकिसत करणे इतर अनषु ंिगक बाबी यावर
सं थानचा होणारा खच0 िवचारात घेता माहीती कG C सBु करणे आवयक ठरणार नाही.
सबब वरील मा.यव थापन सिमती िनण0य व मा.मOु य काय0कारी अिधकारी क@ाकडून <ा¡त
आदेशानसु ार देणगी दाखल िमळत असलेKया जागेत माहीती कG C सBु करणे सं थानचे िहतावह ठरणार
नाही,असेबाबत अिभ<ाय िदलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ<ाय- जनसंपक0 अिधकारी यांचे उपरोlत अिभ<ाय िवचारात घेता, सदरचा < ताव
मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढू े सादर के Kयास, इतर रायांम5ये सं थानचे माहीती कG C सBु करणेकामी गठीत
कर7यात आलेKया मंडळाचे सिमती सद य मा.ी.िबपीनदादा कोKहेव इतर सिमती सद यांची >यावर चचा0
होईल.
तसेच <काशने िवभागाचे उपरोlत अिभ<ाय िवचारात घेता तािमळनाडू रायातील उपरोक्त जागा दान
वBपात ि वकारणे सं थानला िकफायतशीर ठरणार नाही. तथािप अज0दार यांची दान करणेPया इPछे Pया
अनषु गं ाने सदरची जागा अज0दार यांनी >यांचे मजनBु प िवW कBन >यापासनू िमळणारी रlकम सं थानला दान
के Kयास ती ि वकारता येईल. तसे अज0दार यांना कळिवता येईल.
सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३११ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, िवभागाPया अिभ<ाया<माणे िवभागाचा < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २६
तािमळनाडू मधील वे¡पमपÓ® येथील ¡लॉट न.ं ३१ मधील ३४८० lवे.फुट जागा वेKलारी,
लारी, ीपेBमबदु रु येथील ¡लॉट
न.ं ३६ मधील १५२० lवे.फुट व अ77मबेदू येथील ¡लॉट न.ं ९३ बी मधील १२८६ lवे.फुट ¡लॉटस ी साईबाबा
सं थानला दान देणेबाबत ीमती डी.
डी.कामा>वी,
कामा>वी, िचतं ाCीपेट,चेbनई याचं ा िद.
िद.२७.
२७.०४.
०४.२०१७ चा अज0.
< तावअिधिनयमातील तरतदू – सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदु ीनसु ार िवकास
तावकर7याPया व िवव तयव थेPया योजना राबविव7याPया <योजनासाठी तसेच िवव तयव थेची उिटे व <योजने
पार पाड7यासाठी आवयक >या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरे दी करील.
< ताव- तािमळनाडू रायामधील वे¡पमपÓ? येथील ¡लॉट न.ं ३१ मधील ३४८० lवे.फूट जागा,
वेKलारी,ीपेBमबदु रू येथील ¡लॉट न.ं ३६ मधील १५२० lवे.फूट व अ7णमबेदू येथील ¡लॉट न.ं ९३ बी मधील
१२८६ lवे.फूट ¡लॉटस ी साईबाबा सं थानला दान देणेबाबतचा ीमती डी.कामा>ची,िचंताCीपेट,चेbनई यांचा
< ताव.
< तावना- तािमळनाडू रायामधील वे¡पमपÓ? येथील ¡लॉट न.ं ३१ मधील ३४८० lवे.फूट जागा,
वेKलारी,ीपेBमबदु रू येथील ¡लॉट न.ं ३६ मधील १५२० lवे.फूट व अ7णमबेदू येथील ¡लॉट न.ं ९३ बी मधील
१२८६ lवे.फूट ¡लॉटस ी साईबाबा सं थानला दान देणेकामी ीमती डी.कामा>ची,िचंताCीपेट,चेbनई याचं ेकडील
िद.२७/०४/२०१७ रोजीPया अजा0bवये सं थानकडे < ताव सादर के ला आहे.

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

81

सदर अजा0चे अनषु गं ाने अज0दार ीमती डी.कामा>चीयाचं ेशी िद.०९/०६/२०१७ रोजी दरू 5वनीवBन सपं क0
साधनू उlत ¡लॉटचे राजधानी चेbनईपासनू चे अतं राबाबत िवचारणा के ली असता >यांनी वे¡पमपÓ? येथील ¡लॉट
न.ं ३१ मधील ३४८० lवे.फूटही जागा चेbनईपासनू सव0साधारणपणे २० िकमी.अतं रावर आहे. वेKलारी,ीपेBमबदु रू
येथील ¡लॉट न.ं ३६ मधील १५२० lवे.फूट ही जागा चेbनईपासनू सव0साधारणपणे ४५ िकमी अतं रावर आहे आिण
अ7णमबेदू येथील ¡लॉट न.ं ९३ बी मधील १२८६ lवे.फूट ही जागा चेbनईपासनू सव0साधारणपणे २० िकमी.अतं रावर
असलेचे सांिगतलेले आहे.
तसेच उपरोlत जागा सं थानला सं थानPया माहीती कG Cासाठी उपयlु त ठरे ल िकंवा कसे याबाबतचे
सं थानचे <काशने िवभागाचे अिभ<ाय मागिवणेत आले. >या<माणे <काशने िवभागाने >याचं ेकडील
िद.२९/०९/२०१७ रोजीPया प=ाbवये खालील<माणे अिभ<ाय सादर के लेले आहेत.
१)
उlत ३ ही जागा हया तािमळनाडू रायाPया राजधानी चेbनईपासनू (मOु य शहरापासनू ) २० ते ४५ िकमी
अतं राइतlया दरू वर आहेत.
२)
या रायात माहीती कG C नाहीत >या रायाPया मOु य शहरात माहीती कG C सBु करणेबाबत मा.वयव
् थापन
सिमतीने िनण0य घेतलेला आहे.
३)
चेbनई पासनू ५० िकमी.अतं रावर देणगीदार साईभlत ी.के .ही.रमणी याचं े ी साई मंिदर पQरसरातील
जागेत सं थानचे माहीती कG C सिु नयोिजत प5्दतीने काया0िbवत आहे.
४)
उपरोlत जागा अिवकिसत/मोकळी जागा आहे. तेथे िवकिसत करणे, इतर अनषु ंिगक बाबी यावर
सं थानचा होणारा खच0 िवचारात घेता माहीती कG C सBु करणे आवयक ठरणार नाही.
या तव उपरोlत देणगीदाखल िमळत असलेKया जागेत माहीती कG C सBु करणे सं थानचे िहतावह ठरणार
नाही,असेबाबत अिभ<ाय सादर के लेले आहेत.
िवभागाचा अिभ<ाय– <काशने िवभागाचे उपरोlत अिभ<ाय िवचारात घेता तािमळनाडू रायातील
उपरोlत जागा दान वBपात ि वकारणे सं थानला िकफायतशीर ठरणार नाहीत. त=ाप अज0दार यांची दान करणेचे
इPछे Pया अनषु ंगाने िवचार करता सदरPया जागा अज0दार यांनी >याचं े मजनBु प िवW कBन >यापासनू िमळणारी
रlकम सं थानला दान के Kयास ती ि वकारता येईल. तसे अज0दार यांना कळिवता येईल.
सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
िनण0य .३१२
होऊन, िवभागाPया अिभ<ाया<माणे िवभागाचा < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २७
साईबाबा सं थान पQरसराम5ये शेतमाल िवW टॉलसाठी आदश0 साई माऊली शेतकरी उ>पादक कं.दहीगाव
बोलका,
बोलका, ता.
ता.कोपरगाव या सं थेस दक
ाबत.
ु ानासाठी भाडेत>वावर जागा देणबे ाबत.
< तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,(िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
ताव१७(३) म5ये िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम>ता राय शासनाPया लेखी
पवू 0मंजरू ीने असेल >याखेरीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदु तीकरीता भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक7यात येणार नाही,िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbय संिमत कर7यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
< ताव- साईबाबा सं थान पQरसराम5ये शेतमाल िवW टॉलसाठी आदश0 साई माऊली शेतकरी
उ>पादक कं.दहीगाव बोलका, ता.कोपरगाव या सं थेस जागा देणबे ाबत..
< तावना– मा.ी.राधाकृ ण िवखे पाटील,िवरोधी प@नेता,महारा िवधानसभा यांनी >यांचेकडील प=
जा.न.ं िवपने/७९५८/२०१७ िद.१५/१०/२०१७ अbवये आदश0 साई माऊली शेतकरी उ>पादक कं.दहीगाव
बोलका,ता.कोपरगाव या सं थेस शेतमाल भाजीपाला, फळे ,धाbय घेऊन वPछता <तवारी व पॅकगचे मा5यमातून
िवW करणेसाठी जागा उपलध कBन देणबे ाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय- यापवू  महारा राय हातमाग सहकारी महासघं मया0दीत (महाटेlस),मबंु ई यांनी
स5ु ्दा साईबाबा सं थानPया जागेमधील जागा सं थेPया दक
ु ानासाठी भाडेत>वावर उपलध कBन देणबे ाबत
िद.१६/०९/२०१६ रोजीPया प=ाbवये िवनतं ी के ली होती. >याबाबतचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे
िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला असनू >यावर िनण0य ं.८३६ <माणे “महारा राय
हातमाग सहकारी महासघं मया0.(महाटेlस),मबंु ई यानं ा >यांPया सं थेPया दक
ु ानासाठी सं थानची जागा उपलध
कBन िदKयास इतरही सं था जागेची मागणी करतील. याकरीता उपरोlत < ताव अमाbय करणेत
आला.”असेबाबत िनण0य झालेला आहे.
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तसेच उlत सं थेने मागणी के ले<माणेची जागा स5यि थतीत सं थान पQरसरात उपलध नसलेने
अज0दार सं थेची िवनतं ी माbय करता येत नाही,असेबाबत मा.ना.राधाकृ ण िवखे पाटील,िवरोधी प@नेता,महारा
िवधानसभा, म.ु पो.लोणी,ता.राहाता यांना कळिवता येईल.>यासाठी सदरचा < ताव िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३१३ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, िवभागाPया अिभ<ाया<माणे आदश0 साई माऊली शेतकरी उ>पादक
पादक कं .दहीगाव
बोलका,
बोलका,ता.
ता.कोपरगाव यांना दक
मा.िवरोधी प@नेते
ु ानासाठी भाडेत>वावर दे7यासाठी जागा उपलध नसKयाबाबत मा.
(काय0वाहीयांना कळिव7यास माbयता दे7यात आली.
आली.
ाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २८
२०१७२०१७-१८ म5ये दश0न रांगेत मोफत वाटप कर7यात आलेKया चहा,
चहा, कॉफW दधु िब कWटे पडु े वाटपाकामी
झालेKया खचा0ची नUद घेण.े
< तावमा.यव थापन सिमतीचे िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनण0य .७५४ नसु ार माहे एि<ल
ताव२०१७ ते माच0 २०१८ या कालावधी म5ये दश0न रांगते ील साईभlतांना खालील<माणे चहा,कॉफW,दधु ,िबि कट
पडु यांचे मोफत वाटप करणेत आले आहे.
माहे
चहा
कॉफW
िबि कट
एकूण रlकम
दधु
कम
एि<ल २०१७ १९२४४५
६००३३
१९२२१
१२०७५
६८३०२७
मे २०१७
१६८०६४
६५४४०
२२४६१
४४९६
६२२३११
जनु २०१७ २०९८५५
९६७६२
३२०२५
८२७८५१
जल
२०१७ २६५७१८
१०३५००
३४१०६
५२५०
९७०५०४
ु ै
ऑग ट
२३१०९८
९८७०२
२९६६७
५३७८
८७४१९३
२०१७
स¡टेबर२०१७ २५९२२७
११६०५२
३२०७५
६४०२
९९४८४५
ऑlटोबर
२७६५३९
१३०१६५
३६१६४
९७२५
११००६९०
२०१७
नोहेबर
२९१४८६
१२१३७३
३३८२६
१०३४८
११००३०९
२०१७
िडसेबर
१९६९९८
१५७९४०
४१४०७
२४१२८
१११२६७७
२०१७
जानेवारी
२०१८
३४५५३५
१३९४०१
४०९७५
२४८१६
१३५६२७८
फे Ãवु ारी
२०१८
१५५६७६
७६६१४
२६३३९
१०७७१
६७४०६६
माच0 २०१८ १९३९७३
९०३९२
३२४१२
११३३०
८१३००८
१२४७१९
एकूण सOं या २७८६६१४ १२५६३७४ ३८०६७८
दर
२
३
३
५
एकूण Bपये
५५७३२२८ ३७६९१२२ ११४२०३४ ६२३५९५
१११०७९७९
वरील <माणे माहे एि<ल २०१७ ते माच0 २०१८ अखेर शांितिनवास / भlतिनवास दश0न रांगेम5ये
मोफत वाटप झालेKया चहा,कॉफW,दधु ,,िबि कट पडु े यासाठी एकूण झालेKया Bपये - १,११,२९,७५९ ( अ@री
Bपये-एक कोटी अकरा लाख एकोनतीस हजार सातशे एकोनसाठ मा=) खचा0ची नUद घेणक
े ामी सदरचा िवषय
सिवनय सादर
िनण0य .३१४ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, २०१७२०१७-१८ म5ये दश0न रांगेत मोफत वाटप कर7यात आलेKया चहा,
चहा, कॉफW दधु
िब कWटे पडु े वाटपाकामी झालेKया खचा0ची नUद घे7यात आली.
(काय0वाहीआली.
ाही-<.अिध@क,
अिध@क,कॅ bटीन िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २९
दरवष<माणे सन २०१९ ची ी साई दै
नंिदनी /िदनदिश0का व ी साईबाबा िडलlस िदनदिश0का <कािशत कBन
भpांना उपलध कBन देणेसाठी येणाXया छपाई खचा0स माbयता िमळणे.
< तावअिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं थान िवव तयव था अिधिनयम २००४ कलम न.ं १७ ठ म5ये खालील
ताव<माणे तरतुद आहे.
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"ी साईबाबाच
ं े जीवन >याच
ं े काय0, >यांPया लीला व >यांची िशकवण याबाबतPया उपयlु त मािहतीचा
<चार–<सार करील आिण सािह>य Nथं ालय चालवील व >याचा िव तार करील"
< तावनाः- ी साईबाबांPया िशकवणक
ू Wचा <चार <सार कर7याPया उेशाने दरवष ी साईबाबा
सं थान िवव तयव था, िशड चे वतीने ी साई दै
निं दनी तसेच ी साई िदनदिश0का छपाई कBन भlतांना
उपलध कBन िदKया जातात.
< तािवकः- मा. यव थापन सिमती िद.०८.०९.२०१७ रोजीची सभा िनण0य .७६८ (०५) सन
२०१८ चे ी साई दै
नंिदनी व िदनदिश0का तसेच ी साईबाबा िडलlस िदनदिश0का छपाईकामी मा. यव थापन
सिमतीPया सभेPया माbयतेनसु ार िविहत प5दतीने छपाई कBन, वृaप=ात ई-िनिवदा सचू नेस <िस5दी देऊन, पा=
िनिवदाकारांना मा. उपयव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावनू bयनु तम दरधारकांकडून छपाई कBन घेणबे ाबत
आदेश पारीत कर7यात आलेला होता. िद.१०.०४.२०१८ अखेर िशKलक साठयाचा तपिशल खालील<माणे
सादर के लेला आहे.
अ.ं न.ं
तपिशल
आदेशीत
ईिवW दर जमा संOया िशKलक साठा
संOया िनिवदेतील
B. पै
.
िद.१०.०४.१८
मंजरू दर
B. पै
.
१
२
३
४
५
०१
ी साई दै
निं दनी २०१८
२२५००० ८६/८६/२२५००० ५५२
सेमी िडलlस <कारात (७.५०"x९.७५")
०२
ी साई दै
नंिदनी २०१८
७५००० १०.५०
१०/७५०००
००
पॉके ट साईज (३.४"x ४.५०")
०३
ी साई िदनदिश0का २०१८
४२५००० १५.१२
१५/४२५००० ८१५३२
०१ पाने मोठे (१९"x२९")
०४
ी साईबाबा िडलlस वॉल २०१८
२०००० २०१.६० २०२/२००००
२८३१
कॅ लGडस0 (८ पेजेस)
आकार २२.००"x३५.००"
०५
ी साईबाबा मेटपेट वॉल २०१८
१०००० २२४/२२४/१००००
०३
कॅ लGडस0 (७पेजेस)
आकार १९.२५"x२७.२५"
०६
ी साईबाबा Äीडी वॉल २०१८
४०००
२३७.४० २३७/४०००
१४१५
कॅ लGडस0 (िसगं ल पेज)
आकार १९.००"x२७.००"
०७
ी साईबाबा Äीडी डे क २०१८
१५००० १२२.३१ १२२/१५०००
००
कॅ लGडस0 (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७.००"
०८
ी साईबाबा Äीडी डे क २०१८
१०००० ५३.५५
५४/१००००
००
कॅ लGडस0
(कारोनाडो पेपर, ०७ पेजेसवर पाटपोट
छपाई)
आकार ९.७५"x०७.००"
उपरोlत तl>यातील सन-२०१८ Pया साई दै
निं दनी व िदनदिश0क व िडलlस िदनदिश0कांचा छपाईकामी
B.३,६१,५५,२५०/- मा=चा <>य@ खच0 आलेला असनू साई दै
नंिदनी व िदनदिश0का व िडलlस कॅ लGडस0-२०१८
जमा झालेKया आहेत.
< तावः- सन-२०१८ Pया साई दै
निं दनी व िदनदिश0का व िडलlस िदनदिश0केला भlतांचा माहे िडसGबर
व जानेवारी व फे Ãवु ारी मािहbयात िवWचा चांगKया <कारे दसरा, िदपावली व नाताळ सÓु या कालावधी िवचारात
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घेता <ितसाद ल@ात घेता, सन २०१९ करीता < तािवत छपाई सOं या, मागील वषा0Pया दराम5ये १०% वाढ
Nाहय धर7यात आलेली आहे. अदं ाजे दराने अपे@ीत खचा0चा तपिशल पढु ील पानांवर सादर के लेला आहे.
अ.ं न.ं

तपिशल (सन २०१९)

०१

ी साई दै
नंिदनी -२०१९
आकार ७.५०"x९.७५"
ी साई दै
नंिदनी २०१९
पॉके ट साईज (३.४"x ४.५०")
ी साई िदनदिश0का- २०१९
०१ पानी मोठे आकार १९"x२९"
ी साईबाबा िडलlस वॉल- २०१९
कॅ लGडस0 (८ पेजेस) आकार २२"x३५"
ी साईबाबा मेटपेट-२०१९
कॅ लGडस0 (७ पेजेस)
आकार
१९.२५"x२७.२५"
ी साईबाबा Äीडी वॉल कॅ लGडस0-२०१९
(िसंगल पेज) आकार १९"x२७"
ी साईबाबा Äीडी डे क कॅ लGडस0 (७
पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"
ी साईबाबा Äीडी डे क २०१८
कॅ लGडस0
(कारोनाडो पेपर, ०७ पेजेसवर पाटपोट
छपाई)
आकार ९.७५"x०७.००"

०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

< तावित छपाई अदं ाजे छपाई आदेशीत संOया
संOया
दर
२,३०,०००
१००/२,३०,००,०००/२,००,०००

११/-

२२,००,०००/-

३,७५,०००

२५/-

९३,७५,०००/-

२०,०००

२५०/-

५०,००,०००/-

१०,०००

२७५/-

२७,५०,०००/-

२०००

२७५/-

५,५०,०००/-

१५,०००

१७५/-

२६,२५,०००/-

१००००

६५/-

६,५०,०००/-

एकूण Bपये ४,६१,५०,०००/(अ@री B. चार कोटी एकसट लाख पbनास हजार मा=.)
िवभागाचा अिभ<ाय/ पटः- उपरोlत तl>यातील < तािवत ी साई दै
नंिदनी / िदनदिश0का व िडलlस
िदनदिश0क सन २०१९ Íा स¡टGबर-ऑlटUबर मािहbयात छपाई होऊन िवWसाठी उपलध झाKयास, सदरचा
साठा हा माच0-२०१९ अखेर िवW होईल. साईबाबा जीवन व काय0 >यांPया लीला व >यांची िशकवण
याबाबतPया उपयlु त मािहतीचा <चार–<सार होणेस मदत होईल.
< तािवत छपाईकामी िवहीत प5दतीनसु ार जनसंपक0 िवभागामाफ0 त वृaप=ात जािहरात <िस5द कBन, ई
िनिवदा मागवनू , िनिवदाधारकांना िनqनतम दराने छपाई काया0दश
े देणते येतील. याकामी अदं ाजे
B.४,६१,५०,०००/- (अ@री B. चार कोटी एकसट लाख पंbनास हजार मा=.) खच0 अपेि@त आहे.
सन २०१८-१९ चे अदं ाजप=कात पु तके /फोटो/ ी साई दै
नंिदनी व िदनदिश0का छपाईसाठी के लेKया
B.०९ कोटी अदं ाजप=कातील तरतूदीनसु ार उlत कामासाठीचा छपाई खच0 करता येईल. सदर दै
नंिदनी व
िदनदिश0कांची िवW के ली जात असKयाने खच0 झालेKया <माणात रlकम जमा होत असते.
सबब < तािवत दै
नंिदनी / िदनदिश0कांची २०१९ छपाईकामी खालील बाबवर िनण0य होणेकामी
सदरचा < ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनण0याथ0 सादर.
१)
छपाईकामी येणा-या अदं ाजे B.४,६१,५०,०००/- मा=Pया खचा0स माbयता असावी.
२)
जनसंपक0 काया0लयदारा वृaप=ात जािहरात <िस5दी करणेकामी येणा-या यो य >या खचा0स
माbयता असावी
३)
आय टी िवभागामाफ0 त सं थान सक
ं े त थळावर <िस5दी करणेस माbयता असावी.
४)
िवहीत प5दतीने ई-िनिवदा मागवनू छपाई कBन परु वठा काया0दश
े पाQरत करणे इ.कामकाज
प5दतीस माbयता असावी.
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५)

< तािवक ी साई दै
निं दनी व िदनदिश0का नगांचा िशKलक साठा सपं त आलेस, पbु हा <थम
काया0दश
े ातील मागणी सOं या २५ टlके जादा छपाई कBन घेणसे व >यासाठी येणा-या यो य
>या खचा0स माbयता असावी.
उपरोlत सन-२०१९ साठी मागणी तl>यातील दश0िवलेनसु ार ी साई दै
निं दनी/िदनदिश0का व िडलlस
िदनदिश0का छपाई कBन घे7यास मजं रू ी िमळणेसाठी, सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेत िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३१५ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
नंिदनी/
होऊन, < तावात नमदु के Kया<माणे सन २०१९ ची ी साई दै
दनी/ िदनदिश0का व ी
साईबाबा िडलlस िदनदिश0का <कािशत कBन भpांना उपलध कBन देणसे ाठी येणाXया अदं ाजे
B.४,६१,
६१,५०,
५०,०००/
०००/- मा=Pया छपाई खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली.
तसेच यावेळी अशाही सचु ना कर7यात आKया कW,
कW, कालिनण0य िदनदिश0केके<माणे सं थानPयाही तीन
आकाराम5ये
आकाराम5ये (ऑफWस,
ऑफWस,घरघतु ी व कार साईज)
साईज) िदनदिश0का छपाई कर7यात यायात.
यायात.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,<काशने िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३०
ी रामनवमी उ>सव २०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईचे दरांसह वाढीव खचा0स माbयता
िमळणेबाबत.
ाबत.
< तावी रामनवमी उ>सव-२०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईकामी िद.२७.०२.२०१८ रोजी
तावमाbयते तव िटपणी सादर करणेत आली होती >यात िनयिमत प7ु यितथी िवशेषांकानसु ार एकूण- Ù.१,८८,७६०/जा तीPया खचा0स व साईिलला िवशेषांक <िस5दीस माbयता िमळणेकामी मा.यव थापन सिमतीपढु े िवषय सादर
करणेत आला असता, िनण0य .१८७ ने खचा0स माbयता िमळालेली आहे. मा.यव थापन सिमतीचे सभेत
िद.०४.०४.२०१८ नसु ार िद.०७.०३.२०१८ चे मा.यव थपपन सिमतीचे इितवृ>त वाचनू कायम करतेवेळी सदर
िवशेषांक हा १०० पानांचा कÙन घेणसे व >याकामी येणा-या अपेि@त खचा0स माbयता िमळालेली आहे.
मे.टॅको हीजन <ा.िल.मंबु ई यांनी िद.०७.०४.२०१८ चे मेलTारे १०० पानी िवशेषांकासाठी <ती मराठी
अक
ं ासाठी Ù.३३.५२ व िहदं ी-इNं जी अक
ं ाकरीता Ù.३०.२० असे दर िमळावेत, असे कळिवलेले आहे.
िद.१६.०४.२०१८ रोजी उपरोlत िवषयाबाबत िटपणी सादर के ली असता >यावर मा.उप काय0कारी
अिधकारी यांनी िटपणीवर सारांकश िवचार कÙन मराठी साईिलला ीरामनवमी िवशेषांक उ>सवाचे औिच>य
साधनू मराठी अक
ं १०० पानांसाठी दर Ù.३०.५० व िहदं ी-इNं जी ीरामनवमी िवशेषांक १०० पाने साठी
Ù.२८.६६ असे दर मजं रू करता येतील, असे नमदू के ले आहे. मा.मOु यलेखािधकारी यांनी १०० पानांचे अक
ं
छपाईसाठी व >यासाठीचे दरास मजं रू ी घेणसे ाठी िवषय मा.यव थापन सिमतीसमोर ठे वणे आवयक आहे असे
सचु िवलेले आहे. >यास िद.२४.०३.२०१८ चे चचªनसु ार मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यानं ी वरील<माणे
एहरे ज दर बरोबर असलेबाबत िनदªश िदलेले आहे.
मागणीःमागणीः-वरील आशय पाहता ी रामनवमी साईिलला िवशेषांक मराठी व िहbंदी-इNं जी १०० पानाच
ं ा
तयार करणेकामी िद.०४.०४.२०१८ चे मा.यव थापन सिमतीचे इितवृतात येणा-या अपेि@त खचा0स माbयता
िदलेली आहे. >यास अनसु Ùन ी साईिलला मराठी िवशेषाक
ं १०० पानी एकूण ७००० अक
ं ासाठी ७००० x
Ù.३०.५० = Ù.२,१३५००- व िहदं ी-इNं जी १०० पानी िवशेषांकासाठी एकूण १५००० <तीसाठी एकूण१५०००x Ù.२८.६६ = Ù.४,२९,९०० /- एकि=त रlकम Ù.६,४३,४००/- (अ@री सहा लाख =ेचाळीस हजार
चारशे Ù.मा=) चा खच0 ी रामनवमी िवशेषांक १०० पानांसाठी येणार आहे. >यानसु ार टॅको िहजन मंबु ई यांना
काया0दश
े पारीत करता येईल. तरी ी रामनवमी उ>सव-२०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईचे दरांसह
वाढीव खचा0स माbयता िमळणेसाठी < ताव मा.यव थापन सिमती सभेपढु े िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३१६ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी रामनवमी उ>सव
सव-२०१८ चे १०० पानी साईिलला िवशेषांक छपाईकामी
छपाईकामी <ित
(काय0वाहीअक
यावी, असे ठरले
ाही-<.अिध@क,
अिध@क,<काशने िवभाग)
िवभाग)
ं B.१/- मा= वाढ दे7यात यावी,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३१
पाणी श5ु दीकरणासाठी माहे जल
-२०१८ ते जनु -२०१९ या बारा मिहbयाचे कालावधीसाठी आवयक लीचग
ु ै
पावडर,
पावडर, फे रीक ॲलम व lलोरीन गॅस िसलGडर खरे दी करणेस व >यासाठी अदं ाजे B.१६,
१६,२२,
२२,५००/
५००/- चे खचा0स
माbयता िमळणे.
< तावी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :ताव-
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अ.न.ं

कलम/
तरतुद .

कलम/
तरतुदीचे शीष0क

०१

१७

सिमतीची कत0ये
व अिधकार

०२

१७

सिमतीची कत0ये
व अिधकार

०३

१७

सिमतीची कत0ये
व अिधकार

पोटकलम/
तरतूद
उपकलम .
राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण िकंवा िवशेष आदेशास
अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालम>तेची व
कामकाजाची काय0@मतेने यव था पाहणे, मिं दराम5ये Bढी व
<थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत
कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे,
१
भlतगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे
आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या
<योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटे सा5य कर7यासाठी
िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये
असतील.
सव0साधारणपणे, िवव तयव थेची मालम>ता व ितचे कामकाज
२ (झ)
यांचे यो य <कारे यव थापन, देखभाल व <शासन कर7याPया
<योजनांसाठी आवयक असतील अशा सव0 गोटी करील.
या अिधिनयमाPया तरतदु ीस अधीन राह?न, सिमतीला या
६
अिधिनयामाखालील आपली कत0ये व कामे पार पाड7यासाठी
आवयक ते सव0 अिधकार असतील.

< तावना:- सं थानकरीता ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड, कनकुरी व िपंपळवाडी या
संयlु त पाणी परु वठा योजनेPया मौजे कनकुरी हीतील पाणी साठवण तलावातुन पाणी परु वठा करणेत येत आहे.
या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी चार साठवण तलावांची िनिम0ती करणे आलेली असनू , सदरह? चार साठवण
तलावांची एकुण पाणी साठवण @मता ३११ एम.एल.(द.ल.िलटर) इतकW आहे. सदर साठवण तलावात
जलसंपदा (इQरगेशन) िवभागाकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा यादारे शासन मजं रु ीनसु ार
पाणी परु वठा आवत0न दे7यात येत आहे. याबाबत नािशक पाटबधं ारे िवभाग, नािशक यांचेकडुन ५३.३२०५
एम.सी.एफ.टी वािष0क पाणी साठा मंजरु आहे.
सं थानचे मौजे कनकुरी, ता.राहाता येथे साठवण तलावालगत जलश5ु दीकरण कG C असनू , साठवण
तलावातील पाणी श5ु द करणेसाठी लीिचगं पावडर (िवम Ãॅbड, Nािसम मेक, डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल.),
आय.एस.आय माक0 , ३४% lलोरीन उपलध), फे रीक अॅलम (१६% अॅलोिमना फे रीक उपलध) व lलोरीन गॅस
िसलGडर यांची दै
निदन आवयकता भासते.
मागील वष साठवण तलावातील पाणी श5ु दीकरणांसाठी आवयक लीिचगं पावडर, फे रीक अॅलम व
lलोरीन गॅस िसलGडर खरे दी करणेसाठी व याकामी येणारे अदं ाजे B.१२,१६,५००/- मा=चे खचा0स माbयता
िमळणेसाठी मा.यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत < ताव सादर करणेत आलेला होता.
यावर मा.यव थापन सिमती सभा िद.३०/११/२०१६, िनण0य ं.७९० खालील<माणे पाQरत करणेत
आलेला होता.
"...यावर
सिव तर चचा0 होऊन, पाणी श5ु दीकरणांसाठी < तावात नमदु के ले<माणे आवयक असलेली
"...
िलिचगं पावडर, फे रीक अॅलम व lलोरीन गॅस िसलGडर खरे दी करणेकामी िवहीत प5दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व >याकामी येणा-या अपेि@त खचा0स माbयता दे7यात आली.""
याबाबत मा.यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य ं.४९२/१९ अbवये
मे.िवम के िमकKस, िसbनर यानं ा जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/२०१८/२०१७, िद.१४/०७/२०१७ अbवये
िलिचगं पावडर B.१४,७६०/- <ती टन (हॅटसह) या दराने व फे रीक अॅलम B.६,४००/- <ती टन (हॅटसह) एक
वष0 कालावधीसाठी परु वठा करणेकामी आदेश दे7यात आला तर मे.जी.एस.कमिस0यलकापÊरे शन, मबंु ई यांना
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/२०१९/२०१७, िद.१४/०७/२०१७ अbवये lलोरीन गॅस िसलGडर (१०० िकलोचे)
B.३,०००/- <ती िसलGडर (हॅटसह) एक वष0 कालावधीसाठी परु वठा करणेकामी आदेश दे7यात आला. सदरह?
परु वठाधारकांना एक वष0 कालावधीसाठी परु वठा आदेश देणते आलेला आहे. सदरह® कालावधी माहे जनु २०१८
अखेर असनु >यानंतर पढु ील कालावधीसाठी नयाने खरे दी <िया राबवावी लागणार आहे.
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कनकुरी साठवण तलाव येथे पाणी श5ु दीकरणांसाठी आवयक लीिचगं पावडर, फे रीक अॅलम व
lलोरीन गॅस िसलGडर इ.मटेQरयलचा माहे जल
२०१७ ते माच0-२०१८ या कालावधीत झालेला खच0 तपिशल
ु -ै
खालील<माणे आहे.

अ.न.ं तपिशल
०१
०२
०३

माहे जनु २०१७
अखेर
िवभागाकडील
िशKलक
१.६२५ मे.टन
९.४८० मे.टन

लीिचगं पावडर
फे रीक अॅलम
lलोरीन गॅस िसलGडर
(<>येकW १०० िकलो ०२ िसलGडर
वजन)

िवभागाकडील
मागणी कर7यात माहे माच0 २०१८
मागणी
िशKलक माच0
आलेले मटेQरयल अखेर खच0
बाकW
२०१८ अखेर

येणे

२०.२५० मे.टन
२८.०२० मे.टन

२०.८७५ मे.टन
३२.६४० मे.टन

१.०० मे.टन
४.८६० मे.टन

१४.७५० मे.टन
३१.९८० मे.टन

३४ िसलGडर

३१ िसलGडर

०५ िसलGडर

०६ िसलGडर

माहे एि<ल ते जल
या कालावधीत जलसंपदा (पाटबधं ारे ) िवभागाकडुन परु िव7यात येणारे पाणी हे जादा
ु ै
<माणात दिु षत, गाळ िमीत व पा7याला वास येत असलेने या कालावधीत पाणी श5ु दीकरणांसाठी जादा
<माणात मटेQरयलचा वापर करावा लागतो.
< ताव
२०१८ ते जनु -२०१९ या पढु ील १२ (बारा) मिहbयांचे कालावधीसाठी पाणी
ताव:- माहे जल
ु -ै
श5ु दीकरणांसाठी आवयक लीिचंग पावडर, फे रीक अॅलम व lलोरीन गॅस िसलGडर इ. मटेQरयलचा तपिशल
खालील<माणे आहे.
अ.न.ं खरे दी करावयाPया सािह>याचा
याचा तपिशल
लीिचगं पावडर
(िवम Ãॅbड, Nािसम मेक, डी.सी.एच.
०१
(डी.एस.सी.एल.), आय.एस.आय माक0 , ३४% lलोरीन
उपलध)
फे रीक अॅलम
०२
(१६% अॅलोिमना फे रीक उपलध)
lलोरीन गॅस िसलGडर
०३
(<>येकW १०० िकलो वजन)

आवयकता
यकता

अदं ाजे दर

एकुण रlकम
कम

३५ मे.टन

B.२८,०००/- <ती मे.टन
९,८०,०००.००
(सव0समावेशक दर)

५५ मे.टन

B.८,०००/- <ती मे.टन
४,४०,०००.००
(सव0समावेशक दर)

४५ िसलGडर

B.४,५०० <ती िसलGडर

२,०२,५००.००

एकुण रlकम
कम:- १६,
१६,२२,
२२,५००.
५००.००
िवभागाचा अिभ<ाय:- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड अिधिनयम २००४ नसु ार वरील
नमदु तरतदु ीस अनसु Bन मा.यव थापन सिमतीची माbयता घेवनू खरे दी िवभागामाफ0 त माहे जल
२०१८ ते जनु ु -ै
२०१९ या पढु ील १२ (बारा) मिहbयांचे कालावधीसाठी पाणी श5ु दीकरणांसाठी आवयक लीिचगं पावडर,
फे रीक अॅलम व lलोरीन गॅस िसलGडर खरे दी करणेसाठी ई-िनिवदा <िया राबवनू मटेQरयल खरे दी करता येईल
असे मत आहे.
वरील नमदु के लेनसु ार पाणी श5ु दीकरणांसाठी आवयक मटेQरयल खरे दी करणेसाठी अदं ाजे
B.१६,
१६,२२,
२२,५००/
५००/- मा= खच0 अपेि@त आहे. तरी सदरचे सािह>य ई-िनिवदा मागवनू खरे दी िवभागामाफ0 त खरे दी
करणेस व >यासाठी येणारे अदं ाजे B.१६,
१६,२२,
२२,५००/
५००/- मा=चे खचा0स माbयता िमळणेसाठी < ताव मा.यव थापन
सिमतीचे िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३१७ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
(काय0वाहीहोऊन, < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
ाही-पाणीपरु वठा िवभाग<मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

88

िवषय न.ं ३२
< तावताव-

सी.
सी.सी.
सी.टी.
टी.ही.
ही.य=ं णेतील िहडीओ फुटेज मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ अbवये मागणी के Kयास
करावयाPया काय0वाहीबाबत.
ाहीबाबत.
< तािवक – सं थानPया सी.सी.िट.ही िवभागांतग0त Live दश0न, िहडीओ शटु ग व फोटोNाफW,
सी.सी.िट.ही य=ं णाबाबतची कामे चालू आहेत. >याचे थोडlयात िववरण खालील<माणे.
१)
Live दश0न – Pया समाधीचे Live दश0न , Tata Sky माफ0 त पहाटे ४.३० ते रा=ी १०.४५ पय0त
चालू राहाते. हे Live दश0न Tata Sky Pया Dish Tv वर व सं थानमधील िट.ही वर चालू असते. याचे
रे कॉडग होत नसनू ते फlत प@ेपीत के ले जात असKयाने >याचे टोअरे जची सिु वधा नाही.
२)
िहडीओ शटु ग व फोटोNाफW – सं थानमधील आयोिजत काय0मांच,े आलेले माbयवर व अितथी
यांचे फोटोNाफW व िहडीओ शटु ग सी.सी.िट.ही मधील कम0चा-यांमाफ0 त आवयकते<माणे के ले जात आहे.
तसेच मा.खरे दी सिमतीPया बै
ठकWमधील तांि=क व वािणय ई िनिवदा उघडते वेळीचे िहडीओ शटु ग के ले जात
आहे. >याच<माणे आवयकते<माणे मा.उपसिमतीम5ये ही फोटोNाफW व िहडीओ शटु ग कर7यात येते. तसेच
सं थानम5ये आयोिजत के लेKया िविवध टेज काय0मांचे िहडीओ व फोटोNाफW के ली जात आहे.
३)
सी.सी.िट.ही - सं थानम5ये सरु ि@ततेPया कारणा तव मिं दर, मिं दर पQरसर, दश0न लाईन इ.मह>वाPया
िठकाणी स5या १०१ सी.सी.िट.ही कॅ मेरेदारे २४ तास रे कॉडग के ले जाते. यावर नजर ठे व7यासाठी गBु थान
समोरील बेसमGट येथे सी.सी.िट.ही िनयं=ण क@ाची उभारणी के ली असनू , तेथे सी.सी.िट.ही दारे येणा-या
Ôयांचे िविवध िड पले ि ंनवर िदस7याची सोय के ली आहे या िठकाणी सी.सी.िट.ही चे दोन कम0चारी २४
तास काय0रत असतात आवयकते<माणे सरु @ा िवभागाचे कम0चारी तेथे ल@ ठे व7यासाठी नेम7यात येतात. येथे
बाहेरील कोण>याही यlतीस सरु @तेPया कारणा तव <वेश दे7यात येत नाही. सी.सी.िट.ही यं=णेदारे होत
असलेले रे कॉडग स5या फlत ३ िदवस उपKबध राहाते >यानंतर ते आपोआप पसु ले जाऊन >यावर परत रे कॉडग
<िया सात>याने चालू असते. रे कॉडग होत असलेले सह0र हे १० वषा0पवु चे जनु े असKयाने >याची साठवण
@मता कमी आहे.
वर नमदु के Kया<माणे सी.सी.िट.ही िवभागांतग0त कामकाज करत आहे. >यातील
अ.न.ं १ <माणे Live दश0नाचे रे कॉडग होत नसKयाने ते फlत Live पाह7यापरु तेच उपKबध असते.
अ.न.ं २ म5ये नमदु के Kया<माणे सी.सी.िट.ही िवभागातील कम0चा-यांनी सं थान5ये आवयकते<माणे
घेतलेले शटु ग व फोटोNाफWची मागणी के Kयास मा.िवव तांना सी.डी.Pया वBपात उपKबध कBन दे7यात येते.
सदर मािहती बाहेरील यlतनी मागिवKयास ती मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांPया िनदªशा<माणे
दे7यात येतात. परंतू ,
अ.न.ं ३ म5ये नमदु के Kया<माणे सी.सी.िट.ही य=ं णेचे रे कॉडग हे मिं दर, मिं दर पQरसर तसेच दश0न
लाईन इ.िठकाणचे असKयाने ते बाहेर दे7यात येत नाही. परंतु मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ अbवये बयाचवेळेस खाजगी यlती हे सी.सी.िट.ही फुटेज िमळ7याबाबत अज0 करीत आहेत. फुटेज सरु @ेPया कारणा तव
दे7याचे नाकारKयास सदर यlती अिपलीय अिधकारी तथा उपकाय0कारी अिधकारी ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था,, िशड तसेच मा.राय मािहती आयोग,, खडं पीठ नािशक याच
ं ेकडे अिपल करत असतात.
यामळ
ु े मंिदर व मिं दर पQरसरातील िट.ही यं=णेतील िहडीओ फुटेज, मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ अbवये
मागणी के Kयास >याबाबत यो य तो िनण0य होणकरीता सदरचा < ताव मा.यव थापन सिमतीPया सभेपढु े सादर
करता येईल.
तसेच उपरोlत संदभय िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२१,
िनण0य . ८२९ अbवये “सरु @ा य=ं णेसाठी बसिवलेले सीसीटीही कॅ मे-याचे Video फुटेज मािहती अिधकारात
देणक
े ामी मा. मािहती आयp
ु , महारा शासन यांचा अिभ<ाय घेणते यावा,, >यासाठी >यांना मु से दु प= पाठिवणेत
यावे” असा िनण0य घे7यात आला होता. >यास अनसु Bन,, सरु @ा यं=णेसाठी बसिवलेले सीसीटीही कॅ मे-याचे
Video फुटेज मािहती अिधकारात देणक
े ामी मा. मािहती आयp
ु , महारा शासन यांचा अिभ<ाय घेणबे ाबत
िद.२३/१०/२०१४ रोजी व िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7यात आलेली आहे, परंतु सदर िटपणीस
माbयता दे7यात आलेली नाही. तदनंतर िद. २२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु तांचे अिभ<ाय घेणक
े ामी पनु चः
िटपणी सादर कर7यात आली होती. सदर िटपणीवर त>कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी “सरु @ेPया
कारणा तव आवयकता वाटत नाही तशी तरतुद कायcात आहे” असे िनदªिशत के लेले आहे. सदर िनदªशास
अनसु Bन सरु @ा य=ं णेसाठी बसिवलेले सीसीटीही कॅ मे-याचे Video फुटेज मािहती अिधकारात देणक
े ामी मा.
राय मािहती आयlु त,, महारा शासन यांचा अिभ<ाय घे7यात आलेला नाही.
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मागणी–– उपरोlत <ा तािवके त नमदु के ले<माणे मिं दर व मिं दर पQरसरातील सीसीटीही य=ं णा ही
सरु @ेPया Ôटीकोनातनु काया0िbवत करणेत आलेली आहे. यामळ
ु े सदर सीसीटीही य=ं णेतील कॅ मे-यांचे सं थान
पQरसरातील िटही सचं ावर कुठे ही लाईह िच=ीकरण <@ेपण करणेत येत नाही अथवा सदर य=ं णेतील सीसीटीही
फुटेज फlत पोिलस िवभाग व कोट0कामकाजा यितरीlत इतर कोणासही दे7यात येत आहे. उपरोlत सदं भय
िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२१, िनण0य . ८२९ अbवये “सरु @ा
यं=णेसाठी बसिवलेले सीसीटीही कॅ मे-याचे Video फुटेज मािहती अिधकारात देणक
े ामी मा. मािहती आयp
ु ,
महारा शासन यांचा अिभ<ाय घेणते यावा,, >यासाठी >यांना मु से दु प= पाठिवणेत यावे” असा िनण0य घे7यात
आला होता. >यास अनसु Bन,, मािहती आयlु तांचा अिभ<ाय घेणक
े ामी िद.२३/१०/२०१४ रोजी व
िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7यात आलेली आहे. परंतु सदर िटपणीस माbयता दे7यात आलेली
नाही. तदनंतर िद.२२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु तांचे अिभ<ाय घेणक
े ामी पनु चः िटपणी सादर कर7यात
आली होती. सदर िटपणीवर त>कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी “सरु @ेPया कारणा तव आवयकता
वाटत नाही तशी तरतदु कायcात आहे” असे िनदªिशत के लेले असKयाने मा. राय मािहती आयlु त,, महारा
शासन यांचा अिभ<ाय घे7यात आलेला नाही.
याबाबत िनण0य होणेकरीता सदरचा < ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल,, असे
नÇ मत आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी,, शासन िनदªश, तसेच आिथ0क िवषय इ. छाननी कBन
अनमु ान – तांि=क व कायदेशीर.
िवभागाचा पट अिभ<ाय– उपरोlत <ा तािवके त व मागणीम5ये नमदु के ले<माणे मंिदर पQरसरातील
सीसीटीही यं=णा ही सरु @ेPया Ôटीकोनातुन काया0िbवत करणेत आलेली आहे. यामळ
ु े सदर सीसीटीही
यं=णेतील कॅ मे-यांचे सं थान पQरसरातील िटही संचावर कुठे ही लाईह िच=ीकरण <@ेपण करणेत येत नाही
अथवा सदर यं=णेतील सीसीटीही फुटेज फlत पोिलस िवभाग व कोट0कामकाजा यितरीlत इतर कोणासही
दे7यात येत आहे. उपरोlत संदभय िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२१,
िनण0य . ८२९ अbवये “सरु @ा य=ं णेसाठी बसिवलेले सीसीटीही कॅ मे-याचे Video फुटेज मािहती अिधकारात
देणक
े ामी मा. मािहती आयp
ु , महारा शासन यांचा अिभ<ाय घेणते यावा, >यासाठी >यांना मु से दु प= पाठिवणेत
यावे” असा िनण0य घे7यात आला होता. >यास अनसु Bन, मािहती आयlु तांचा अिभ<ाय घेणक
े ामी
िद.२३/१०/२०१४ रोजी व िद.१६/०६/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर7यात आलेली आहे. परंतु सदर िटपणीस
माbयता दे7यात आलेली नाही. तदनतं र िद.२२/०९/२०१५ रोजी मािहती आयlु ताच
े ामी पनु चः
ं े अिभ<ाय घेणक
िटपणी सादर कर7यात आली होती. सदर िटपणीवर त>कालीन मा. काय0कारी अिधकारी सो. यांनी “सरु @ेPया
कारणा तव आवयकता वाटत नाही तशी तरतदु कायcात आहे” असे िनदªिशत के लेले असKयाने मा. राय
मािहती आयlु त, महारा शासन यांचा अिभ<ाय घे7यात आलेला नाही.
सरु ि@ततेPया Ôटीकोनातनु सं थानला कG C व राय शासनाPया ग¡ु तचर िवभागाकडुन वेळोवेळी
हायअलट0Pया सचु ना येत असतात. >या Ôटीने सीसीटीही फुटेज दे7याबाबत सं थानचे पट मत खालील<माणे
देत आहे.
अ)
पोिलस यं=णा, कG C व राय शासनाPया ग¡ु तचर िवभाग यांना तपासकामी >यांPया मागणी<माणे
सं थानम5ये सीसीटीही यं=णेतील फुटेज उपलध असKयास ते दे7यास हरकत नाही.
ब)
मािहतीचा अिधकार कायदा २००५ मधील,कलम ८-मािहती <कट कर7याबाबत (१) मधील-(छ)-जी
मािहती <कट के Kयाने कोण>याही यlतीPया जीवीतास िकंवा शारीQरक सरु ि@ततेस धोका िनमा0ण होईल अथवा
कायcाची अमं लबजावणी कर7यासाठी िकंवा सरु @ा <योजनासाठी िववासपवु क0 िदलेKया मािहतीचा स=ोत
्
िकंवा के लेले साहा×य ओळखता येईल अशी मािहती व (ञ)-जी मािहती <कट करणे हे लोिकहताPया Ôटीने
आवयक आहे अशी, यथाि थती,कG Cीय जन मािहती अिधका-याची, राय जन मािहती अिधका-याची िकंवा
अपील <ािधका-याची खा=ी पटली असेल, ती खेरीज कBन, जी मािहती <कट कर7याचा कोण>याही साव0जिनक
कामकाजाशी िकंवा िहतसंबधं ाशी काहीही संबधं नाही िकंवा जी यlतीPया खासगीबाबत आगतं ुक ह त@ेप
करील अशी वै
यlतीक तपशीलासबं धं ातील मािहती <कट कर7यात येत नाही.
उपरोlत नमदु के Kया<माणे सं थानमधील सीसीटीही फुटेज “अ” नसु ार पोिलस यं=णा व राय
ग¡ु तचर िवभाग यांना तपासकामी दे7यात यावेत. परंतु मािहती अिधकार कायदा २००५ मधील कलम ८ (१)
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मधील “छ
छ” व “ञ
ञ” म5ये नमदु के लेKया तरतदु ी<माणे सीसीटीही फुटेज बाहेरील खाजगी अज0दारास नाकार7यात
यावेत या<माणे काय0वाही हो7याPया िनण0या तव सदरचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनण0य .३१८ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
(काय0वाहीाही- सीसीटीही कंोल सेल<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३३
िद.
२०१८ चे रा=ौ खNास चंCNहण असलेमळ
नंिदन काय0मात बदल
िद.२७ जल
बदल करणे तसेच
ु ,ै
ु े मंिदराचे दै
िद.
िद.२८.
२८.०७.
०७.२०१८ रोजी समाधी मंिदर दश0नासाठी रा=भर उघडे ठे वणेबाबत.
ाबत.
<सतावी साईबाबा सं थान
<सतावथान िवव त
तयव
यव था (िशड)
िशड) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतुदअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे पोटकल/उपकलम तरतूद
मांक
शीष0क
मांक
०१ २१
िव¿ तयव था
१ (ग)
भpांना देवतेPया दश0नासाठी व मिं दरात <ाथ0नेसाठी िकंवा
िनधीचा िवनीयोग
कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी
सोयी व सिु वधा परु िवणे
< तावना
तावनावना- ीसाईबाबा सं थान िव¿ तयव थेमाफ0 त समाधी मिं दर येथे िविवध उ>सव, थािनक
उ>सव, सण, महो>सव असे काय0म साजरे कर7यात येतात. >याच<माणे दाते पच
ं ांगानसु ार िशड येथे चCं Nहण व
सयु 0Nहण िदसणार असKयास पच
ं ागं ाचे ितथीनसु ार व माग0दश0ना<माणे Nहणाचे वेध पाळ7यात येत नाहीत, अशी
पवु पासनु <था आहे.
< ताव
२०१८चे रा=ी
ताव- दाते पच
ु वार, िद.२७ जल
ु ,ै
ं ांगकतª, सोलापरू आषाढ श.ु ॥१५,शके १९४०, श
खNास चCं Nहण िदसणार आहे, असे दाते पचं ागं कतª, सोलापरू याच
ु े
ं े पचं ागं ाम5ये नमदू के लेले आहे. >यामळ
काय0माम5ये बदल करावा लागणार आहे. यावष ीगBु पौिण0मा उ>सव-२०१८ िद.२६/०७/२०१८ ते
िद.२८/०७/२०१८ अखेर साजरा कर7यात येत आहे. >यामळ
ु े ीगBु पौिण0मा उ>सवाचे मOु य िदवशी खNास
चCं Nहण आले आहे. Nहण कालावधी खालील<माणे आहेNहण कालावधीकालावधीNहण पश0
Nहण म5य
Nहण मो@
एकूण Nहण कालावधी
िदनांक
िद.२७ - २८/०७/२०१८ रा=ौ.२३:५४ रा=ौ.०१:५२िम रा=ौ ०३:४९िम. ३ तास ५५ िमनीटे
(िद.२७ जल
) (िद.२८ जल
)
(िद.२८ जल
)
ु ै
ु ै
ु ै
याबाबत मंिदर पजु ारी ी.बाळासाहेब जोशी व ी.िदलीप सल
ु ाखे यांनी Nहण कालावधीबाबत मत
अनभु वातनू यp के ले आहे. तरी >याम5ये खालील गोËी नमदू के Kया आहेत.
१)
Nहण पश0 ते Nहण मो@ या कालावधीत <थे<माणे चे समाधी मिं दराम5ये सं थान पजु ा-यांमाफ0 त
म=ं ोPचार कर7यात येईल.
२)
Nहणानतं र चे समाधी व मतू स पहाटे ४.०० वा नान घाल7यात येईल. >यानतं र दै
निं दन कामकाज
नेहमी<माणे होईल.
३)
<थे<माणे ीगBु पौिण0मा उ>सवाचे मOु य िदवशी समाधी मिं दराचे शेजारील टेजवरील कलाकार
हजेरीचा काय0म करता येणार नाही.
िवभागाचा अिभ<ाय- दाते पचं ांगकतª, सोलापरू याच
ं े इसवी सन-२०१८-१९चे पचं ागं पा.न.ं २४ म5ये
नमदू के Kया<माणे आषाढ श॥ु १५, शके १९४०, श
२०१८ चे रा=ी खNास चंCNहण भारतात
ु वार, िद.२७ जल
ु ,ै
िदसणार आहे. >यामळ
ु े खालील<माणे काय0माची Bपरे षा करता येईल.
अ) ीगBु पौिण0मा उ>सवाचा मOु य िदवस असKयाने समाधी मंिदर रा=भर दश0नासाठी उघडे असनु <थे<माणे
Nहणकाळाम5ये (िद.२७.०७.२०१८ चे रा=ौ २३:५४ ते िद.२८.०७.२०१८ चे पहाटे ०३:४९ -०३ तास ५५
िमनीटे) समाधी मिं दर उघडले ठे वKयास दश0न पणु प0 णे बंद ठे वनू मं= पठण (मं=ोPचार) करणे.मOु य िदवशी दश0न
बंद असलेने मंिदर बंद ठे वणेबाबत िनण0य हावा.
ब) तसेच ीगBु पौिण0मा उ>सवाचे कालावधीत मOु य िदवशी Nहणाम5ये दश0न बंद असKयाने साईभpांना चे
दश0न घेता येणार नाही. Nहण कालावधी २३.५४ ते रा=ी ०३.४९ असा ०३ तास ५५ िमिनटे व नासाठी १०
िमिनटे असे एकूण ०४ तास ०५ िमिनटे साईभlतांचे दश0न बदं राहणार असलेने ीगBु पौिण0मचे े मOु य िदवशी मंिदर
रा=ी (िद. २७/०७/२०१८ ) बंद ठे वणेबाबत तसेच िद. २८/०७/२०१८ रोजी (उ>सव सांगता तीसरा िदवस ) मंिदर
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०४.०० वाजता उघडून काकड आरती कBन नान झालेनतं र दश0नास <ारंभ करणे. िद. २८/०७/२०१८ चौथा
शिनवार व िद. २९/०७/२०१८ रोजी रिववार असलेने गदचे <माणात वाढ हो7याची शlयता असलेने िद.
२८/०७/२०१८ रोजी मिं दर रा=भर उघडे ठे वKयास जा तीत जा त साईभpांना दश0नाचा लाभ घेता येईल. तरी
>याबाबत िनण0य होणेस िवनतं ी.
यापवु ही Nहण कालावधीत चे दश0न बंद ठे व7यात आले होते व दै
नंिदन काय0माम5ये बदल
कर7यात आलेला होता. तरी दाते पंचांगानसु ार व मंिदर पजु ारीयांचे लेखी अिभ<ायानसु ार वरील नमदू के Kया<माणे
अ)
<माणे ीगBु पौिण0मा उ>सवाचे मOु य िदवशी िद.२७.०७.२०१८चे रा=ीसमाधी मंिदर उघडले ठे वKयास
दश0न पणु प0 णे बंद ठे वनू मं= पठण (मं=ोPचार) करणे. मOु य िदवशी दश0न बदं असलेने मंिदर बंद
ठे वणेबाबत िनण0य हावा.
ब)
<माणे ीगBु पौिण0मा उ>सवाचे सांगता िदवशी (िद.२८/०७/२०१८) चे दश0नासाठी समाधी मंिदर
रा=भर उघडे ठे वणेबाबत िनण0य होणेस िवनंती.
िनण0य .३१९ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
,२०१८ चे रा=ौ खNास चंCNहण असKया
नंिदन
होऊन, िद.
िद.२७ जल
असKयाम
Kयामळ
ु ै
ु े मंिदराचे दै
काय0मात < तावात नमदु के लेKया अ व ब <माणे बदल करणेस माbयता दे7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
तसेच उ>सवाचे मOु य िदवशी होणाXया कलाकार हजेरीचे काय0म िद.
िद.२८.
२८.०७.
०७.२०१८ रोजी मंिदर
रा=भर उघडे राहणार असKयाने >यािदवशी आयोिजत करावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- मंिदर िवभाग<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३४
काया0लयीन कामाकरीता Toyot कंपनीची Innova Crysta दोन वाहने खरे दी कामी वाटाघाटी कBन परु वठा
आदेश देणबे ाबत.
ाबत.
< तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म5ये राय शासनाPया कोण>याही
तावसव0साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालमा>तेची व कामकाजाची
काय0@मतेने यव था पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत
कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे, भlतगणांना आवयक >या सोयी व सिु वधा
उपलध कBन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या <योजनाथ0 चालवावयाचा आहे,
ती उीटे सा5य कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील, असे नमदु
के लेले आहे.
< तावनाः- िद.०८/०१/२०१८ रोजीPया मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य .२७ नसु ार,
“सं थान काया0लयीन कामाकरीता िवहीत प5दतीने २ टोयाटो इbहोवा व २ बोलेरो या कंपनीची अ>याधिु नक
काया0लयीन वाहने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अपे@ीत खचा0स माbयता दे7यात आलीहोती.
मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0यानसु ार, स5या बाजारात Toyota कंपनीचे InnovaCrysta
2.4 ZX MT / 7 (रंग- सपु र हाईट) हे अ>याधिु नक मॉडेल चे वाहन उपलध आहे. या मॉडेलची दोन वाहने
खरे दी कामी (िवमा रकमेसहीत) अदं ाजे B.४८ लाख पय]त खच0 अपे@ीत आहे.
“महारा शासन, उcोग, ऊजा0 व कामगार िवभाग, मांक- भाख
ं स-२०१४/<..८२ भाग-III/
उcोग-४ िदनांक ०१/१२/२०१६ सधु ाQरत िनयमपिु तके मधील ३.२.३ म5ये,“कोण>याही वाहनाचे दरकारार
DGS&D कडे उपलध असतीलच असे नाही. >यामळ
ु े मोटार वाहने (कार) खरे दी ही वाहन उ>पादक / िवतरक
यांPया दरप=कामाफ0 त देखील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरे दी B.१ कोटीपे@ा जा त असKयास,
ती ई-िनिवदा <ियेमाफ0 तच कर7यात यावी, अशी तरतुद आहे तसेच सदरची बाब आिथ0क वBपाची आहे.
उपरोlत मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण0यानसु ार,जा.न.ं एसएसएस/वाहन/६९८४/२०१८
िद.२७/०३/२०१८ चे प=ाbवये,Toyota कंपनीचे InnovaCrysta2.4 ZX MT / 7 (रंग- सपु र हाईट)दोन
वाहने खरे दी कामी टोयोटा कंपनीचे अिधकृ त िडलर यांचेकडून दरप=के मागिव7यात आली होती. तसेच अिधक
पधा0>मक दर <ा¡त होणे करीता सदरचे दरप=क मागणीचे प= सं थानचे संकेत थळावर <िस5द कर7यात आलेले
होते. सदरचे प= मा.यव थापन सिमतीचे मा.सद य व टोयोटाकंपनीचे िविवध परु वठादारांना मेल / दरु 5वनीदारे
देखील कळिव7यात आलेले होते.
>यानसु ार िद.११/०४/२०१८ मदु ती अखेर <ा¡त झालेली ५ परु वठादारांची बंद दरप=के िदनांक
१९/०४/२०१८ चे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडली असता >यांनी िदलेKया दरांचा तुलना>मक तlता खालील
<माणे आहे.

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

92

तपिशल

Ex. Show Room Price
Zero Dep. Insurance
CRTM (RTO)
TCS
Total
दोन वाहनांकरीता (B.)
Remark

वाय.एम. मोटस0
<ा.िल.,
भोसरी, पणु े
20,21,500.00
73,247.00
2,500.00
20,215.00
21,17,462.00
42,34,924.00

शरयु अॅटोिलंक
<ा.िल.,
औरंगाबाद
20,12,000.00
60,143.00
2,000.00
20,120.00
20,94,263.00
41,88,526.00
L-1

परु वठादाराचे नांव
चौधरी टोयोटा, शॉ टोयोटा, पणु े
धळ
ु े
20,12,000.00
81,253.00
2,500.00
20,120.00
21,15,873.00
42,31,746.00

20,12,000.00
74,413.00
--20,120.00
21,06,533.00
42,13,066.00
L-3

वासन टोयोटा,
के डगांव ,
अहमदनगर
20,12,000.00
60,007.00
2,500.00
20,120.00
20,94,627.00
41,89,254.00
L-2

िवभागाचा अिभ<ायः- उपरोlत तुलना>मक तl>यातील परु वठादारांचे दरांचा िवचारकरता, शरयु
अॅटोिलंक <ा.िल., औरंगाबाद यांचे िनqनतम दर <ित वाहन B.२०,९४,२६३/- (दोन वाहनांकरीता
B.४१,८८,५२६/-) िदलेले असनु >यांचे सदरचे िनqनतर दर ि वकाBन >यांना काया0दश
े देणसे खरे दी सिमतीने
माbयता िदलेली आहे. सदरचा खच0 सन-२०१८-१९ या आिथ0क वषा0चे मोटारकार वाहन खरे दी खच0 या
अदं ाजप=कWय तरतदु ीतुन करता येईल.
मागणी- तरी उपरोlत <माणे शरयु अॅटोिलंक <ा.िल., औरंगाबाद यांचे िनqनतर दर ि वकाBन >यांना
Toyota कंपनीची दोन InnovaCrysta 2.4 ZX MT/7 (रंग- सपु र हाईट)वाहने खरे दी कामी काया0दश
े
देणबे ाबतचा < ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण0या तव सादर.
िनण0य .३२० काया0लयीन कामाकरीता
कामाकरीता Toyota कंपनीची Innova Crysta दोन वाहने खरे दी कामी मागिव7यात आलेKया
दरप=ाकातील िनqनतम दरधारक शरयु अॅटोिलंक <ा
<ा..िल.
िल., औरंगाबाद यांचे <ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि थत
होते. >यानं ी वाहनाPया िकंमतीम5ये वाढ झालेली असKयाने दरप=कात नमदु के लेKया दराम5ये वाहन देऊ शकत
नाही,
नाही, असे >यांनी सांगीतले.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, L-2 दरधारक वासन टोयोटा,
टोयोटा, के डगांव , अहमदनगर , यांना िवचारणा
कBन ते L-1 Pया दरात Toyot कंपनीची Innova Crysta दोन वाहने दे7यास
यास तयार असतील तर >यांचेकडून
तसे लेखी प= घेऊन >यांना परु वठा आदेश दे7यात यावा,
(काय0वाहीयावा, असे ठरले.
ाही- <.अिध@क,
अिध@क,वाहन िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३५
एसएमएस सिु वधा परु िवणेकामी परु वठाधारक M/s Netcon Solutions Pvt. Ltd.Mumbai यांची सेवा बंद
कBन याकामी सं थानचे <चलीत प5दतीने ई-िनिवदा <िया राबवनू िनqनतम दरधारकांची नेमणक
ाबत.
ू करणेबाबत.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसु ार भpांना देवतेPया दश0नासाठी व मंिदरात
ताव<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 / समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :-िद.१४.०७.२०१६ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील
िनण0य .४१९ (०५)
<ा तािवक:- ी साईभlतांना >यांनी िदलेKया देणगी संदभा0तील िनरोप, िविवध सिु वधांसंदभा0त सचु ना
तसेच सं थानचे वतीने साजरे कर7यात येणारे उ>सवांचे िनम=ं ण व त>सम मािहती >यांचे मोबाईल फोनवर
एसएमएसTारे परु िवणेकामी परु वठाधारकाची नेमणक
ु करणेकामी सं थानचे <चिलत पØतीन ई-िनिवदा <िया
राबवनू ,मा.यव थापन सिमतीचे िद.१४.०७.२०१६ रोजीचे सभेतील िनण0य .४१९ (०५) अbवये M/s
Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना भारतातील एसएमएससाठी B. ०.६९ <ित एसएमएस व
भारताबाहेरील एसएमएससाठी B. १.०० <ित एसएमएस या<माणे जा.न.ं एसएसएसटी/वशी-आयटी/ २२१३/
२०१६, िद.०३ ऑगट, २०१६ अbवये काया0दश
े देणते आलेला आहे. सदरचे काया0दश
े ा<माणे M/s Netcore
Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी िद.०१.११.२०१६ पासनु सं थानचे एसएमएस सिु वधा परु िवणेचे काम
सBु के लेले होते.
याकामी <िस5द करणेत आलेKया िनिवदेम5ये एसएमएससाठी चे दर हे सव0 करासहीत असावेत असे
नमदु करणेत आलेले होते, परंतु M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी सादर के लेKया
बीलामं 5ये GST ची रlकम वत=ं नमदु करणेत आलेली होती. याबाबत >यांना दरु 5वनी तसेच ई-मेलTारे सिु चत
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के ले असता >यानं ी सरु वातीस >याच
ं ी बीले GST सह अदा करणेत यावीत असे ई-मेलTारे कळिवलेले होते. परंतु
िनिवदेम5ये नमदु के ले<माणेच बीलाची रlकम सं थानमाफ0 त अदा करणेत येईल असे M/s Netcore Solutions
Pvt Ltd, Mumbai यांना कळिवले असता, >यांनी सदभं 0 ं. ०२ चे ई-मेलTारे >याच
ु रlकम
ं े बीलाची मळ
(GST िवरहीत) अदा करणेस सहमती दश0िवलेली आहे. >यानसु ार M/s Netcore Solutions Pvt Ltd,
Mumbai यांचे माहे िडसGबर-२०१७ अखेरची बीलेअकाऊंट िवभागामाफ0 त अदा करणेत आलेली आहेत.
याकामी एका वषा0करीता साधारण १५८६१३६ एसएमएससाठी ०.०६९ दरा<माणे रlकम Bपये १०९४४३/- मा=
इतका खच0 आलेला आहे.
माहे-फे Ãवु ारी-२०१८ पासनू M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांनी कोणतीही
पवु 0सचु ना न देता सदरची सेवा बंद के लेली आहे. याबाबत >यांना वेळोवेळी दरु 5वनीTारे संपक0 कBन तसेच
संदभय ई-मेलTारे कळिवले असता, याबाबत >यांनी कोणताही पट खल
ु ासा के लेला नसनू सदरची सेवाही
पवु 0वत सÙ
ु के लेली नाही. सदरची सेवा बंद असलेकारणाने साईभlतांना ऑनलाईन सिह0सेस काय0<णालीबाबत,
देणगी व इतर अनषु ांिगक एसएमएस तसेच सं थान <शासनास कॅ श-काऊंटग संदभा0तील एसएमएस पाठिवणे
शlय होत नाही.
उपरोlत<माणे M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना वारंवार सिु चत कBनही
एसएमएस परु िवणेकामीची सिु वधा ते पवु 0वत सÙ
ु करत नसKयामळ
ु े >यांना याकामी दे7यात आलेKया
काया0दश
े ा<माणेची सेवा बंद करता येईल, तसेच याकामी सं थानचे <चलीत पØतीनसु ार नयाने ई-िनिवदा <िया
राबवनू िनqन>तम दरधारकाची नेमणक
ू करता येईल, असे नÇ मत आहे.
मागणी:- उपरोp <ा तािवके त नमदु के ले<माणे M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai
यांना वारंवार सिु चत कBनही एसएमएस परु िवणेकामीची सिु वधा ते पवु 0वत सÙ
ु करत नसKयामळ
ु े >यांना याकामी
दे7यात आलेKया काया0दश
े ा<माणेची सेवा बदं करणेबाबत, तसेच याकामी सं थानचे <चलीत पØतीनसु ार नयाने
ई-िनिवदा <िया राबवनू िनqन>तम दरधारकाची नेमणक
ू करणेकामी सदरचा < ताव िनण0याथ0 मा.यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मानयता
् असावी, िह नÇ िवनंती.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नसु ार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदेशीर तसेच आिथ0क िवषय इ.
छाननी कBन अनमु ान:- तांि=क,आिथ0क,<शासकWय
िवभागाचा अिभ<ाय / पट मत :-M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना वारंवार
सिु चत कBनही एसएमएस परु िवणेकामीची सिु वधा ते पवु 0वत सÙ
ु करत नसKयामळ
ु े >यानं ा याकामी दे7यात
आलेKया काया0दश
े ा<माणेची सेवा बदं करणेPया, तसेच याकामी सं थानचे <चलीत पØतीनसु ार नयाने ई-िनिवदा
<िया राबवनू िनqन>तम दरधारकाची नेमणक
ू करणेकामी सदरचा < ताव िनण0याथ0 मा.यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सिवनय सादर.
िनण0य .३२१ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
(काय0वाहीहोऊन, < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
ाही-मािहती तं=nान िवभाग<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३६
ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0िनमीa िद.
िद.०२.
०२.०६.
०६.२०१८ ते िद.
िद.०८.
०८.०६.
०६.२०१८ या कालावधीत ी साईनाथ
B णालयात कान,
कान, नाक,
नाक, घसा इ.चे मोफत शæिया िशबीर तसेच कण0बधीर B णांना मोफत वणयं= वाटप
िशबीराचे आयोजनासाठी B.१२,
१२,५०,
५०,०००/
०००/- चे खचा0स माbयता िमळणे.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जातीPया कKयाण करणा-या
ताविकंवा मानवाला आप>तीम5ये सहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव . – मा.यव थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण0य .६८२.
<ा तािवक- महासंत ी साईबाबा यांनी मंगळवार िद.१५ ऑlटोबर १९१८ या िदवशी
िवजयादशमीPया महु ®ता0वर देहसमा¡ती कBन अनंताकडे <याण के ले. ी साईबाबांPया महािनवा0णास िद.१८
ऑlटोबर,२०१८ रोजी १०० वष0 पणू 0 होत आहेत. साईनाथांचा भlतगण आज भारतासह सपं णू 0 जगभरात िवपल
ु
संखये् ने पसरलेला आहे. >यांPयादवारे साईत>वnान आिण िशकवणीचा <सार तमाम िववात होत आहे. qहणनु च
ी साईनाथांची शभं रावी प7ु यितथी के वळ तीन िदवसांचा उ>सव qहणनु साजरी न करता शभं राया प7ु यितथी
अगोदरचे संपणु 0 वष0 ी साईसमाधी शतादी वष0 महण
् नु साजरे कर7याचा िनण0य ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशडPया यव थापन सिमतीने घेतला आहे. िद.०१ ऑlटोबर २०१७ ते िद.१८
ऑlटोबर,२०१८ हे वष0 qहणजे साईसमाधी शतादी वष0 असनु हे संपणु 0 वष0 उ>साही वातावरणात साजरे
कर7याचा संकKप सं थानने घेतला आहे. हा उ>सव फlत सं थानपरु ता मया0िदत नसनु जगभरातKया सम त
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साईभlताच
वताPया मरणाची ही महापव0णी आहे. आपण सव0
ं ा उ>सव आहे. <>येक साईभlताPया उपा य दै
साईPया १०० या प7ु यितथीचे सा@ीदारच नहे तर ती साजरी करणारे >याच
ं े अनयु ायी आहेत. हे आपणा सवा]चे
महदभा य आहे.
साईसमाधी शतादी सोहळा अिधक सं मरणीय आिण अथ0पणु 0 हावा या उेशाने ी साईबाबा
सं थानPया ी साईनाथ B णालये िवभागाने शतादी वषा0त मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श =िया व
वणयं= वाटप िशबीराचे आयोजन कर7याचा मानस के ला आहे. तरी यािनिम>ताने िद.०२/०६/२०१८ ते
िद.०८/०६/२०१८ या कालावधीत िशड येथे ी साईनाथ B णालयात सदरह® िशबीर घेणचे े िनयोजन आहे. कान,
नाक,घसा िवभागातील श =िया िशबीरासाठी डॉ.धनंजय कुलकण , डॉ.गजानन कािशद, अहमदनगर,
डॉ.अमोल देशपांड,े पणु ,े डॉ. रिवCं कुलकण , कोपरगांव व ी साईनाथ B णालयातील डॉ.शोभना कोKहे व
डॉ.अमोल जोशी सहभाग नUदिवणार आहेत. तसेच वणयं= वाटप करणेकामी लागणा-या ऑडीओमेी
तपासणी कामी ी. सागर व ी. िकशोर गायकवाड हे दोन Audiologist Ampliphone India या
कंपनीकडुन ऑडीओलॉिज ट qहणनु येणार आहेत. ी साईनाथ B णालयांत ईएनटी व ऑ¡थल ओटी असनु
>याम5ये सदर िशबीरावेळी ऑ¡थल सज0री बंद ठे वनु नाक, कान, घसा, सज0रीसाठी ती उपलबध् कBन देणते
येईल.
मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श =िया व वणयं= वाटप िशबीर पार पाड7यासाठी बांधकाम िवभाग,
िवदयतु िवभाग, मेकॅिनकल िवभाग, जनसंपक0 काया0लय, आय.टी.िवभाग, कॅ bटीन िवभाग, 5वनी@ेपण,
सीसीटीही, वाहन, साईआम-१, ी साई<सादालय, साईभlत िनवास थान, कामगार िवभाग, म5यवत औषध
भांडार, बगीचा िवभाग, मंदीर िवभाग, बी.ही.जी.इडं ीया िल., <काशने िवभाग,इ.िवभागांनामाफ0 त संबधं ीत कामे
कBन घेणे आवयक आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार अनमु ान- मा.यव थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण0य
.६८२.
िवभागाचा पट अिभ<ाय- मोफत कान, नाक, घसा िवभागातील श =िया िशबीरामधे नाव
नUदणी,(Face Surgeries,Stepes,DCR,Tympanoplasty,Nasal Polyp,Sinusitis) असे िविवध
आजारांवर श =िया दारे उपचार करणेत येणार आहेत. तसेच अशा <कारचे श =ियेसाठी खाजगी
B णालयात श =िया नसु ार जा तीचा खच0 आकारणी कर7यात येतो.
Nामीण भागातील B ण अशा <कारPया श =िया कर7यापासनु विं चत राहतात. >यामळ
ु े ी साईबाबा
सं थानPया ी साईनाथ B णालयात अशा <कारPया श =िया मोफत आयोिजत करणे आवयक वाटते.
यामळ
ु े जा तीत जा त गरीब व गरजु B णांना याचा फायदा होईल.
साधारणपणे कान, नाक,घसा िवभागातील िकमान १०० B णांवर आवयक >या श =िया तसेच ५००
ते ७०० B णांना वणय=ं वाटप करणेचा मानस आहे. सदर िशबीराम5ये दाखल झालेKया B णाच
ं ी यो य ती
कानाची चाचणी कर7यात येणार असनु >यानतं र िनवड कर7यात आलेKया B णांवर श =िया करणेत येणार
आहेत. तसेच वणय=ं वाटप करणेपवु  B णाची Audiology सारखी तपासणी कBन कानाचे मशीन देणते येणार
आहे. सदर Audiology साठी बाहेBन दोन Audiologist बोलवावे लागतील.याकQरता >यांना <>येकW िदवसाचे
१००० /- Bपये मानधन दयावे लागेल. >याअनषु ंगाने ी. सागर व ी. िकशोर गायकवाड हे दोन Audiologist
Ampliphone India या कंपनीकडुन ये7यास तयार आहेत.
<>येक ऑडीओलॉजी करीता खाजगी B णालयात ६००/- Bपये खच0 येतो.परंतु हे लोक पणू 0 िदवस
१०००/- B मानधनावर ऑडीओलॉजी करणेस तयार आहेत. >यापै
कW िद.०२/०६/२०१८ व ०३/०६/२०१८ या
िदवशी बाहेBन येणारे डॉlटस0 हे गतंु ागंतु ीPया श =िया करणार आहेत. व िद.०४/०६/२०१८ व
िद.०८/०६/२०१८ या िदवशी आपKया ी साईनाथ B णालयातले डॉlटस0 इतर कानासंबधं ी श =िया करणार
आहेत.तसेच िशबीरासाठी आवयकतेनसु ार िहजीिटंग पॅनलवरील भल
ू तn बोलिवणे आवयक आहे व >यांना
>याबदKयात सं थान िनयमानसु ार ठरलेले दर देणे आवयक आहे.
मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श =िया व वणयं= वाटप िशबीराम5ये खPु या0,
जािहरातीसाठी Åलेlस बोड0, वृ>तवाहीनीवरील बातqया, वृ>तप=ात जािहराती व येणा-या माbयवर तथा डॉlटस0
यांPया साठी वाहन यव था, िह.आय.पी. भोजन यव था, दश0न यव था, िनवास यव था, औषध यव था
इ>यादीची सं थान माफ0 त मोफत यव था करावी लागणार आहे. तसेच िशबीरासाठी येणारे डॉlटस0 हे बाहेरील
असलेमळ
ु े >यांची जेवणाची व नाटयाची सोय बाहेरील हॉटेलम5ये करणे गरजेचे आहे. तसेच िशबीरकामी एकुण
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२ ऑपरे शन िथएटरची आवयकता असलेमळ
ु े ऑ¡थल िवभागातील श =िया िद.०२/०६/२०१८ ते
०३/०६/२०१८ या तारखेला बदं ठे वाया लागतील.
तसेच िशबीरासाठी इ>यादी अनषु गं ीक बाबसाठी अदं ाजे रlकम B. १२ लाख ५० हजार मा= खच0
अपेि@त आहे.
याकQरता उपरोlत < तावास माbयता असावी.
तसेच सं थानPया इतर िवभागाकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषु ंगीक बाबची पतु 0ता होणेस िवनंती.
िद.०२/०६/२०१८ ते िद.०८/०६/२०१८ रोजी मोफत कान, नाक,घसा िवभागातील श =िया व
वणयं= वाटप िशबीराPया अनषु ंगाने खालील िवभागांमाफ0 त काय0वाही होणे तसेच येणा-या सव0 अनषु ंगीक
खचा0स माbयता िमळणे आवयक आहे.
अ.न.ं िवभाग
०१
०२
०३
०४

०५
०६

०७

०८
०९

िवभागांमाफ0 त करावयाचे कामाचा तपिशल

िवभागांमाफ0 त करणेत
येणारा अदं ाजे खच0 BB..
बांधकाम िवभाग
िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटनासाठी २० माbयवरांसाठी टेज
२,००,०००/यव था (‘६० X ९०’ साईज).
जनसपं क0 काया0लय, वृ>तप= व वृ>तवािहणीवर कान,
४,०००/कान, नाक,
नाक,घसा िवभागातील श =िया
=िया व
ी
साईबाबा वणय=ं वाटप िशबीराची <िसदधी कBन गरजु B णांना सहभागी
हॉ पीटल
होणेकामी आवाहन करणे.
िवcतु िवभाग
िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटनासाठी िशबीर थळी मडं पाम5ये
१,०००/आवयकतेनसु ार इलेlीक पॉंईट, ७ टॅडं फॅ नची व ५ कुलरची
यव था करणेत यावी.
कॅ bटीन िवभाग
१)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता
१०,०००/माbयवर तथा डॉlटस0 व इतर टाफसाठी आवयकतेनसु ार मोफत चहा/
कॉफW/िब कWटची यव था करणे.
२) १/२(०.५) िलटर ५०० पाणी बाटली मोफत यव था करणे.
5वनी@ेपण िवभाग
१)िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर थळी उêाटनासाठी साऊड िस टीम
५,०००/ची पोडीयमसह यव था करणे.
२)िशड व िशड पQरसरात अनाऊसमGटची यो य ती यव था करणे.
सीसीटीही िवभाग
िद.०२/०६/२०१८ रोजी उêाटन काय0मासाठी फोटोNाफरची व
५,०००/िहडीओ शटु गची यव था करणे.
२) मदं ीर पQरसरात टीहीवर िशबीराची(Audio Clip) मािहती <साQरत
करणे.
३)िशबीरकालावधी झालेनतं र सदर िशबीराचे फोटो ी साईनाथ
B णालयातील <शासकWय काया0लयाकडे सॉ¡ट काफW पाठिवणे.
वाहन िवभाग
१)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता
२०,०००/माbयवर तथा डॉlटस0 यांPयासाठी मागणी<माणे मंदीर, <सादालय येथे
ये7या जा7यासाठी आवयकतेनसु ार वातानक
ु ु लीत वाहनाची यव था
करणे.
२) िशबीरकामी सािह>य ने आण करणेकामी मागणीनसु ार वाहनाची
यव था करणे.
३)िशड व िशड लगतPया १५० िकलोमीटरPया पQरसराम5ये
िद.१५/०५/२०१८ ते िद.३०/५/२०१८ अखेर अनाऊसमGट कामी एका
गाडीची यव था करणे.
दारावती भlतिनवास डॉlटस0 व इतर टाफसाठी िवनामKु य ०५ एसी Bम ,५ नॉन एसी Bम
३०,०००/िद.०१/०६/२०१८ ते िद.१०/०६/२०१८ अखेर १० िदवसाकरीता
िवनामKु य यव था करणे.
ी साई<सादालय
१)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता
४०,०००/-
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१०

जनसंपक0 काया0लय

११

कामगार िवभाग

१२

म5यवत
भांडार

१३

बगीचा िवभाग

१४

<काशने िवभाग

१५

मंदीर िवभाग

१६

उदी<साद िवभाग,
<शासन शाखा
ी साईनाथ B णालय

१७
१८
१९

औषध

िव>त
िवभाग,
ी
साईबाबा
हॉ पीटल
लाडु <साद िनिम0ती
िवभाग

माbयवर तथा डॉlटस0 तसेच इतर टाफ (१०० यlती) यांना िवनामKु य
नाषटा
् परु िवणे.
२)िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०९ िदवसाकरीता
बाहेरील डॉlटरांकQरता <साद भोजनाची िह.आय.पी क@ात अथवा
बाहेरील हॉटेलम5ये यव था करणे.
३) तसेच इतर टाफ साठी िद.०१/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८
अखेर दोन वेळPया <साद भोजनाची ही आय पी क@ात करणेत यावी.
आवयकते<माणे माbयवर तथा डॉlटस0 यांPयासाठी मोफत Pया
दश0नाची िह.आय.पी. दश0न यव था करणे.
िद.०२/०६/२०१८ ते िद.०९/०६/२०१८ अखेर ०८ िदवसांकQरता
िशबीराकामी सकाळ/दपु ार/रा=ी०३ सरु @ार@क <>येकW िश¡टकामी
िमळावे.
िशबीराकामी मागणी<माणे लागणारे Consumable सािह>य,औषध,
गोÕया , ५०० ते ७०० नग वणय=ं े व इतर अनषु गं ीक सािह>याची
उपलधता करणे.
िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर थळी उभारणी कर7यात आलेKया
मंडप तथा टेज जवळ २०-२५ कंु डयांची यव था करणे.
िशबीरकामी येणा-या डॉlटस0 व टेlनीिशयन यांचे स>कारासाठी
साईबाबांचे ३ डी फोटो - १५ नग (<ित नग ४०० B.)मोफत िमळणेस
िवनंती.
िद.०२/०६/२०१८ रोजी िशबीर उêाटन कामी पजु ेPया सािह>यासह
पजु ा-याची यव था करणे.
िशबीर थळी डॉlटस0 व माbयवर यांना <साद qहणनु उदी<साद पािकट
साधारण १०० पॅकेटची यव था करणेत यावी.
िशबीरासाठी ऐनवेळी लागणा-या अनषु गं ीक िकरकोळ खचा0स माbयता
िमळावी.(¡लेlस बोड0 ि<टग , रागं ोळी,सोफासेट,पेपर ¡लेट, लास, पाणी
जार ,बाहेरील हॉटेलचे दोbही वेळचे जेवण व नाटा बील )
िशबीरासाठी बाहेBन येणा-या अॅडीओमेी डॉlटस0 व B णांना भल
ु देणे
कामी बाहेBन येणारे ऑन कॉल बेसेसवर (भल
ु तn) डॉlटस0 यांना
अनक
ु मे भ>ते व वेतन दे7यात यावे.
िशबीरासाठी येणा-या डॉlटस0 व इतर टाफ यांना <साद देणक
े ामी ५०
नग <साद लाडु पािकटे मोफत यव था करणेत यावी.
एकुण खच0

५,०००/५,०००/६,००,०००/५,०००/१०,०००/५०००/२,००,०००/१,००,०००/५०००/१२,
१२,५०,
५०,०००/
०००/-

उêाटन काय0म िद. ०२/०६/२०१८ तारखेस दपु ारी ४.०० वाजता आयोिजत करणेत आलेले आहे.
तसेच सं थानPया इतर िवभागांकडुन िशबीरासाठी लागणा-या अनषु िं गक बाबची पतु 0ता होणेस व >या अनषु गं ाने
B. १२ लाख ५० हजार Bपये खचा0स माbयता िमळणेस िवनतं ी.
सदर < ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण0याथ0 व माbयतेसाठी सादर.
िनण0य .३२२ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
(काय0वाहीcकWय अिध@ीका,
ाही- वै
अिध@ीका,साईनाथ B णालय)
णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३७
वै
cकWय आिथ0क अनदु ान िनयमावलीत आजारांचे यादीत फे रबदल करणेबाबत.
ाबत.
< तावतावअिधिनय २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण ) मानवजातीचे कKयाण करणा-या
िकंवा मानवाला आप>तीम5ये सहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय न.ं १४, िनण0य .५८१.
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<ा तिवक:-मा.यव थापन सिमती सभा िद.०८/१२/२०१७, आय>या वेळेचा िवषय न.ं १४ िनण0य
.१०६४, यावर सिव तर चचा0 होऊन असे ठरले कW, आिथ0क अनदु ानाअभावी गोर-गरीब B णांची गै
रसोय होऊ
नये, याकरीता उपरोp िवभागाPया अिभ<ायामधील तl>यात नमदु के लेKया B णालयापं ै
कW अ.न.ं १, २ व ५
B णालये वगळता उव0Qरत B णालयांमधील < तािवत <लंबीत <करणांपै
कW पा= <करणांचे वै
cिकय आिथ0क
अनदु ान दे7यात यावे.
याचवेळी अशीही चचा0 झाली कW, बXयाचशा आजारांसाठी राजीवगांधी जीवनदायी योजनेमाफ0 त
B णांना वै
cिकय आिथ0क अनदु ान िमळत असते. >यामळ
ु े या आजारांचा राजीवगांधी जीवनदायी योजनेम5ये
समावेश नाही, फp अशा आजारांसाठी सं थानमाफ0 त वै
cिकय आिथ0क अनदु ान िदले जावे, असे सिमतीचे मत
झाले व याबाबतचा सिव तर < ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
उपरोlत िनण0याbवये, व िद.०५/०१/२०१८ रोजीचे िटपणीस अनसु Bन, जा.न.ं एसएसएस/ एसएसएच/
अनदु ान/४३५/२०१८, िद.२६/०१/२०१८ चे आदेशाbवये,
१) उप िजKहािधकारी,
२) उपकाय0कारी अिधकारी,
३) मOु य लेखािधकारी,
४) वै
cकWय संचालक,
५) उपवै
cकWय संचालक,
६) वै
cकWय अिधि@का व दोन डॉlटर यांची किमटी थापन
करणेत आली.
याबाबत िद.१५/०२/२०१८ रोजी मा.उप िजKहािधकारी साहेब यांचे अ5य@तेखाली,, उपरोlत िवषयांस
अनसु Bण िमिटंग आयोिजत करणेत आली होती. िमिटंगसाठी मा.उपकाय0कारी अिधकारी साहेब, मOु य
लेखािधकारी साहेब, वै
cकWय संचालक,, उपवै
cकWय संचालक,, वै
cकWय अिधि@का उपि थत होते.>याम5ये
पिु ढल <माणे चचा0 करणेत आली.
शासन िनण0य .रागांयो २०१०/<..२४०/आरो य-६,, िद.३१मे,२०११ अbवये, राजीवगांधी
जीवनदायी योजनेत, (स5याची महा>मा योतीबा फुले जन आरो य योजना),, ९७१ आजाराचा समावेश करणेत
आला होता. आता शासन िनण0य .रागांयो २०१६/<..६४/आरो य-६,, िद.०८जल
२०१६ अbवये, पवु Pया
ु ,ै
९७१ <ोिसजस0पै
कW अ>यंत कमी वापर असलेKया <ोिसजस0 वगळ7यात आलेKया असनु काही निवन
<ोिसजस0चा समावेश करणेत आलेला आहे. तसेच कक0 रोग,, बालकावरील उपचार,, वृ5दावरील उपचार Hip &
Knee Replacement, िसकलसेल, अॅिनिमया,, डयGग,ू वाईन ÅKयू इ.साठी निवन उपचारांचा समावेश कBन
रlतिवकार शा = (Hematology) िवशेषn सेवेसह ३१ िवशेषn सेवांतग0त एकून ११०० <ोिसजस0चा (पQरिशट
अ) समावेश योजनेत करणेत आलेला असनु >याम5ये १२७ पाठपरु ावा सेवाच
ं ा समावेश असेल. तसेच १११
<ोिसजस0 शासकWय B णांलयासाठी तसेच शासकWय वै
cकWय महािवcालय व B णालय यांPयाकरीता राखीव
ठे व7यात येतील. मा= डUगराळ/आिदवासी/शासन िनण0यात नमदु के लेKया १४ शेतकरी आ>मह>याN त
िजKहयांसाठी शासकWय B णालयासाठी राखीव असलेले उपचार प5दतसाठी परु े शी पया0यी आरो य यव था
उपलध नसKयाने िजKहा शKय िचिक>सक यांनी <मािणत के Kयानतं र खाजगी वै
cकWय महािवcालय व
B णालयांमाफ0 त उपलध कBन देणते येतील तथापी सदर उपचारप5दतीPया वापराचा वेळोवेळी आढावा घेऊन
>याम5ये निवन <ोिसजस0 वाढिवणे िकंवा कमी करणेचे अिधकार िनयामक पQरषदेस असतील. मा.यव थापन
सिमतीने सचु िवलेले डG य,ु वाईन Åलु इ>यादी आजारांचा समावेश राजीव गांधी जीवनदायी (स5याची महा>मा
योतीबा फुले जन आरो य योजना),, योजनेत करणेत आलेला आहे. यावर सिव तर चचा0 होऊन,, स5या वै
cकWय
आिथ0क अनदु ान देत असलेKया,,
१)
ëदय श =िया व नंतरचे उपचार.
२)
िकडनी डायलेिसस, <>यारोपन व नंतरचे उपचार.
३)
मGदचु ी श =िया व नतं रचे उपचार.
४)
कक0 रोगासंबधं ी उपचार, श =िया व नतं रचे उपचार.
५)
रlतासंबधं ी आजार ( उदा.िहमोफे िलया ).
६)
जी.बी.एस. ( Gullain Barre Syndrome ).
७)
मणका श =िया व नंतरचे उपचार.
८)
कॉlलीअर इqं ¡लांbट.
यातील अ.. १) ìदयश =िया व नंतरचे उपचार,,
२) िकडनी डायलेिसस व नतं रचे उपचार,,
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३) मGदचु ी श =िया व नतं रचे उपचार,,
७) मणका श =िया व नतं रचे उपचार,, या आजांवरील श =िया व नतं रचे
उपचार,, हे ी साईबाबा सं थानPया B णालयात होत असKयाने, हे आजार
वगळुन. अ..
४) कक0 रोगासंबधी उपचार,, श =िया व नतं रचे उपचार,,
५) रlतासंबधं ी आजार,, ( उदा.िहमोफे िलया इ.)
६) जी.बी.एस ( Gullian Barre Sundrome),
Sundrome ,
८) कॉlलीअर इqं ¡लांट,या आजारांना व सव0 <कारPया ाbस¡
स¡लॅbट
(Transplant), श =िया
उपचार,, या आजारांचा समावेश कBन,, >यास मा.यव थापन सिमतीची
=िया व नतं रचे उपचार
माbयता _यावी,, असे ठरले.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार अनमु ान:- ी साईबाबा सं थानने वै
cकWय आिथ0क अनदु ान
देणक
े ामी वतं= िनयमावली तयार के लेली असनु , >यास शासनाची माbयता आहे. ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशड यांचमे ाफ0 त वै
cकWय आिथ0क अनदु ान हे के वळ, भारतातील सरकारी िजKहा पQरषद वा
qयिु निसपल B णालय, साव0जिनक धम0दाय bयासाने चालिवलेले B णालय, साव0जिनक िलिमटेड कंपनी (Public
Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले
B णालय यातील उपचार / श =ियेवरील खचा0पोटी खचा0Pया १५% अगर Bपये २५,०००/- पै
कW जी कमी
पणु ा0िकंत रlकम असेल तेवढी रlकम, पॅनलवरील ८५ B णालयांना B णाचे नावे िनयमावलीतील आठ
आजारांकरीता दे7यात येते.
िवभागाचा पट अिभ<ाय:- किमटीने िशफारस के लेKया, िनयमावलीतील आठ आजारांपक
ैW,
अ..१,,२,,३,,७ आजांवरील श =िया व नतं रचे उपचार,,हे आजार वगळुन, िनयमावलीतील अ..४,,५,,६,,८ हे
आजार व सव0 <कारPया ाbस¡लॅbट (Transplant), श =िया व नंतरचे उपचार,, या आजारांचा समावेश
वै
cकWय आिथ0क अनदु ान िनयमावलीत करावा,, असे मत आहे. याकQरता शासनाची माbयता _यावी लागेल. सव0
<कारPया ाbस¡लॅbट (Transplant), श =िया व नतं रचे उपचार ही खचक बाब आहे. यापवु  िद.५ मे २००६
रोजीचे सासािव-२००५/३७६/(७६-का.सोळा) िविध व bयाय िवभाग,, मं=ालय,, मंबु ई -४०००३२ यांची
िनयमावलीत बदलाबाबत मंजरु ी घेतलेली होती. >यानंतर जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/अनदु ान/२८३७/२०११
िड पॅच िद. १०/०९/२०११,, मा.काय0कारी अिधकारी याच
ं ेमाफ0 त िनयमावलीत बदलाबाबत कळिवलेले आहे.
सोबत सं थानतफª दे7यात येणारे वै
cकWय आिथ0क अनदु ानाची िनयमावली <त जोडत आहोत.
तरी सदरचा,, < ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेत िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३२३ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
cकWय आिथ0क अनदु ान िनयमावलीत उपरोp < तावात नमदु के ले <माणे
होऊन, वै
१) कक0 रोगासबं धी उपचार
उपचार,, श =िया
उपचार,, २) रlतास
आजार,, ( उदा.
=िया व नतं रचे उपचार
तासबं धं ी आजार
उदा.िहमोफे िलया इ.)
३) जी.
जी.बी.
बी.एस ( Gullian Barre Sundrome)
Sundrome), ४) कॉlलीअर
लीअर इqं ¡लांट ५) सव0 <कारPया ाb
ाbस¡
स¡लॅbट
(Transplant), श =िया
=िया व नतं रचे उपचार या आजारांचा समावेश करणेत यावा.
यावा. तसेच स5या दे7यात येत
असलेKया B.२५,
cकWय आिथ0क अनदु ाना
ानाPया
Pया रकमेत वाढ कBन अनदु ानाची रlकम
२५,०००/
०००/- मा= वै
B.५०,
५०,०००/
०००/- मा= कर7यात यावी.
यावी. तसेच याबाबत सधु ाQरत िनयमावली तयार कBन ती माbयतेसाठी सभेसमोर
सादर करावी,
(काय0वाहीcकWय अिध@ीका,
करावी, असे ठरले.
ाही- वै
अिध@ीका,साईनाथ B णालय)
णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३८
cकWय उपचारासाठी कर7यात आलेKया जादा
सं थान कम0चारी िकंवा >यांचेवर अवलंबीत नातेवाईकांवर वै
वै
cकWय िबलाचा परतावा अदा करणेस मंजरु ी िमळणे.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
तावयव
यव थापन
थापन सिमतीचा ठराव .
. –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी B णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनण0य . ६९० (६) अbवये B. २०,०००/- पय]त मा.
काय0कारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर >यावरील खचा0ची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभेPया माbयतेने
अदा करावी.
<ा तािवक
तािवक – खालील सं थान कम0चा-यांची B. २०,०००/- पय]तची खचा0ची मया0दा संपKयामळ
ु े
B. २०,०००/- पे@ा जा त खचा0चे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी – पढु ील तl>यात नमदु के लेKया कम0चा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनंती अज0.
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कम0चा-ाआजाराचे
याशी
नाव
नाते
अ. सं थान
थान B णालयात
णालयात उपचार घेतलेले
१ ी
अभयकुमार वतः
HTN
शांताराम दनु ाखे
िवभाग- औ <. सं था
ह®ा- िनदªशक
२ वपª सिवता चांगदेव
आई
Diabete
िवभाग- ी साईबाबा
s
हॉि पटल
ह®ा- परीचारीका
३ ी. अशोक नामदेव वतः
Diabete
झरु ं गे
s/blood
िवभाग- भांडार
pressure
ह®ा- अिध@क
४ ी. रिवंC बापू गावडे विडल UTI
िवभाग- पाणी परु वठा
ह®ा- तारतं=ी
५ ी. <िदप िववनाथ वतः / Diabete
ि=भवू न
प>नी
s/blood
िवभागसाईनाथ
pressure
हॉि पटल
ह®ा- मदतनीस
६ ी. कुदळे आ7णासाहेब वतः
Diabete
गोवध0न
s
िवभाग- बांधकाम
ह®ा- मदतनीस
७ ी. िदपक सयु 0कांत आई
Diabete
लोखंडे
s
िवभाग- लेखाशाखा
ह®ा- िलिपक
८ मंदािकनी िसताराम कडू वतः
Eye
िवभाग- ी साईनाथ
Treatme
हॉि पटल
nt
ह®ा- परीचारीका
९ संिगता संजय थोरात
वतः
Diabete
िवभाग- ी साईबाबा सासू
s/skin
हॉि पटल
मल
ु गी treatme
ह®ा- परीचारीका
nt/Asth
ama
१० ी.सिचन
अबं ादास वडील
Ca
डावरे
िवभाग- सी.सी.िट.ही.
ह®ा – मदतनीस
अ.
कम0चा-ा-याचे नाव
न.ं

डॉlटरा
टराच
ं े
नाव

B णालयाचे
णालयाचे
नाव

डॉ. बागडे

ी साईबाबा ३१५०१.००
हॉि पटल

२१८१५.००

डॉ. इगं ळे

ी साईबाबा ३०७६.००
हॉि पटल

३०७६.००

डॉ.
जाधवर

ी साईबाबा ५७५७.००
हॉि पटल

५१५७.००

डॉ. मंदु डा

ी साईबाबा २६८९४.००
हॉि पटल

२६६५८.००

डॉ.
पोरवाल

ी साईनाथ ४६३२.००
हॉि पटल

४६३२.००

डॉ.
पोरवाल

ी साईनाथ ५३००.००
हॉि पटल

५३००.००

डॉ.
जाधवर

ी साईबाबा ७४७३.००
हॉि पटल

७३०३.००

डॉ.
अNवाल

ी साईनाथ १५३०.००
हॉि पटल

१५३०.००

डॉ. इगं ळे

ी साईबाबा २०६०६.००
हॉि पटल

२०३०१.००

डॉ.
आहाड
डॉ. इगं ळे

ी साईनाथ १३५११.००
हॉि पटल

१३५११.००

अ - एकूण रlकम
कम
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एकूण मागणी
शे
एकूण देय रlकम
कम
रlकम
रा
कम

१२०३८०.
१२०३८०.०० १०९२८३.
१०९२८३.००
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११

१२
१३

१४

ब. सं थान
थान माbय यादीतील हॉि पटलम5ये रे फर के ले होते.
ी.अशोक हरीभाऊ प>नी
Artenal डॉ.
शेळके
embolis ओगले/
िवभाग- बांधकाम
ation
डॉ. जोशी
ह®ा – मदतनीस
skull
ban
surgery
िनम0ला <भाकर घल
प>नी
Ca
डॉ. <शांत
ु े
िवभाग- <सादालय
काळे
ह®ा – मदतनीस
शकंु तला शक
Ca
डॉ. बों र मािहते आई
िवभाग- ी साईनाथ
हाडे
हॉि पटल
ह®ा- परीचारीका
योगेश =ंबक साळवी
वतः
Ca
डॉ. िकरण
िवभाग- लेखाशाखा
खांदे
ह®ा – मदतनीस

ी सयु 0कांत नामदेव
१५ वाणी
िवभाग- ी साईनाथ
हॉि पटल
ह®ा- मदतनीस

वतः

१६ ी कै
लास उ5दवराव तुपे वडील
िवभाग- ी साईनाथ
हॉि पटल
ह®ा- िलिपक

Bबीहॉल
िlलिनक,
पणु े

सेठ नंदलाल
घतू
हॉि पटल
टाटा
मेमोQरअल
हॉि पटल,
मबंु ई
HCG
मानवता
lयरू ी कॅ bसर
सGटर,
नािशक
Abd
डॉ.
सेठ नंदलाल
fullness कांदाळकर घतू
ALD
हॉि पटल
With
Oesoph
agealve
ricos
Rtlungh डॉ.
सÍाCी
pneumo जाधवर
हॉि पटल,
nitis/
नािशक
COPD/
IHD
ब - एकूण रlकम
कम
अ+ब - एकूण रlकम
कम

३३२६७१.००

३१९७४५.००

८३७८६.००

८१४४६.००

७०९३.००

६५९६.००

२२९०५.००

२२३४०.००

२८१८३.००

२८१३३.००

२२२२४५.००

१९०६०७.००

६९६८८३.
६९६८८३.००
८१७२६३.
८१७२६३.००

६४८८६७.
६४८८६७.००
७५८१५०.
७५८१५०.००

सदर िबलांची सं थान वै
cकWय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अbवये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण रlकम B.७,५८,१५०/- इतकW आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय/ पट मत– िनयमावली <माणे छाननी के ली असनु तसेच B णांना सं थान माbय
यादीतील हॉि पटलम5ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव7यात आले व उपचार घेतले आहे. >यामळ
ु े संबधं ीतांना देय
होणारी रlकम अदा करणेस माbयता िमळावी, ही िवनतं ी.
िनण0य .३२४ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
(काय0वाहीcकWय संचालक)
होऊन, < ताव माbय कर7यात आला.
आला.
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३९
ी साईबाबा सं थान B णालयात िहजीटग प5दतीने नेमणक
ाबत.
ू िमळणेकामी आलेKया अजा0बाबत.
< तावअिधिनयम २००४ तदतदु - कलम १३(४) नसु ार सिमतीस, सं थान िवव तयव थेचा कारभार
तावकाय0@मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमाbवये ितची कत0ये व कामे पार पाड7यासाठी आवयक
वाटतील अशा अिधका-यांची (काय0कारी अिधका-यांयितरीlत) व कम0चा-यांची नेमणक
ू करता येईल.
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परंतु या अिधका-याला िकंवा कम0चा-याला दरमहा दोन हजार Ùपयांह?न अिधक वेतन दे7यात येत
असेल िकंवा cावयाचे असेल, अशा कोण>याही अिधका-याची िकंवा कम0चा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद राय शासनाने माbय के लेKया कम0चारी आकृ तीबधं ानसु ार मजं रु कर7यात येईपय]त के ली जाणार नाही.
आकृ तीबधं ातील अटी-शती  ३- सदर पदांवर नयाने िनयlु ती करतानं ा सिमतीने सदर पदाची आवयकता व
अह0ता याबाबत िव तृत <िस5दी देऊन सदर पदांवर पधा0>मक परी@ा घेऊन िनयlु ती करावी तसेच अट शत0अ नं
८ म5ये सिमतीने शlयतो आकृ तीबधं ातील पदे ही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प5दतीने भरावी जेणक
े Ùन
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही असे नमदु आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव - १) िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेतील िनण0य
 ३२८(२) कॅ थलॅब व ìदय श ञियेकरीता खालील<माणे दर िनचीत होऊन वै
cकWय अिधका-यांना
cावयाचे चाजªस व सं थानचे चाजªस िनित करणेत आले.
Services
CATH LAB

Proposed
Sansthan
Doctors
Charges
6000
1000
50000-75000
8000
6000
1000
50000
8000

Sanctioned by Sub Committee
Sansthan
Doctors Charges

Coronary Angiography
6000
1000
Coronary Angioplasty
50000-75000
8000
Renal & Peripheral Angiogr.
7500
750
Renal
&
Peripheral
50000
8000
Angioplasty.
BMV
25000
7500
25000
7500
Permanent
Pacemaker
1250002000
1250002000
Charges
200000
200000
Temporary Pacing
4000
500
4000
500
CVTS
CABG
80000
8000
60000
8000
Single Valve Replacement
100000
12000
100000
12000
Double Valve Replacement
150000
18000
150000
18000
ASD/VSD/TOF
110000
12000
100000
12000
BT shunt
25000
2500
25000
2500
PDA Ligation
25000
5000
25000
5000
Note:1. Anaesthist’s share-30% of the Surgeon’s Charges 2. Assistant Surgeon
10% of the Surgeon’s Charges.
सिज0कल ऑपरे टीह चाजªस पॅकेजम5ये ३०% Ù णालय आकार गृहीत धरलेला आहे. सदर
आकाराPया ५० % िह सा सज0नला दे7यात यावा. तसेच भल
ू तn यांना नÅयाPया १५ % िह सा >यांचे
वेतनानतं रPया रकमेवर cावा.
२)
िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेतील िनण0य  ७७०.
पवू Pया दरप=कात कbसलटेशनवर लागू असलेKया ७०% दर ६०% वर, जनरल सज0रीवर डॉlटर
५५.५५%, भल
ु तn १६.६६% वBन डॉlटर ४५%, भल
ु तn १३%, पवू  कbसलटेशनचे दर वॉड0<माणे वाढत जात
होते ते सव0 वॉड0म5ये जनरल वॉड0<माणे कमी राहतील. िडलlसचे Bमचा दर B. ८००/- वBन B. ५००/- व ëदय
श =िया िवभागात अॅbजीओNाफW B. ६,०००/- वBन B. ५,०००/- तर परÅयजु िन ट व कॅ थलॅब ऑपरे टरला
<ितके सनसु ार मिसक वेतनायितरीlत मोबदला, इbं सेटीही ट यांना मािसक B. २०,०००/- ऐवजी <ित के स
नसु ार मोबदला, पॅथॉलॉिज ट यांना २% वBन ५% वाढ असे ठळक बदल कर7यात आलेले आहेत.
3)
िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेतील िनण0य  २७५.
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मा मबंु ई उPच bयायालयाचे औरंगाबाद खडं पीठाPया आदेशानसु ार < तावीत के ले<माणे इटं रहGनल
काडओलॉजी ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प5दतीने व िहजीटग प5दतीने दे7यात आलेKया
ता>परु >या नेमणक
ू ास माbयता दे7यात आली.
तसेच, कॅ थलॅब िवभागाम5ये काय0रत असलेKया सव0 डॉlटरांना िद.०१/०४/२०१४ पासनू <ित
एbजीओNाफWसाठी Ù.३००/-, अॅbजीओ¡ला टी व इतर समक@ <ोिसजरसाठी Ù.३०००/- आिण ओपीडी,
टीएमटी, २-डी इको इ.साठी स5या लागू असलेला इbं सGटीह देणते यावा, असे ठरले.
४)
मा यव थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनण0य  ३७५(५).
सं थान Ù णालयाम5ये िहजीटग प5दतीने सेवा कर7याची सधं ी िमळावी, यासाठी बरे चसे तn डॉlटस0
सं थानकडे अज0 करतात व ते अज0 सभेसमोर सादर करणेत येऊन >यांना परवानगी दे7याम5ये बराचसा कालावधी
जातो. याकरीता यापढु े िहजीटग प5दतीने सेवा कर7याची ईPछा यlत करणारे अज0 आKयास यावर िनण0य
घे7याचे अिधकार काय0कारी अिधकारी यांनी <दान कर7यात आले.
५)
मा यव थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य  ४९३.
ी साईबाबा सं थान Ù णालयासाठी िहजीटग डॉlटरांची शै
@िणक पाञता व पेिशयालीटी याचा
िवचार कÙन तयार करणेत आलेKया < तािवत िनयमावलीस माbयता दे7यात यावी. परंतु सदरह? िनयमावलीची
अमं लबजावणी करणेपवु  >यास िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासनयांची माbयता घे7यात यावी. तसेच शासन
माbयता <ा¡त होईपय]त िहजीटग डॉlटरांना >यांPया पवु Pया नेमणक
ू आदेशा<माणे मानधन / <ो>साहन भ>ता
अदा करणेत यावा.
याचबरोबर सं थान Ù णालये चालिवणेसाठी कbसKटंbसी कंपनीची नेमणक
ू करणेसाठीचा
अâयासपवु 0क < ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय
कर7यात आली.
< तािवक- ी साईबाबा सं थानचे Ù णालयात िहजीटग प5दतीने नोकरी िमळणेसाठी खालील<माणे
अज0 वेळोवेळी <ा¡त झालेले आहे.
अ नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

अज0दाराचे नाव
डॉ सभं ाजी िशवाजी डांगे
डॉ िशतल ओम<काश बगिडया
डॉ Ùपेन समु नचंC मकवाना
डॉ अिमत राऊत
डॉ चै
तbय गोपाल शेटे
डॉ तुषार फकWरचदं अNवाल
डॉ सोहम सिु नलकुमार दोषी
डॉ हेमंतकुमार हरी देवरे
डॉ गौरव रॉय
डॉ अमोल सारंगधर िशंदे
डॉ िनलेश िनवृ>ती तुपलUढे
डॉ <दीप िपराजी कG C
डॉ तनय पाडगावकर
डॉ िवराज िवजय बोरगावकर

मागणी के लेKया पदाचे नाव
जनरल सज0न
ि ञरोग तn
िसनीअर अॅने थेिसयालॉजी ट
पेडीयाीक सज0न
काडयाक सज0न
पेडीयाीक आथÊपेडीक सज0न
गॅ ोएbटरोलॉजी
जनरल सज0न
ईएनटी सज0न
गॅ ोएbटरोलॉजी ट
िफिजिशयन
ऑbकोलॉजी ट/ िहमॅटोलॉजी ट
काडओलॉजी ट
ऑbकोसज0न

अज0दाराच
@िणक पाञता
ं ी शै
एमबीबीएस,, एमएस (सज0री)
एमबीबीएस,, डीजीओ
एमबीबीएस,, डीए
एमबीबीएस,, एमडी पेडीयाीक
एमबीबीएस,, एमसीएच सीहीटीएस
एमबीबीएस,, एमएस,, डी आथÊ
एमबीबीएस,, एमडी,, डीएनबी गॅ ो
एमबीबीएस,, एमएस सज0री
एमबीबीएस,, एमएस ईएनटी
एमबीबीएस,, डीएनबी गॅ ो,, जनरल मेडीसीन.
एमबीबीएस,, एमडी जनरल मेडीिसन
एमबीबीएस,, एमडी,, डीएम ऑbकोलॉजी
एमबीबीएस,, एमडी,, डीएम काडओ
एमएस,, एमसीएच (ऑbको)

आकृ तीबधं ानसु ार ी साईनाथ Ù णालयातील
णालयातील सcि थती व मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी
< तावीत के लेली पाञता खालील<माणे आहे.
पदाचे
नाव

डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी < तावीत के लेली पाञता

जनरल
सज0न

1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate
from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for
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ि ञरोग

आथÊपेडीक
सज0न

मेडीकल
ऑफWसर
िफिजिशयन

ईएनटी सज0न

candidate with exceptional qualification & experience. 2) MBBS
3) MS/DNB General surgery with minimum experience of 2 years
OR 3) FCPS Surgery with minimum experence of 3 years in Gen
Surgery 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI Registration with renewal is
mandatory
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate
from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for
candidate with exceptional qualification & experience. 2) MBBS..
3) MD/MS/DNB OBGY with minimum experience of 2 years in
OBGY.. OR 3) FCPS OBGY with minimum experience of 3 year
in OBGY.. OR 3) University diploma / CPS diploma in OBGY
with minimum experience of 5 years in OBGY.. 4)MS-CIT.. 5)
MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate
from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for
candidate with exceptional qualification & experience. 2) MBBS..
3) MS/DNB Orthpaedic surgery with minimum experience of 2
years in Orthopaedic Surgery.
OR 3) Univ/CPS Diploma in Ortho with minimum exp of 5 yrs in
Orthopaedics.. OR 3) FCPS Surgery with minimum experience of
3 years in Orthopaedic Surgery. 4) MS-CIT
5) MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate
from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for
candidate with exceptional qualification & experience. 2) MBBS..
3) MD/DNB General Medicine with minimum experience of 2
years in Medicine.. OR 3) FCPS Medicine with minimum
experience of 3 years in Medicine
4)MS-CIT.. 5) MMC/ MCI Registration with renewal is
mandatory for MBBS/ MD..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs to candidate
from reserve category. Upper limit of age will be relaxed for
candidate with exceptional qualification & experience. If, the no.
of applications are less and experience is not as per advt. then the
criteria & experience may be relaxed for the available candidates.
2) MBBS & 3) MS/DNB ENT with minimum experience of 2
years in ENT Surgery OR 3) FCPS Otorhinolayngiology with
minimum experience of 3 years in ENT Surgery OR 3) University
diploma / CPS diploma in ENT with minimum experience of 5
yrs in ENT Surgery 4)MS-CIT 5) MMC/ MCI Registration with
renewal are mandatory.

०१

०१

००

००

००

०२

०१

०१

००

००

०२

००

००

०१

०२

०१

००

०१

०१

००

डॉ.डागं े एस.एस. यांची साईबाबा हॉि पटलम5ये िहजीटग सज0न qहणनू नेमणक
ू करणेकामी
मा.िवव त ी भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी िद.०३/११/२०१७ रोजीचे पञाbवये िशफारस के लेली आहे.
आकृ तीबधं ानसु ार ी साईबाबा हॉि पटलमधील सcि थती व मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी
< तावीत के लेली पाञता खालील<माणे आहे.
पदाचे नाव

जनरल सज0न

डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी < तावीत के लेली पाञता

1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
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िसनीअर
अॅने थेिसया
लॉजी ट

पेडीयाीक
सज0न

िफिजिशयन

काडयाक
सज0न

गॅ ोएbटरो
लॉजी

आथÊपेडीक सज0न

age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS 3) MS/DNB
General surgery with minimum experience of 2 years
OR 3) FCPS Surgery with minimum experence of 3
years in Gen Surgery 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI
Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS.. 3) MD/DNB
Anaesthesiology with minimum experience of 2
years in Anaesthesiology.. OR 3) FCPS
०६
Anaesthesiology with minimum experience of 3
years in Anaesthesiology.. 3) University diploma /
CPS diploma in Anaesthesiology with minimum
experience of 5 years in Anaesthesiology.. 4) MSCIT.. 5) MMC/ MCI Registration with renewal is
mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
०१
qualification & experience. 2) MBBS.. 3) MCH/DNB
Paediatric surgery. 4)MS-CIT.. 5) MMC/ MCI
Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS.. 3) MD/DNB
General Medicine with minimum experience of 2
०४
years in Medicine OR 3) FCPS Medicine with
minimum experience of 3 years in Medicine.. 4)MSCIT.. 5) MMC/ MCI Registration with renewal is
mandatory for MBBS/ MD..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
०३
qualification & experience. 2) MBBS 3)
MCH/DNB Cardiothoracic surgery 4) MS-CIT 5)
MMC/ MCI Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
०१
qualification & experience. 2) MBBS 3) DM/DNB
Gastroenterology 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI
Registration with renewal is mandatory..
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
०३
qualification & experience. 2) MBBS.. 3) MS/DNB
Orthpaedic surgery with minimum experience of 2
years in Orthopaedic Surgery. OR 3) Univ/CPS
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काडओलॉजी ट

ईएनटी सज0न

ऑbकोसज0न

मेडीकल
ऑbकोलॉजी ट

१..

Diploma in Ortho with minimum exp of 5 yrs in
Orthopaedics.. OR 3) FCPS Surgery with minimum
experience of 3 years in Orthopaedic Surgery. 4)
MS-CIT.. 5) MMC/ MCI Registration with renewal is
mandatory..
'11) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS 3) DM/DNB
Cardiology 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI Registration
with renewal is mandatory.
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. If, the no. of applications
are less and experience is not as per advt. then the
criteria & experience may be relaxed for the
available candidates. 2) MBBS & 3) MS/DNB ENT
with minimum experience of 2 years in ENT Surgery
OR 3) FCPS Otorhinolayngiology with minimum
experience of 3 years in ENT Surgery OR 3)
University diploma / CPS diploma in ENT with
minimum experience of 5 yrs in ENT Surgery 4)MSCIT 5) MMC/ MCI Registration with renewal are
mandatory.
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS 3) MCH/DNB
Oncosurgery
4) MS-CIT 5) MMC/ MCI
Registration with renewal is mandatory
1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 5yrs
to candidate from reserve category. Upper limit of
age will be relaxed for candidate with exceptional
qualification & experience. 2) MBBS 3) DM/DNB
Medical Oncology. 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI
Registration with renewal is mandatory..

०२

०२

०२

०४

००

०२

००

००

००

०२

०१

००

००

००

०१

००

००

०१

०१

००

A) उपरोlत < तावातील अज0दार यांचा सं थानमधील पवु 0ईितहास खालील<माणे आहे.
डॉ सभं ाजी िशवाजी डांगे यांची िद. ०६/०७/१९९८ रोजी ी साईनाथ Ù णालयात िसनीअर मेडीकल
ऑफWसर (जनरल सज0री) या पदावर नेमणक
ू करणेत आली होती. तदनतं र >यांना िद. १३/०७/१९९९
पासनू सं थान सेवेत कायम करणेत आले होते. तदनतं र सौ तांबटकर,, त>कालीन िस टर इbचाज0 यांनी
िद. ११/०४/२००१ रोजीचे अजा0bवये डॉ डांगे यांनी माझा व इतर नसªसचा अपमान व िवनयभगं
के Kयाने >यांचेवर कडक कारवाई करणेबाबत कळिवले होते. सदर <करणामळ
ु े डॉ डांगे यांना िद.
१५/१०/२००१ रोजी काया0लयीन वेळेनंतर सं थान Ù णालयाचे सेवेतून मlु त कर7यात आले होते.
सं थानम5ये िहजीटग वै
cकWय अिधकारी qहणनू डॉ सभं ाजी िशवाजी डांग,े एम एस जनरल सज0न, रा.
राहाता परवानगी देणबे ाबत मा िवव त ी भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी जा.न.ं ४९२०२०१७ िद.
०३/११/२०१७ रोजीचे पञाbवये िशफारस के ली असनु डॉ डांगे यांना िहजीटग सज0न qहणनू ी
साईबाबा सपु र हॉि पटलम5ये २ िदवस आिण साईनाथ Ù णालात २ िदवस असे आठवड्यातनू ४
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िदवस,, परवानगी सबं धं ी मा. यव थापन मडं ळाPया सभेत िवषय ठे वनू िनयमानसु ार उिचत काय0वाही
कर7यात यावी असे सदर पञाbवये कळिवले आहे.
२..
डॉ िशतल ओम<काश बगडीया Íा आरएमओ पदावर काय0रत हो>या >याच
ं ा राजीनामा मजं रु झाKयाने
स5या >या सं थान Ù णालयात काय0रत नाही.
३..
डॉ Ùपेन समु नचंC मकवाना यांना भल
ु तn या पदावर िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू िदली होती तथािप ते
Ù ण तपासणीसाठी येत नसKयाने >यांचे नेमणक
ू सपं ु टात आणणेत आली आहे.
४..
डॉ अिमत राऊत यांना पेडीयाीक सज0न पदावर िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू िदली होती तथािप ते Ù ण
तपासणीसाठी येत नसKयाने >यांची नेमणक
ू संपु टात आणणेत आली आहे.
५..
डॉ चै
तbय गोपाल शेटे हे ी साईबाबा हॉि पटलम5ये काडयाक सज0न पदावर काय0रत होते >यांचा
राजीनामा मंजरु करणेत आलेला आहे.
६..
डॉ हेमतं कुमार हरी देवरे हे ी साईबाबा हॉि पटलम5ये जनरल सज0न पदावर काय0रत होते >यांचा
राजीनामा मंजरु करणेत आलेला आहे.
७.
मा मंु उPच bयायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िसहील अॅ¡लीके शन नं १६५२१/२०१५ िद.
१८/१२/२०१५ रोजीचे आदेशानसु ार तीन िहजीटग व दोन कॉblट बेिसस प5दतीने
काडओलॉजी ट घेणबे ाबत परवानगी िमळालेली असनु सcि थती उपरोlत नमदु वै
cकWय अिधकारी
काय0रत आहेत.
स5या ìदयिवकार तn या संवगा0त मंजरू असलेKया २ पदांवर िनयlु त डॉlटर िनलंिबत असKयाने या २
पदांवर यव थापन सिमतीPया माbयतेने ता>परु >या वÙपात (११ मिहbयांPया करार प5दतीने वा स5या सं थानात
<चिलत असलेKया प5दतीने<माणे) तn डॉlटरांची िनयlु ती करणेत आलेली असनु >यायितरीlत ता>परु >या
वÙपात िकंवा िनयिमत वÙपात यापै
कW शासन माbय करे ल >या<माणे अbय २ ëदयिवकार तn िनयlु त
कर7यासाठी सदर संवगा0तील २ काKपिनक पदे / िनयिमत पदे मंजरू िनमा0ण करणेस व >यांना िनयिमत ëदयिवकार
तnानसु ार वेतन देणसे माbयता िमळणेकामी मा <धान सिचव, िवधी व bयाय िवभाग, मंबु ई यांना
िद. १७/११/२०१७ रोजी < ताव पाठिवलेला असनु यासंदभा0त अcापपावेतो अिभ<ाय / आदेश आलेले नाहीत.
B) < तावातील नमदु अज0दार यांचे अजा]बाबत िवभागाचा अिभ<ाय / पट मत खालील<माणे आहे.
अ
नं
१
२
३

४

५
६

अज0दाराचे नाव
डॉ सभं ाजी िशवाजी
डांगे
म.ु पो. साकुरी,, ता. राहाता.
डॉ िशतल ओम<काश
बगिडया
औरंगाबाद.
डॉ Ùपेन समु नचCं
मकवाना
मु पो. रणदीप,, अहमदाबाद,,
गजु रात
डॉ अिमत मोहन राऊत
मु पो मारकंडीया नगर,,
कुमठा नाका,, सोलापरू .
डॉ चै
तbय गोपाल
शेटे
मु पो. अधं ेरी वे ट,, मंबु ई
डॉ तुषार फकWरचंद
अNवाल
आ था हॉि पटल,, मेन एस

मागणी के लेKया
पदाचे नाव
जनरल सज0न
ि ञरोग तn
िसनीअर
अॅने थेिसयालॉजी ट
पेडीयाीक सज0न

काडयाक सज0न
पेडीयाीक
आथÊपेडीक सज0न

िवभागाचा अिभ<ाय / पट मत
स5या जनरल सज0न या पदाची आवयकता नसKयाने तसेच सदर
अज0दार यांचे वय < तावीत पाञतेपे@ा जा त असKयाने अज0
नि तबंद करता येईल.
स5या ि ञरोग तnाची आवयकता नसKयाने अज0 नि तबंद
करता येईल.
यापवु  ी साईबाबा Ù णालयात िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू
िदली होती माञ एकदाही Ù णतपासणीसाठी न आKयाने नेमणक
ू
सपं ु टात आणलेली आहे. पbु हा नेमणक
न
दे
त
ा
सदरचा
अज0
ू
नि तबदं करता येईल.
यापवु  ी साईबाबा Ù णालयात िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू
िदली होती माञ एकदाही Ù णतपासणीसाठी न आKयाने नेमणक
ू
संपु टात आणलेली आहे. पbु हा नेमणक
ू न देता सदरचा अज0
नि तबंद करता येईल.
स5या ी साईबाबा Ù णालयात आवयकता नसKयाने अज0
नि तबंद करता येईल.
स5या ी साईबाबा Ù णालयात आवयकता नसKयाने अज0
नि तबंद करता येईल.
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७
८
९

ही रोड,, कांदीवली वे ट,,
मंबु ई.
डॉ सोहम सिु नलकुमार
गॅ ोएbटरोलॉजी
दोषी
मु पो. समता नगर,, नािशक
डॉ हेमंतकुमार हरी
जनरल सज0न
देवरे
नािशक
डॉ गौरव सभु ािशष रॉय
ईएनटी सज0न
मु पो सावरकर नगर,, गंगापरु
रोड,, नािशक

स5या साईबाबा Ù णालयात गॅ ोएbटरोलॉजी ट नसKयाने
िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस िवनंती.
स5या जनरल सज0न या पदाची आवयकता नसKयाने अज0
नि तबंद करता येईल.

साईनाथ Ù णालयाचे आकृ तीबधं ात १ पद मंजरु आहे तसेच ी
साईबाबा Ù णालयाचे आकृ तीबधं ात २ पदे मंजरु आहेत. माञ
ईएनटी हा िवभाग फlत ी साईनाथ Ù णालयात असKयाने
स5या तेथे एक ईएनटी सज0न ११ मिहने कालावधीसाठी पणु 0 वेळ
व एक ईएनटी सज0न िहजीटग प5दतीने काय0रत आहे. ईएनटी
सज0नची ी साईनाथ Ù णालयात आवयकता असKयाने डॉ
रॉय यांना िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस
िवनतं ी.
गॅ ोएbटरोलॉजी ट स5या ी साईबाबा Ù णालयात गॅ ोएbटरोलॉजी ट नसKयाने
िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस िवनंती.

१० डॉ अमोल सारंगधर
िशंदे
मु पो <वरानगर,, ता.
राहाता.
११ डॉ िनलेश िनवृ>ती
िफिजिशयन
स5या ी साईनाथ Ù णालयात िफिजिशयनची आवयकता
तुपलUढे
असKयाने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस िवनंती.
मु पो.. सातपरु कॉलनी,,
नािशक
१२ डॉ <दीप िपराजी
ऑbकोलॉजी ट / स5या ी साईबाबा Ù णालयात ऑbकोलॉजी ट नसKयाने
कG Cे
िहमॅटोलॉजी ट
िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस िवनंती.
मु पो. वृंदावन सोसायटी,,
बोरीवली वे ट,, मंबु ई.
१३ डॉ तनय पाडगावकर
काडओलॉजी ट स5या ी साईबाबा Ù णालयात आवयकता नसKयाने अज0
मबंु ई.
नि तबदं करता येईल.
१४ डॉ िवराज िवजय
ऑbकोसज0न
स5या ी साईबाबा Ù णालयात ऑbकोसज0न नसKयाने
बोरगावकर
िहजीटग प5दतीने नेमणक
ू देणबे ाबत िनण0य होणेस िवनंती.
मु पो अ@य,, यथु हॉि पटल
समोर,, टेशन रोड
औरंगाबाद.
तरी िहजीटग प5दतीने नोकरी िमळणेकामी आलेKया उपरोlत अजा0वर िनण0य होणेस िवनंती.
िनण0य .३२५ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
रॉय,, ईएनटी
होऊन, डॉ.
डॉ. सोहम सिु नलकुमार दोषी,
दोषी, गॅ ोएb
ोएbटरोलॉजी
टरोलॉजी,
रोलॉजी, डॉ.
डॉ.गौरव सभु ािशष रॉय
सज0न, डॉ िनलेश िनवृ>ती तुपलUढे, िफिजिशयन यांना िहजीटग प5दतीने नेमणक
यावी, असे ठरले.
ू करणेत यावी,
(काय0वाहीcकWय संचालक)
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४०
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ B णालयातील वािष0क सन २०१८२०१८-१९ करीता छपाई व काया0लयीन
टेशनरी खरे दी करणेसाठी B.१,०५,
०५,६८,
६८,६७८/
६७८/- इतlया खचा0स व िनिवदा काढ7यास माbयता िमळणे.
< तावी साईबाबा व ी साईनाथ B णालयाकरीता सन २०१६-१७ या वषा0करीता छपाई व काया0लयीन
तावटेशनरी खरे दीकामी मा. ि=सद य सिमती सभा िद.२७.०७.२०१५ िनण0य ं २३३ अbवये B.६५,३२,७६५/मा=चे खचा0ससं थान वकWलामाफ0 त अज0 सादर करणेत येऊन मा. मबंु ई उPच bयायालयाने औरंगाबाद
खंडपीठाची माbयता घे7यात यावी व मा. खंडपीठाPया माbयतेनंतर पढु ील काय0वाही करणेत यावी , असे ठरले

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

108

होते. >यानसु ार मा. मबंु ई उचच् bयायालयाचे औरंगाबाद खडं पीठाची िसहील अॅ¡लीके शन न.ं १६५२४/२०१५
अbवये माbयता िमळालेली होती. >यानसु ार िनिवदा <िया राबवनू परु वठा आदेश दे7यात आलेला होता व
>यास अनसु Bन माल देखील <ा¡त झालेला आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ B णालयाम5ये सव0वाड0 / िवभागात दै
निं दन वापरासाठी लागणारे
छपाई व काया0लयीन टेशनरी इ.दरवष सव0 िवभागांची वािष0क मागणी घेऊन ती एकि=त कBन मा.यव थापन
सिमती सभेचे माbयतेने िवहीत प5दतीने ई िनिवदा मागवनु खरे दी करणेत येत असते. >यानसु ार सन २०१८-१९ या
वषा0करीता लागणारे छपाईकरीता िद.१४/१२/२०१७ रोजीचे पQरप=काbवये सव0 िवभागांनािद. ३०/१२/२०१७
पय]त मागणी दे7याचे कळिव7यात आले होते.परंतु िद.३०/१२/२०१७ अखेर दोन ते तीन वॉड0ची मागणी आलेली
होती,>यामळ
ु े उव0रीत वाड0 व िवभागांना वेळोवेळी दरु 5वनी वBन तगादा कर7यात आलेला होता >यानसु ार
>यांची मागणी व नमनु े िद.१०/०२/२०१८ अखेर <ा¡त झालेले आहेत.
िद.१/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ B णालय पणु प0 णे मोफत झालेले आहे >यामळ
ु े B णांPया संOयेत
देखील वाढ झालेली आहे.>यामळ
ु े छपाई व टेशनरीPया संOयेत फार मोठया <माणात वाढ झालेली आहे. तसेच
िद. ०१/०७/२०१७ पासनू GST लागू झाKयाने दरात वाढ झालेली आहे.
>यानसु ार ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ B णालयातील िविवध वाड0 व िवभागांकडून वािष0क
छपाई व काया0लयीन टेशनरीची मागणी <ा¡त झालेली असनू ी साईबाबा व ी साईनाथ B णालयातील
अतं 0B ण व बाहयB ण व श =Wया यांचे तल
ु नेत मागील वषा0पे@ा १५ ते २० टlके B णांत वाढ झालेली आहे.
तसेच ी साईनाथ B णालयात मोफत उपचार के ले जात असKयामळ
ु े B णांPया संOयेत वाढ झालेली आहे. तसेच
महा>मा फुले जीवनदायी योजना नयाने चालू झाKयाने >या िवभागाची वाढलेली मागणी देखील िवचारात
घेतलेली आहे. तसेच गतवषPया तल
ु नेत यावषPया दरात वाढ>या महागाईमळ
ु े पेोल,िडझेल व कPPया
मटेरीयलPया िकंमती वाढलेKया आहे. >यामळ
ु े दरात वाढ झालेली आहे.
सदरची मागणी अदं ाजे १ वषा0करीता असनु >यात कमी िकंवा जा त खप होऊ शकतो. दोbही
B णालयात दै
नंिदन लागणारी छपाई व टेशनरी नसKयास कामाची गै
रसोय होऊ शकते.
सदरची <ा¡त मागणी एकि=त कBन >याची होणारी एकुण मागणी व स5या टोअरम5ये असलेली
िशKलक व वापर / खप इ.बघनु िनवळ मागणी तयार कर7यात आली असनू >याचा तlता सोबत पQरिशट अ व
ब qहणनू सादर के ला आहे.
सदर वािष0क सन २०१८-१९ या वषा0करीता लागणा-या छपाई व टेशनरी खरे दीकामीPया अदं ाजे
खचा0करीता मे. महाराजा मCु णालय, देवळाली <वरा याच
ं ेकडे अदं ाजे खचा0साठी दरप=क मागिव7यात आले होते,
वािष0क छपाई मागणीचे आयटम जा त असKयाकारणाने >यांना दरप=क दे7यास िवलंब झाला असनू >यांनी िद.
७/०३/२०१८ रोजी >यांचे दरप=क िदलेले आहे.>याच
ं े दरप=कानसु ार सदर खरे दीकामी B. १,०५,६८,६७८/अ@री पणु ा]िकत एकूण रlकम एक कोटी पाच लाख अडुसट हजार सहाशे अठयाह>तर Bपये) मा= पय]त खच0
अपेि@त आहे.
>याचा तपशील खालील<माणे –
न.ं
िवभागाचे नाव
एकूण रlकम B.
अ
छपाई
ी साईबाबा हॉि पटल
४२,१२,५८८
ी साईनाथ B णालय
५१,१३,५१५
अएकुण रlकम
९३,
कम सव0 करांसिहत BB..९३,२६,
२६,१०३
ब
काया0लयीन टेशनरी
ी साईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ B णालय १२,४२,५७५
सारखेच आयटम असKयाने एकि=त मागणी
ब - एकुण रlकम
१२,
कम सव0 करांसिहत B.
B.१२,४२,
४२,५७५
एकुण रlकम
१,०५,
कम B.
B.- (अ + ब)
०५,६८,
६८,६७८ B.
तरी उपरोlत छपाई व काया0लयीन टेशनरी िवहीत प5दतीने ई – िनिवदा मागवनु करणेस व याकामी
येणा-या अदं ाजे B. १,०५,६८,६७८/- (अ@री पणु ा]िकत एकूण रlकम एक कोटी पाच लाख अडुसट हजार
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सहाशे अठयाह>तर Bपये)मा=चे खचा0स, माbयता घेणक
े ामीचा < ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर
करणेस माbयता असावी.
िनण0य .३२६ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ B णालयातील वािष0क सन २०१८२०१८-१९
करीता छपाई व काया0लयीन टेशनरी खरे दी करणेस व >याकामी येणाXया रlकम B. १,०५,
०५,६८,
६८,६७८/
६७८/- मा=चे
खचा0स माbयता दे7यात आली.
(काय0वाहीcकWय संचालक)
आली.
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४१
ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागात Urology Surgery कQरता Telecom,
Telescope 30º व sheath खरे दीसाठी B.१५,
१५,५८,
५८,०००/
०००/- चे खचा0स <शासकWय माbयता िमळणे.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
तावयव
यव थापन
थापन सिमतीचा ठराव .
. :- नवीन < ताव
ताव
<ा तािवक
तािवक:िवक ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने (Urology)
मागणीप=ाbवये Telecom, Telescope 300 व Sheath – ०१ सेटची मागणी के लेली आहे. िकडनीPया
संबंिधत श =िया करताना हया सेटचा वापर होतो (उदा.TURP, URS, Kidney Stone). स5या >यांचेकडे
Telecom, Telescope 300 व Sheath एक सेट आहे, परंतु सदरह? सेट हा जनु ा झाKयामळ
ु े यवि थत काम देत
नाही, >यामळ
ु े Urology श =िया कर7यासाठी >यांनी निवन सेटची मागणी के लेली आहे. >यामळ
ु े निवन
0
Telecom, Telescope 30 व Sheath खरे दीकामी M/s..Apple Life Sciences, New Delhi यांचेकडून
अदं ाजे खचा0करीता दरप=क मागिव7यात आलेले आहे. >यानसु ार >यांनी िद.१४/०३/२०१८ रोजीचे मेल दारे
खालील<माणे दरप=क िदलेले आहेSr.
No.
01.
02
03
04
05
06
07
08

Item Description

Qty.

HD Telescope Forward Oblique 30°, wide angle, Ø 4
MM, 303 MM long, Autoclavable, colour code: Red
Cysto-Urethroscope sheath 19 Fr. with atraumatic tip
and obturator (10-112-119) with two lateral stop
cocks, colour code: Green
Telescope bridge with one instrument channel,
capacity: 1 x 12 Fr.
IMAGING SYSTEM - 1-Chip Full HD Endoscopy
Camera, 1/3” CMOS,
Colour LCD Wide monitor high definiation 21” (1920
X 1080) 1xHD-SDI(BNC), DVI, Vedio input(SDTV),
1xSDI(BNC), 1x VBS(BNC), DC-15
High Performance LED Light Source,
Fiber optic light cable, Ø 3.5 mm, 2300 mm long
Endoscopic mobile trolley mounted on 5 inches Dia.
Castors having brakes on the two wheels. The trolley
is fitted with four shelves and one drawer. It is fitted
with two handles for easy movement of the trolley. It
also have an electric switch and socket for medical
equipment’s. The trolley is supplied with one stainless
steel I V rod and a cylinder holder. The trolley is
Epoxy powder coated. Size 800 mm x 800 mm x 1400
mm, India Make

01

App. Rate Total Amt.
Per In Rs. In Rs.
225000.00 225000.00

01

65000.00

65000.00

01

22500.00

22500.00

01

650000.00

650000.00

01

275000.00

275000.00

01
01
01

225000.00
30500.00
65000.00

225000.00
30500.00
65000.00

Total Amt. in Rs. 1558000.00
1558000.00
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वरील<माणे दरानसु ार Telecom, Telescope 300 व Sheath <>येकW ०१ नग खरे दीकामी
B.१५,,५८,,०००/- (अ@री रlकम B.पधं रा लाख अáावbन हजार मा=) इतका खच0 अपेि@त आहे.
मागणी–– ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.०६/०१/२०१८ रोजीचे
मागणीप=काbवये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी,, शासन िनदªश, तांि=क,, कायदेशीर तसेच आिथ0क िवषय इ.
छाननी कBन अनमु ान::१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत0ये व अिधकार . १७-२ (ण)अbवये मानवजातीPया कKयाण करणा-या िकंवा
मानवाला आप>तीम5ये साहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना देईल असा आहे. >यानसु ार
सं थानतफª दोन धम0दाय B णालये चालिव7यात येतात.
२) शासकWय िवभागानी करावयाPया काया0लयीन खरे दीसाठी काय0प5दतीची िनयमावली नसु ार शासन िनण0य .
भांखस–२०१४/<..८२/भाग–३/उcोग–४,, िद.०१िडसGबर२०१६ अbवये पQरPछे द ३.२.––िनयम पिु तके नसु ार
खल
ु ी पधा0>मक िनिवदा <िया पार पाड7यासाठी या िनिवदांचे अदं ािजत मKु य B.३,,००,,०००/- पे@ा जा त
आहे, अशा सव0 िनिवदा ई-िनिवदा प5दतीने काढ7यात यायात. संबंिधत िवभागांना B.५ हजार पय]तPया
िकंमतीPया व तु िनिवदा/ दरप=के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर7याची मभु ा दे7यात आली आहे. अशा
व तंच
ु ी एकुण खरे दी >या >या अिथ0क वषा0त Bपये ५०,,०००/- पे@ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ<ाय/ पट मत:- ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकडे
Urology श =िया करणेकरीता स5या >यांचेकडे एक सेट Telecom, Telescope 300 व Sheath असनु
जनु ा झाKयामळ
ु े यवि थत काम देत नसKयामळ
ु े >यांनी निवन Telecom, Telescope 300 व Sheath <>येकW
एका नगाची मागणी के लेली आहे. >यामळ
ु े >यांना निवन खरे दी कBन दे7यास हरकत नाही.
तरी ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर (Urology) िवभागाकरीता Telecom,
Telescope 300 व Sheath <>येकW एक नग िविहत प5दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या
रlकम B.१५,,५८,,०००/- (अ@री रlकम B.पधं रा लाख अáावbन हजार मा=) चे खचा0स माbयता असावी.
िनण0य .३२७ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा B णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागात Urology
Surgery कQरता Telecom, Telescope 30º व sheath खरे दी करणेस व >याकामी
>याकामी येणाXया रlकम B.
१६,००,
(काय0वाहीcकWय संचालक)
००,०००/
०००/-मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली.
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४२
ी साईबाबा B णालयातील C.V.T.S. O.T.1 या िवभागाकरीता Flexible Fiberoptic Branchoscope
with Light Sorce खरे दी करणे.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- १७ (२) ण
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन < ताव
<ा तािवक:- ी साईबाबा B णालयातील CVTS O.T.Iया िवभागाने मागणीप=काbवये निवन ०१
नग Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce ची मागणी के लेली आहे. Ù णाPया
अ>यव थ ि थतीम5ये कृ ि=म वासोPछवास दे7यासाठी वास नलीके त टयबु टाकावी लागते >यावेळी सदर
Flexible Fiberoptic Branchoscopeमळ
ु े ती टयबु सहजतेने टाकता येते.
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा Ù णालयातील एकुण १२४
नग मिशbस बदलणेसाठी माbयता िमळालेली असनू >यानसु ार खरे दीची काय0वाही सÙ
ु कर7यात आलेली आहे.
>याम5ये Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce चीदेखील खरे दी कर7यात येत असनू
>यासाठी अदं ाजे खच0 Ù.११,००,०००/- इतका < तावीत कर7यात आलेला आहे. तGहा CVTS O.T. I या
िवभागाकरीता Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce खरे दीकामी अदं ाजे रlकम
Ù.११,००,०००/- इतका खच0 अपेि@त आहे.
मागणी– ी साईबाबा B णालयातील CVTS O.T.I या िवभागाने Flexible Fiberoptic
Branchoscope with Light Sorce ची मागणीप=काbवये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदेशीर तसेच आिथ0क िवषय इ.
छाननी कBन अनमु ान:-
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१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत0ये व अिधकार . १७-२ (ण)अbवये मानवजातीPया कKयाण करणा-या िकंवा
मानवाला आप>तीम5ये साहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना देईल असा आहे. >यानसु ार
सं थानतफª दोन धम0दाय B णालये चालिव7यात येतात.
२) शासकWय िवभागानी करावयाPया काया0लयीन खरे दीसाठी काय0प5दतीची िनयमावली नसु ार शासन िनण0य .
भांखस – २०१४ / <.. ८२ / भाग – ३ / उcोग – ४,, िद. ३० ऑlटोबर २०१५ अbवये पQरPछे द ३.२.––
िनयमपिु तके नसु ार खल
ु ी पधा0>मक िनिवदा <िया पार पाड7यासाठी या िनिवदांचे अदं ािजत मKु य
B.३,,००,,०००/- पे@ा जा त आहे अशा सव0 िनिवदा ई-िनिवदा प5दतीने काढ7यात यायात. संबंिधत िवभागांना
B.५ हजार पय]तPया िकंमतीPया व तु िनिवदा/ दरप=के न मागिवता थेट जागेवरखरे दी कर7याची मभु ा दे7यात
आली आहे. अशा व तंच
ु ी एकुण खरे दी >या >या अिथ0क वषा0त Bपये ५०,,०००/- पे@ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ<ाय / पट मत:-ी साईबाबा B णालयातील CVTS O.T.I या िवभागाने
मागणीप=काbवये निवन ०१ नग Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce ची मागणी
के लेली आहे. Ù णाPया अ>यव थ ि थतीम5ये कृ ि=म वासोPछवास दे7यासाठी वास नलीके त टयबु टाकावी
लागते >यावेळी सदर Flexible Fiberoptic Branchoscope मळ
ु े ती टयबु सहजतेने टाकता
येते.िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा Ù णालयातील एकुण १२४ नग
मिशbस बदलणेसाठी माbयता िमळालेली असनू >यानसु ार खरे दीची काय0वाही सÙ
ु कर7यात आलेली आहे.
>याम5ये Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce चीदेखील खरे दी कर7यात येत असनू
>यासाठी अदं ाजे खच0 Ù.११,,००,,०००/- इतका < तावीत कर7यात आलेला आहे.. तरी >यांPया मागणीनसु ार
०१ नग Flexible Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce िवहीत प5दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरे दी
कÙन दे7यास हरकत नाही असे नÇ मत आहे.
तरी ी साईनाथ B णालयातील CVTS O.T..I या िवभागासाठी ०१ नग Flexible Fiberoptic
Branchoscope with Light Sorce िविहत प5दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या अदं ाजे
रlकम B.११,,००,,०००/- (अ@रीÙ.अकरा लाख मा=) चे खचा0Pया < तावास माbयता असावी.
िनण0य .३२८ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा B णालयातील C.V.T.S. O.T.1 या िवभागाकरीता Flexible
Fiberoptic Branchoscope with Light Sorce िविहत प5दतीने
दतीने ईई-िनिवदा मागवनू खरे दी करणेस व
>याकामी येणाXया B.११,,००,,०००/- मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आली.
(काय0वाहीcकWय संचालक)
आली.
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४३
सन २०१५२०१५-१६ मधील (Annual Rate Countract) वािष0क खरे दीमधील मजं रू दराने औषधे, सिज0कल,
ल,
लॅबोरे टरी सािह>य खरे दीस (B.१६,
१६,४४,
४४,१३७/
१३७/-) कायÊaर माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
< तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- १७ (२) ण
तावयव थापन सिमतीचा ठराव  .:(०१) मा.यव थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनण0य मांक २६ Clause No.9 अbवये
मागणी के लेKया औषधांPया साठयापै
कW B.२५,०००/- पे@ा अिधक रlकमेPया औषधाच
ं ी अितरीlत मागणी
करावयाची झाKयास दै
नंिदन कामाची गै
रसोय होऊ नये, qहणनू ती मा. काय0कारी अिधकारी यांचे मंजरु ीने खरे दी
कBन के वळ नUद घे7यासाठी / मािहती तव मा.यव थापन सिमती सभेपढु े नUद घे7यासाठी सादर कर7यात यावे,
असे ठरले आहे.
(०२) िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा.यव थापन सिमती सभेत िनण0य .७५६(५) अbवये ी साईबाबा
व ी साईनाथ B णालयाकरीता वाषक (सन २०१६-१७) या वषा0करीता लागणारे औषधे व सिज0कल सािह>य
खरे दी करणेकामी < तावात नमदु के लेKया काय0वाहीचे अवलोकन करणेत येऊन, B णालय उपसिमतीने
खालील<माणे िशफारशी के Kया, >या माbय कर7यात आKया आहेत.
बXयाचशा नामांिकत B णालयांम5ये जनरीक औषधे वापरली जातात. >यामळ
ु े सं थान B णालयांकरीता
<ाधाbयाने जनरीक औषधे खरे दी करावीत. काही जनरीक औषधांचा B णांवर <भाव होत नाही, असे डॉlटस0
सांगतात, अशी औषधे संबधं ीत कंपनीकडून बदलून घे7यात यावी व तरीही तारी आKयास सदरह? औषध
िनमा0ती कंपनीस काळया यादीत टाक7यात यावे.
औषध खरे दी <िया राबिवणेपवु  कोकWळा बेन हॉि पटल, नागपरु , Bबी हॉल िlलिनक, पणु ,े माऊट
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच राय शासन/ भारतीय लकरांPया B णालयांम5ये वापर7यात येणाXया
औषधांची व औषध खरे दी <ियेची मािहती संकलीत कBन, उपकाय0कारी अिधकारी, मOु यलेखािधकारी तथा
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<शासकWय अिधकारी, B णालय व वै
cिकय सच
ं ालक यांनी औषध खरे दी करणेकामी अटी/ शत िनित कBन
सभेसमोर < ताव सादर करावा. तोपय]त औषधांअभावी B णांची गै
रसोय होऊ नये, याकरीता स5याचे मजं रु
िनqनतम दराने औषधे खरे दी कर7यात यावीत, असे ठरले आहे.
<ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ B णालयाकरीता दै
निं दन वापरासाठी लागणा-या औषधे,
सिज0कल सािह>य, लॅब के मीकKस, कbझमु ेबKस व िकरकोळ सािह>य खरे दीकामी सन २०१५-१६ या वषा0करीता
वािष0क िनिवदेतील मंजरु दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकुण रlकम B.१६,७५,७२,९४७.४४ इतlया रlकमेचे
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी B.१६,३६,५५,५०८.२७ इतlया रlकमेचे परु वठा आदेश दे7यात आलेले आहे.
तसेच Re-Tender मधील ७३ आयटमकरीता तातडीची गरज पाहता ३ लाखापे@ा कमी रlकमेPया खरे दीकामी
कोटेशन मागणी कBन िद.१०/११/२०१६ रोजी परु वठा आदेश दे7यात आलेले आहेत.
>यानसु ार परु वठा आदेशा<माणे परु वठाधारकांकडून मालाचा परु वठा चालु आहे, तर >यातील काही
मालाचा परु वठा पणु 0 झालेला आहे. >यापै
कW स5या सोबतPया यादीतील औषधे, सिज0कल सािह>य, लॅब
के मीकKस, कbझमु ेबKस व िकरकोळ सािह>य इ>यादचा औषधांचा भांडारात साठा िशKलक नाही, सदर
साठयाची वािष0क मागणी पणु 0 झालेली आहे. तथािप सदरह? औषधे, सिज0कल सािह>य, लॅब के मीकKस,
कbझमु ेबKस व िकरकोळ सािह>य हे दै
नंिदन वापरासाठी आवयक असKयामळ
ु े तGहा गरज पाहता काही औषधे /
सिज0कल सािह>य मंजरु दराने खरे दी कर7यात येत आहेत, तसेच काही औषधे खरे दी कर7यात आलेली आहेत.
सदर औषधे / सिज0कल सािह>य हे आपण जर मंजरु दरायितरीlत खरे दी के ले तर >यासाठी जा त खच0 येऊन
>यात सं थानचे नक
ु सान होणार आहे. >यामळ
ु े सदर मटेरीयल हे मंजरु दरानेच खरे दीचे < तािवत कर7यात येत
आहे. तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढु ील वािष0क खरे दीचा कालावधी बघता वािष0क मंजरु
नग संOया यितरीlत जा त नग सOं याची मागणी कर7यात आलेली आहे.
िद.०१/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ B णालयात मोफत सेवा दे7यात येत असKयामळ
ु े स5या B णांची
संOया िदवसGिदवस वाढत असनू >यासाठी लागणारे औषधे / सिज0कल सािह>य स5ु दा जा त <माणात लागत
आहेत.
सन २०१७-१८ या वषा0करीता लागणारे औषधे, सिज0कल सािह>य, लॅब के मीकKस, कbझमु ेबKस व
िकरकोळ सािह>य इ>यादी खरे दीकामी अदं ाजे रlकम B.५५,९१,९१,८३६/- इतlया रlकमेचा < ताव
माbयतेसाठी सादर कर7यात आला होता, सदर < तावास िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमती सभेत
माbयता िमळालेली असनू >याकामीची खरे दीबाबत पढु ील काय0वाही पणु 0 होऊन औषधे <ा¡त हो7यास बराच
कालावधी लागणार होता, >यामळ
रसोय होऊ नये qहणनू
ु े B णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधाच
ं ी गै
सोबतPया यादीतील औषधे सन २०१५-१६ या वषा0तील मजं रु दराने खरे दी कBन दे7यात आलेली आहेत व
याकामी मजं रु दराने पणु ा]िकत रlकम B.१६,४४,१३७/-(अ@री B.सोळा लाख चौरे चाळीस हजार एकशे सदोतीस
मा=) इतका खच0 आलेला आहे.
िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि=सद य सिमतीचे सभेत िनण0य .२६ अbवये वािष0क औषधे खरे दीमधील औषधे
व सिज0कल सािह>य खरे दीकामी अदं ाजे रlकम B.५५,७३,३६,३९२/- चे खचा0स माbयता िमळालेली असनू >यास
मा.उPच bयायालय, औरंगाबाद खंडपीठाची िसहील अ¡लीके शन नंबर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अbवये ईिनिवदा मागवनू खरे दीस माbयता िमळालेली आहे. >यानसु ार िद.२८/०७/२०१५ व िद.१३/११/२०१५ अbवये
PART “A” करीता एकुण रlकम B.३३,१२,२८,४५५.७१ इतlया रlकमेचे परु वठा आदेश दे7यात आलेले
असनू PART “B” करीता On Consignment Basis वर दै
नंिदन वापरात येणा-या Drug Eluting Stent,
Valve, Pacemaker, PTCA Balloon, BMV Balloon साठी परु वठा आदेश दे7यात आले होते. >याbवये
आजपय]त दोbही िमळून (PART “A”व“B”[On Consignment Basis]) B.४५,८९,५८,८६०.६६ इतlया
रlकमेचे औषधे / सिज0कल सािह>य खरे दी कर7यात आलेले आहेत, qहणजेच मजं रु रlकम
B.५५,७३,३६,३९२/- पै
कW B.९,८३,७७,५३१.३४ इतकW रlकम िशKलक आहे, >यामळ
ु े आपणास अितरीlत
खरे दी ही िशKलक रlकमेतुन करता येणार आहे. तसेच B.५५,७३,३६,३९२/- ही रlकम सन २०१५-१६ या
वषा0चे औषधे खरे दीसाठी मंजरु कर7यात आली होती, पण <>य@ात पाहता सदर रlकमेतनू दोन वषा0पासनू
मटेरीयल खरे दी कर7यात येऊन िशKलक रlकमेतून खरे दीचा < ताव आहे.
मागणी – सोबतPया तl>यात दश0िवKया<माणे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदªश, तांि=क, कायदेशीर तसेच आिथ0क िवषय इ.
छाननी कBन अनमु ान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत0ये व अिधकार . १७-२ (ण) अbवये मानवजातीPया
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कKयाण करणा-या िकंवा मानवाला आप>तीम5ये साहा×य करणा-या अbय कोण>याही उदा>त काया0स चालना
देईल असा आहे. >यानसु ार सं थानतफª दोन धम0दाय B णालये चालिव7यात येतात.
िवभागाचा अिभ<ाय / पट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम5ये महारा शासनाPया राजीव गांधी
जीवनदायी योजनेअतं ग0त B ण दाखल होत असतात. सदर योजनेअतं ग0त होणा-या श =िया व उपचार चालु
असताना B ण पणु 0 बरा होऊन िडसचाज0 िदKयापासनू १ वषा0साठी औषधे मोफत दयावी लागतात, >यामळ
ु े
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअतं ग0त B णांना िदलेKया
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं थानला िमळत असतो. >यामळ
ु े जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे
वािष0क मंजरु दराने खरे दी कर7यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरे दी कBन ठे वKयास ती मदु तबाहय हो7याची
शlयता नाकारता येत नाही, >यामळ
ु े सं थानचे मोठे अिथ0क नक
ु सान हो7याची शlयता असते.
तसेच सन २०१७-१८ या वषा0Pया पढु ील वािष0क औषधे, सिज0कल सािह>य, लॅब के मीकKस,
कbझमु ेबKस व िकरकोळ सािह>य इ>यादी खरे दीकामी कालावधी लागणार होता, >यामळ
ु े B णांना उपचारासाठी
लागणा-या औषधांची गै
रसोय होऊ नये तसेच डG यु सारखे संसग0जbय आजार व सं थान B णालयामाफ0 त
आयोिजत कॅ qपदारे लागणा-या औषधे खरे दीकामी सोबतPया यादीतील काही औषधे सन २०१५-१६ या
वषा0तील मंजरु दराने खरे दी कBन दे7यात आलेली आहेत. तसेच B णालयात काही औषधांची तातडीने
आवयकता असKयामळ
ु े मंजरु दराने आवयकतेनसु ार खरे दी कर7यात येत आहेत.
सन २०१७-१८ या वषा0करीता वािष0क अदं ाजप=कWय तरतुद ही औषधे / सिज0कल सािह>य व On
Cosignment Basis Item कQरता एकुण रlकम B.५५,००,००,०००/- (अ@री B. पचं ावbन कोटी मा=) असनू
>यापै
कW रlकम B.३५,००,००,०००/- (अ@री B.प तीस कोटी मा=) औषधे / सिज0कल सािह>यांकQरता असनू
िद.३१/०३/२०१८ अखेर रlकम B.४१,९०,९३,४७६/- (अ@री B. चौरे चाळीस कोटी बावbन लाख अáयाह>तर
हजार दोनशे एक मा=) इतकW औषधांची अदं ाजप=कWय तरतुद िशKलक आहे. तसेच उपरोlत खरे दीतील
औषधांPया िकंमती हया बाजारभावापे@ा कमी आहे याची खा=ी कBनच खरे दी कर7यात येत आहे.
तसेच सोबतPया तl>यात नमदु के लेKया औषधांची तातडीने आवयकता होती, कारण ी साईनाथ
B णालयात मोफत सेवा दे7यात येत असKयामळ
ु े B णांची संOया िदवसGिदवस खपु च वाढत आहे, तसेच राजीव
गांधी B णांना मोफत औषधे देणक
े ामी औषधे अपरु े पडत आहे.
तरी सोबतPया तl>यातील औषधे / सिज0कल / लॅबोरॅ टरी सािह>य मंजरु दराने कायÊ>तर खरे दीस व
याकामी येणा-या पणु ा]िकत रlकम B.१६,४४,१३७/-(अ@री B.सोळा लाख चौरे चाळीस हजार एकशे सदोतीस
मा=) चे खचा0स माbयता िमळणेस तसेच सदरचा < ताव नUद घेणक
े ामी सादर.
िनण0य .३२९ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
cकWय सच
होऊन, उपरोp् < तावास कायÊaर माbयता दे7यात आली.
आली. (काय0वाहीाही- वै
ालक)
ं ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानतं र मा.
मा.अ5य@ महोदय यांचे परवानगीने आय>या वेळेPया िवषयांवर चचा0 सBु करणेत आली.
आली.
आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाकडील प= जा.
जा..सासिं वव-१०१६/
१०१६/८४०/
८४०/<..११०/
११०/का.
का.१६ िद.
िद.०९/
०९/०४/
०४/२०१८
रोजीPया प=ाचे अनषु ंगाने िशव पशा0ने पावन झालेKया व तू व छ=पती िशवाजी महाराजांचा इितहास <दश0नBपी
ठे व7यासाठी सं थान मालकWPया वापरास िदलेKया जागेPया मदु तवाढी संदभा0त <दश0नातील ऐितहािसक व तंच
ु े
नक
मा.यव थापन सिमतीचे मत
ु सान झाKयास >याची जबाबदारी कोणावर िनित कर7यात येईल याबाबत मा.
शासनास सादर करणेबाबत.
ाबत.
< तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,(िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म5ये िवव तयव थेम5ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम>ता राय शासनाPया लेखी
पवू 0मंजरू ीने असेल >याखेरीज सिमतीकडून एक वषा0पे@ा अिधक मदु तीकरीता भाडेपÓयाने दे7यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक7यात येणार नाही, िवक7यात येणार नाही िकंवा अbयथा अbय संिमत कर7यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
< ताव
ताव– शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाकडील प= जा.ं.सासंिव-१०१६/८४०/ <..११०/ का.१६
िद.०९/०४/२०१८ रोजीPया प=ाचे अनषु ंगाने िशव पशा0ने पावन झालेKया व तू व छ=पती िशवाजी महाराजांचा
इितहास <दश0नBपी ठे व7यासाठी सं थान मालकWPया वापरास िदलेKया जागेPया मदु तवाढी संदभा0त <दश0नातील
ऐितहािसक व तंचू े नक
ु सान झाKयास >याची जबाबदारी कोणावर िनित कर7यात येईल याबाबत मा.यव थापन
सिमतीचे मत शासनास सादर करणेबाबत..
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< तावना
तावना–
वना ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांना िशव पशा0ने पावन झालेKया व तू व छ=पती िशवाजी
महाराजांचा इितहास <दश0नBपी ठे व7यासाठी सं थान मालकWची मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील
वापरास िदलेली गट न.ं ८० व ८५ यामधील साई<सादालय इमारतीतील पिहKया मजKयावरील
आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदं ाजे Bंदी दि@णो>तर ६० फूट व लांबी पवू -0 पिम १२० फूट याचे
साधारण @े=फळ ७२०० चौ.फूट या वापरास िदलेKया िमळकतीची वापराची मदु त िद.३१/१२/२०१७ रोजी
संपु टात आलेली आहे. >यापढु ील ११ वषा0साठीच मदु त वाढवनू िमळणेकामी ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांनी
मा.यव थापन सिमतीपढू े िवनतं ी के लेली आहे. ती मा.यव थापन सिमतीने माbय के ली असनू >यांचे मागणीनसु ार
पढु ील ११ वषª मदु तवाढ देणसे ाठी िवधी व bयाय िवभाग,महारा शासन यांचे माbयतेसाठी < ताव सादर करणेत
यावा वगै
रेबाबत िनण0य ं.१०७८ <माणे िनण0य झालेला आहे.
तçषु ंगाने सदरचा < ताव इकडील जा.ं.एसएसएसटी/मालम>ता/५९९०/२०१८ िद.०७/०२/२०१८
अbवये मा.<धान सिचव,िवधी व bयाय िवभाग,महारा शासन,मं=ालय,मंबु ई यांचेकडेस सादर करणेत आलेला
आहे.
>यास अनसु Bन मा.काया0सन अिधकारी,िवधी व bयाय िवभाग,मं=ालय,मंबु ई यांनी >यांचेकडील
जा.ं.सासंिव-१०१६/८४०/<..११०/का.१६िद.०९/०४/२०१८ अbवये खालील मcु ांची माहीती ता>काळ
शासनास उपलध कBन देणबे ाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
१)
ी.अिभिजत िशंदे यांनी >यांPया <दश0नात मांडलेKया व तू िशवाजी महाराजांPया पशा0ने पावन
झाKयाचे qहटले आहे. सबब या सव0 व तू व श =े िशवकालीन आहेत िकंवा >यांचा वापर छ=पती
िशवाजी महाराजांनी के लेला आहे यासंदभा0त >यांनी सं थानकडे परु ात>व िवभागाचा वा अbय
कोण>याही <ािधकृ त शासकWय सं थेचा परु ावा सादर के ला आहे का?
२)
सदर <दश0न सं थानPया जागेत असKयाने सव0सामाbय भlतांना हे <दश0न सं थानचे आहे असे
<थमदश0नी वाटणे म<ा¡त आहे. सबब या <दश0नात मांडलेली श =ा =े आिण व तू या िशवकालीन
आहेत िकंवा कसे याबाबत सं थानने पडताळणी के ली आहे का?
३)
<सादालयात येणा-या भlतांPया संर@णाची <ाथिमक जबाबदारी ही सं थानची आहे. सदर जागा ११
वषा]साठी दे7याचा िनण0य घे7यापवू  <सादालयात होणारी गद व >या अनषु ंगाने <दश0न पाह7यासाठी
होणारी गद यांचा एकि=त िवचार कBन सं थान आप>ती यव थापनाPया ÔिËने काय उपाययोजना
के ली आहे?
४)
सदर <दश0न हे <सादालयाPया पिहKया मजKयावर आहे. भिवयात <सादालयात काही दघु ट0 ना घडून
<दश0नातील ऐितहािसक व तंच
ू े नक
ु सान झाKयास >याची जबाबदारी कोणावर िनित कर7यात
येईल.याबाबत यव थापन सिमतीचे मत शासनाला कळिव7यात यावे.
५)
ी.िशदं े यानं ी यव थापन सिमतीPया सभेत आपण करत असलेKया कामामळ
ु े छ=पती िशवाजी
महाराजांचा इितहास देशभरात पोहचणार असKयाचे नमदू के ले आहे. ही बाब िवचारात घेता सदर
<दश0न पाह7यासाठी भlतांकडून कोणतेही मKु य न आकारता िवनामKु य <दश0न दाखिव7यास >याच
ं ी
सहमती आहे वा कसे?
६)
ी साईबाबा सं थानसाठी भिवयात राबवावयाPया अbय कोण>याही <कKपाकरीता या जागेची
आवयकता लागू शकते याबाबत पडताळणी कर7यात आली आहे का?
उपरोlत मु ा ं.४ सदर <दश0न हे <सादालयाPया पिहKया मजKयावर आहे. भिवयात <सादालयात
काही दघु ट0 ना घडून <दश0नातील ऐितहािसक व तंच
ू े नक
ु सान झाKयास >याची जबाबदारी कोणावर िनित
कर7यात येईल याबाबत यव थापन सिमतीचे मत शासनास कळिवणेत यावे असेबाबत शासनाचे उपरोlत प=ात
नमदू के लेले आहे.
या तव मा.यव थापन सिमतीचे अिभ<ाय िमळणेकामी सदरचा < ताव सादर.
िनण0य .३३० यावर सिव तर चचा0 होऊन
होऊन, शासनाने उपि थत के लेKया मु ा .४ बाबत सिमतीचे पढु ील <माणे अिभ<ाय
शासनास सादर करावे, असे ठरले.
शासनाPया प=ात नमदु के Kया<माणे काही दघु ट0 ना घडून <दश0नातील ऐतीहासीक व तंच
ु सान
ु े नक
झाKयास >याची जबाबदारी ी.
ी.अिभिजत िशंदे यांची राहील.
राहील.
(काय0वाहीाही- <.अिध@क,
अिध@क,मालमaा िवभाग)
िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
< तावताव-

ी गBु पोिण0मा उ>सवउ>सव-२०१८ (िदनांक २६.
२६.०७.
०७.२०१८ ते िदनांक २८.
२८.०७.
०७.२०१८)
२०१८) साजरा करणेस व याकामी
येणाXया खचा0चे अदं ाजप=कास माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था,
था, िशड अिधिनयम २००४२००४१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालम>तेची व कामकाजाची
काय0@मतेने यव था पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव
आयोिजत कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे. भlतगणांना आवयक >या
सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव Úेाचा कारभार या
<योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी
लावणे, ही सिमतीची कत0ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अbवये, भlतांना देवतेPया दश0नासाठी व मिं दरात
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अbवये, ी साईबाबांचे जीवन, >यांचे काय0, >यांPया
लीला व >यांची िशकवण यांबाबतPया उपयlु त मािहतीचा <चार व <सार करील आिण ी साई
सािह>य Nथं ालय चालवील व >याचा िव तार करील.
< तावना:- सालाबाद<माणे यावष ी गBु पौिण0मा उ>सव गBु वार, िदनांक २६/०७/२०१८ ते शिनवार,
िदनांक २८/०७/२०१८असा तीन िदवस साजरा कर7यात येणार आहे. उ>सवाचा मOु य िदवस श
ु वार िदनांक
२७/०७/२०१८ आहे. या उ>सवासाठी खालील<माणे तयारी करावी लागणार आहे.

अ.न.ं तपशील
१ उ>सव िनम=ं ण पि=का

२

उ>सव यव था
गBु वार िद.२६/०७/२०१८
(<ारंभ िदवस )
श
ु वार िद.२७/०७/२०१८
(मOु य िदवस)

शिनवार िद. २८/०७/२०१८.
( सांगता िदवस )
गBु वार िद.२६/०७/२०१८
श
ु वार िद.२७.०७.२०१८
शिनवार िद.२८/०७/२०१८

उ>सवात
सवात करावयाची कामे
अिधिनयमातील तरतदु ीनसु ार भp मडं ळाचे आजीव व आयदाते सभासदानं ा
उ>सवाPया िनम=ं ण पि=का पाठवाया लागतात.
ी गBु पौिण0मा उ>सवासाठी िनम=ं ण (सभासदांची सOं या १,८०,००० पाकWटांसह)
पि=का छपाई कBन _याया लागतील. तसेच नेहमी <माणे <ेस नोट (bयजू ॲटम)
qहणनू वत0मान प=ातून <िस5दी दे7यात येईल.
अ ) कलाकार काय0म
सायंकाळी ७.३० ते रा=ौ. १०.०० पय]त िनमंि=त कलाकारांचा काय0म होईल.
१) सायंकाळी ०७.३० ते रा=ौ. १०.०० पय]त िनमिं =त कलाकारांचा काय0म होईल.
२) <थे<माणे मOु य िदवशी रा=ौ ११.०० ते पहाटे ४.०० पय]त चे समोर इPछुक
कलाकारांचा साईभजन काय0म आयोिजत कर7यात येतो. परंतु मOु य िदवशी
११.१५ ते पहाटे ३.४९ पय]त खNास चंCNहण असKयाने, मंिदरात मं=ोPचाराचे पठण
होणार असKयाने चे समोर इPछुक कलाकारांचा साईभजन काय0म ठे वता येणार
नाही.
मंिदर पQरसरात साऊंड िस टीम चा वापर न करता इPछुक कलाकारांचा साईभजन
काय0म ठे वणेस हरकत नाही असे मत आहे. मOु य िदवशी समाधी मिं दर दश0नासाठी
रा=भर उघडे रािहल.
सायक
ं ाळी ७.३० ते १०.०० पय]त िनमिं =त कलाकाराच
ं ा काय0म होईल.
ब) कWत0न काय0म
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१७ चे सभेतील िनण0य .१५५ नसु ार
आंतरराीय कWत0नकार ह.भ.प .चाBद>त गोिवंद वामी आफळे यांचे ी गBु पौिण0मा
उ>सव २०१८ म5ये कWत0न ठे व7यास माbयता दे7यात आली आहे. >यानसु ार ी
गBु पौिण0मा उ>सवात तीन िदवस ह.भ.प .चाBद>त गोिवंद वामी आफळे यांचे कWत0न
काय0म ठे वता येईल. कWत0नकारांची व साथीदारांची िनवास यव था सं थानमाफ0 त
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मोफत कर7यात येईल. िनम=ं ीत कWत0नकारांचे व कलाकारांचे मानधन मंिदर
िवभागामाफ0 त अदा कर7यात येईल.
ी
साईस>यóत उ>सव काळात िद.२६/०७/२०१८ ते िद.२८/०७/२०१८ अखेर मंिदर िवभागामाफ0 त
(स>यनारायण)
पार पाडKया जाणा-या ी साईस>यóत पजू ा व अिभषेक पजु ा भlतांPया गदचा
पजू ा व अिभषेक पजू ा
अदं ाज घेऊन चालू िकंवा बंद ठे वता येईल.
िवcतु रोषणाई
समाधी मिं दर, Tारकामाई, चावडी, गBु थान व मंिदर पQरसरात सोई<माणे िवcतु
रोषणाई कर7यात येईल. ी गBु पौिण0मा उ>सवात ी साईराज डेकोरे टस0, मंबु ई
िवनामKु य रोषणाई करीत असतात. >यांची िशड येथे िनवास, भोजन व चहानाटयाची यव था सं थानमाफ0 त िवनामKु य कर7यात येत.े मा= क भाडे व जाणे ये7याचा खच0 दे7याची <था आहे. यावेळी िवcतु िवभागामाफ0 त >यांना कळिव7यात
येईल. ते न आKयास सं थान माफ0 त िवcतु रोषणाई कर7यात येईल.
अखडं पारायण यव था
उ>सव काळात िदनांक २६/०७/२०१८ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी Tारकामाई
मिं दरात ी साईचQर=ाचे अखडं पारायणास सBु वात होईल. िद.२७/०७/२०१८ रोजी
सकाळी ०५.०० वाजता समाी होईल. मा. यव थापन सिमतीचे ५ सद य पिहले पाच
अ5याय वाचतील व रािहलेले ४८ अ5याय <>येकW एक असे ४८ भp वाचतील.
इPछुक भpाच
ं ी नांवे िद.२५/०७/२०१८. रोजी समाधी मिं दरासमोरील टेजवर कम0चायाकडे नUदिवली जातील व >याच िदवशी सायक
ं ाळी >यांPया नावाPया िचáया काढून
पारायणा करीता नांवे िनित के ली जातील. पारायणात भाग घेणा-या <>येक भpास
<साद qहणनू एक ीफळ दे7यात येईल. या उ>सवात पोथी, वीणा, <ितमा, अ5याय
वाचन, BCािभषेक, पाcपजू ा या काय0माकरीता मा. यव थापन सिमतीचे सद य
हजर राहातील.
पालखी व रथ िमरवणक
उ>सवाचे पिहले िदवशी गBु वार िदनांक २६/०७/२०१८ रोजी चे पालखीची गांवातनू
ू
रा=ौ ९.१५ वाजता िमरवणक
ू होईल, श
ु वार िदनांक २७/०७/२०१८ रोजी रा=ौ
९.१५ वाजता रथाची गांवातनू िमरवणक
ू होईल.
संर@ण यव था
उ>सव काळात समाधी मंिदर व मंिदर पQरसरात बदं ोब त ठे वणेकामी संर@ण िवभागात
ठे केदारी प5दतीने जादा गाड0 नेम7यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था राखणेसाठी
परु े सा बदं ोब त ठे वणेकामी मा. पोलीस अिध@क, अहमदनगर यांना तसेच
काय0मासाठी 5वनी@ेपणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी@क, िशड यांना िवनतं ी
कर7यात येईल.
<साद - भोजन यव था
उ>सव काळात <सादालयात िमटाbनासह भlतांना मोफत <साद भोजन िदले जाते. मा.
यव थापन सिमतीचे सद य व >यांचे कुटुंिबय तसेच िनमिं =त कलाकारांना वत=ं
<साद भोजनाची यव था कर7यात येईल. पोलीस कम0चारी व उ>सवात काम
करणेकरीता मदतीसाठी येणा-या यlतीची <साद भोजनाची यव था नेहमी<माणे
के ली जाईल. साईभlतांचे सोयीसाठी चहा, कॉफW, दधू व िब कWटे इ>यादी कॅ bटीनम5ये
२४ तास सिु वधा उपलध आहे. लाडू <साद तसेच तीनही िदवस िमटाbन <साद
नेहमी<माणे दे7यात येईल. उ>सव काळात लाडू <साद िवW जा तीत जा त िठकाणी
सBु करणेत येईल. या सबधं ीत िवभागाकडुन िनयोजन कर7यात येईल.
मा. मOु य काय0कारी अिधकारी यांचेशी चचा0 कBन सन २०१८ चे गBु पौिण0मा
उ>सवात ितनही िदवसांचे <साद भोजनात िमटांbन पदाथ0 िनित कर7यात येतील.
>या<माणे उ>सवात िमटाbन देता येईल.
देणगी काऊंटस0
उ>सवाचे मOु य िदवशी मंिदर रा=भर उघडे असKयाने देणगी काऊंटस0 तीन िशÅटम5ये
ठे व7यात येतील.
जादा कं=ाटी कम0चारी
उ>सवाचे पवु 0 तयारी करणेकामी व उ>सव पार पाडणेकरीता िविवध िवभागांकडून
आलेKया मागणीची छाननी के Kयानंतर मा. मOु य काय0कारी अिधकारी, यांचे
आदेशानसु ार या->या खा>यास जादा खं=ाटी कम0चारीवग0 दे7यात येईल.
B णालय यव था
सं थानमाफ0 त नेहमी<माणे चोवीस तास <थमोपचार कG C सBु कर7यात येतील. तसेच
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ससु ज अशी B णवािहका मंिदर पQरसर, ी साई<सादालय पQरसर या िठकाणी
ठे व7यात येईल.
पाणीपरु वठा
पाटबधं ारे खा>यास उ>सव काळात कॅ नॉल चालू ठे वणे बाबत िवनतं ी कर7यात येईल.
िनयिमत पाणीपरु वठा रािहल, याची यव था कर7यात येईल.
भpांची <ासंिगक िनवास सं थानचे साईआम भlतिनवास थान न.ं १ व साई धम0शाळा, Tारावती, िनवास थान,
यव था
इ.इमारती मधनु पालखी पदया=साठी व भpांची िनवास यव था कर7यात येईल.
पालखी यव था
ी गBु पौिण0मा उ>सवात पणु े तसेच इतर िठकाणाह?न पालOया येत असतात. उ>सवात
येणा-या पालOया व सोबत येणाXया भpांची यव था साईआम (धम0शाळा)
पQरसरात कर7यात येत.े येणा-या पालOयांचा तpा अलिहदा सादर के ला जाईल. पायी
येणा-या भpांची आवयकतेनसु ार िशगं वे,गहु ापाट,िपं<ी िनम0ळ येथे सं थानतफª टँकरने
िप7याचे पाणी परु िव7याची यव था यदं ाही करावी लागणार आहे.
काय0माची सांगता
गोपाळ काKयाचे कWत0नाने उ>सवाची सागं ता होईल. काKयाचे कWत0न िनमिं =त
कWत0नकार करतील.
खचा0चे अदं ाजप=क
ी गBु पौिण0मा उ>सव-२०१७ म5ये <>य@ खच0 B.२७,३०,३०६/- (अ@री Bपये
स>तािवस लाख तीस हजार तीनशे सहा ) मा= इतका खच0 झाला होता. ी गBु पौिण0मा
उ>सव सन-२०१८ करीता खालील तपिशला<माणे अदं ाजे अदं ाजे B. ४८,९८,०००/(B.आáे चाळीस लाख,आáय7णव हजार ) मा= खच0 अपे@ीत आहे.
ी गBु पौिण0मा उ>सव
सव -२०१८ अदं ाजप=क

अ.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

खच0 तपिशल

ी गBपौिण0मा उ>सव
सव -२०१७
अदं ाजे खच0
<>य@ खच0
मडं प, कमानी, टेज, व इतर
४,१९,१०९.००
४२०३५४.००
कलाकार िबदागी (िकत0नकार व िनमं=ीत ५,००,०००.००
३८,९३९.००
कलाकार काय0मासह )
भlतानं ा िमटाbन (म पQरहार मजरु ीसह)
८,३७,३५४.००
६०७३४०.००
िवदयतु रोषणाई (जनरे टर भाडे, इधं न खच0 ) १,००,०००.००
७३१४८.००
िनम=ं ण पि=का, जािहरात, पोटेज,लेबल १३,००,०००.०० १२,६०,९१७.००
टीकर (आयदाते िवदेशी भlतासं ह )
जादा कम0चारी वयसं ेवक (िवदयाथ) ४,००,०००.००
२९७३७९.००
मानधन
पालOयाचे िठकाणी िप7याची पा7याची ३,००,०००.००
२०१४९.००
यव था खच0 (टॅकर िडझेलसह)
साऊंड िस टीम भाडेत>वावर घेणक
े ामी
मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरे शन
२,००,०००.००
भाडो=ी े न, मालवाहतुक व इतर खच0
१,००,०००.००
१२०८०.००
एकुण Bपये - ४१,
४१,५६,
५६,४६३.
४६३.०० २७,
२७,३०,
३०,३०६.
३०६.००

ी गBु पौिण0मा
उ>सव
सव-२०१८ अदं ाजे खच0
४,६२,०००.००
२,९२,०००.००
८,६९,०००.००
१,१०,०००.००
२५,४०,०००.००
४,००,०००.००
२५,०००.००
१,५०,०००.००
५०,०००.००
४८,
४८,९८,
९८,०००.
०००.००

तरी उपरोp <माणे ी गBु पौिण0मा उ>सव- २०१८ साजरा करणेस, >यासाठी वरील<माणे काय0वाही
करणेस व >यासाठी येणा-या अदं ाजे B.४४८,९८,०००/
०००/- (B. आáे चाळीस लाख,आáया7णव हजार ) मा= चे
खचा0स माbयता असावी.
िनण0य .३३१ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी गBु पोिण0मा उ>सवउ>सव-२०१८ साजरा करणेस व याकामी येणाXया अदं ाजे
B.४४८,९८,०००/
(काय0वाही०००/- मा=चे खचा0स माbयता दे7यात आली.
आली.
ाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०३

< तावताव-

.

ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपच
ु वापरासाठी सं थान िनधीतनू Biomethanation
ं ायत यांचे सयं p
(Thermophilic Anaerobic Digestion) तं=nानावर आधारीत 10TPD @मतेचे दोन <कKप उभारणेकामी
काय0कारी अिभयंता,ा, मिज<ा,
मिज<ा, सगं मनेर यांचेकडे तांि=क मंजरु ीसाठी छाननी शKु क रlकम B.७.१८ ल@ जमा
करणेचे काय0वाहीस माbयता देणबे ाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था व िशड नगरपचं ायत यांचे संयp
ु वापरासाठी सं थान िनधीतनू
घनकचरा <िया <कKप उभारणे करीता मा.यव थापन सिमतीचे िनण0यानसु ार ई-िनिवदा <िया राबिवणेत
आली. िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .४५९ अbवये माbयता दे7यात आली असनू खालील<माणे
िनण0य संमत कर7यात आला आहे.
“यावर सिव तर चचा0 होऊन असे ठरले कW, ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपंचायत यांचेसाठी
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) वBपाचा <>येकW 10 TPD @मतेचे
घनकचरा <िया यिु नटस् उभारणेसाठी िवहीत पØतीने ई-िनिवदा मागिवणेस माbयता दे7यात आली. याकामी
सं थानचे गट न.ं १८२ मिधल जागेम5ये <थमतः सं थानसाठी Biomethanation (Thermophilic
Anaerobic Digestion) वBपाचा १० TPD @मतेचे घनकचरा <िया यिु नटस् उभारणेत यावे व हा <कKप
यश वी झाKयास िशड नगरपंचायतीचे मालकWPया जागेम5ये, >यांचेसाठी सं थानमाफ0 त १० TPD @मतेचे
घनकचरा <िया यिु नटस् उभारणेत यावेत. सदर <कKपाकरीता लॅ7डफWलची आवयकता नसKयाने
लॅ7डफWलची यव था कर7यात येऊ नये. लॅ7डफWल यितQरlत इतर िसहील कामे व यिु नटस् उभारणीसाठी
येणारा भांडवली खच0 तसेच दै
नंिदन देखभालीसाठी <थम वषा0करीता अपेि@त असलेला आवत खच0 िमळून
येणाXया खचा0स माbयता दे7यात आली.
सदर <कKपाची दै
नंिदन देखभाल व दBु ती कर7याचा समावेश ई- िनिवदेत कर7यात यावा व िशड
नगरपचं ायत यांचेसाठी सदरह? <कKप उभारणी करतेवेळी >यांचेबरोबरील करारनाqयाम5ये, वPछ भारत अिभयान
अतं ग0त सदर <कKपास अनदु ान <ा¡त कBन घेणचे ी काय0वाही करावी व अनदु ान <ा झालेनंतर सदरह? अनदु ान
सं थानकडे वग0 करावे, या बाबीचा समावेश करणेत यावा. तसेच िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनण0य
.५५६ अbवये सlु या कचXयातील ¡ला टीक ेडग करणेकरीता शेड उभारणीकामी व िद.२०/११/२०१४
रोजीचे सभेतील िनण0य .९९२ अbवये मौजे िशगं वे येिथल िनयोिजत घनकचरा <कKपासाठी िशड नगरपचं ायत
यांना िनधी उपलध कBन देणचे े < ताव र कर7यात येत असनू , >याबाबत िवधी व bयाय िवभाग, महारा
शासन यानं ा अवगत कर7यात यावे, असे ठरले.”
सदरह? <कKपाकरीता वत0मान प=ातील जािहरातीदारे िवहीत प5दतीने ई-िनवीदा मागिवणेत आKया
हो>या. >यानसु ार <ा¡त झालेKया िनिवदापं ै
कW पा= ठे केदार Organic Recycling System Pvt.Ltd., Navi
Mumbai यांनी सादर के लेKया िनवीदेतील दरानसू ार १० TPD @मतेचे ०२ Biomethanation Plant, ५
TPD @मतेचे Bailing Machine तसेच मौजे िनमगाव-को-हाळे गट न.ं १८२ मधील िनयोजीत बायोगॅस ¡लाटं
ते ी साई<सादालय िकचन पय]त जी. आय. पाईप लाईन टाकणे व या <कKपाचे एक वषा0चे कालावधीसाठी
देखभाल दBु ती करणे या कामाकरीता िनिवदेम5ये रlकम B.४,४१,२१,०००/- इतकW नमदू के ली आहे. तसेच
>यापढु ील चार वषा]Pया देखभाल दBु तीसाठी B.२,७६,००,०००/- इतकW रlकम िनिवदेम5ये नमदू के ली होती.
>यानसु ार ठे केदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांचेशी चचा0
वाटाघाटी कBन िनण0य होणेकामी मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेपढु े < ताव सादर
करणेत आला होता, सदरह? सभेतील िनण0य . १०५१(८) अbवये ठे केदार यांना काया0दश
े देणबे ाबत
खालील<माणे िनण0य झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा0 होऊन, उपरोp < ताव जादा खचा0चा असKयामळ
ु े , तो अतं ीम िनण0याथ0
यव थापन सिमतीPया पढु ील सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
>यानसु ार सदरह? इितवृa वाचनू कायम करताना, घनकचरा <िया <कKप उभारणेकामीचे िनqनतम
दरधारक ठे केदार Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai यांचे <ितिनधी सभेसमोर
उपि थत होते.>यांनी सिमती सद यांनी िवचारलेKया <Ýांची समप0क उaरे िदली व सभेसमोर सांिगतले कW, या
घनकचरा <कKपासाठी िशड नगरपचं ायतीस शासनाकडून सवलत Gap Funding िमळू शके ल. तसेच या
<कKपामधनू तयार होणारा गॅस <सादालयाचे उपयोगात येईल व िनिवदेमधील अटी/शतनसु ार <कKपामधनू तयार
होणारे खत >यांना राहील.

{05} 02.05.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

119

यावर सिव तर चचा0 होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपच
ु वापरासाठी सं थान
ं ायत यांचे सयं p
िनधीतनू घनकचरा <िया <कKप उभारणेकामी Organic Recycling System Pvt. Ltd., Navi Mumbai
यांचे एकि=त B.७,१७,२१,०००/- मा= िनqनतम दर ि वकारणेत येऊन, >यांना काया0दश
े दे7यात यावा. तसेच या
<कKपास शासनाकडून िशड नगरपचं ायतीस Gap Funding िमळणेकामी ठे केदाराने आवयक ते सहकाय0
करावे व सदरह? Gap Funding सं थानला वग0 करणेबाबत िशड नगरपचं ायती सोबत MOU करणेत यावा, असे
ठरले.”
ी साईबाबा सं थान िवव त यव था व िशड नगरपचं ायत यांचे संयp
ु वापरासाठी सं थान िनधीतनू
घनकचरा <िया <कKप उभारणे करीता िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन यांची <शासकWय माbयता
घेणसे ाठी जा..५१३१ िद.२६/१२/२०१७ रोजीPया प=ाbवये < ताव सादर करणेत आला होता.>यावर िवधी व
bयाय िवभागाने >यांचेकडील िद.०८/०३/२०१८ रोजीचे प=ाbवये < तावीत <कKपाPया अदं ाजप=कातील दर व
इतर तांि=क बाबची छाननी महारा जीवन <ािधकरणाकडून िवहीत शKु क अदा कBन कBन घे7यात यावी असे
कळिवले होते.
सं थानचे िद.११/०४/२०१८ रोजीचे प=ाbवये मOु य अिभयंता, मिज<ा, नािशक यांचेकडे तांि=क
बाबची छाननी करणेसाठी < ताव सादर करणेत आलेला आहे. यावर मOु य अिभयंता यांनी िद.१२/०४/२०१८
रोजीचे प=ाbवये सदरह? < तावाची छाननी सBु असKयाचे कळिवले असनू खालील <माणे मु े उपि थत के लेले
आहेत.
१.
< तावास तांि=क मंजरू ी देणक
े ामी आवयक शKु क B.७.१८ ल@ चा भरणा ता>काळ काय0कारी
अिभयंता, मिज<ा, संगमनेर काया0लयास कर7यात यावा .
२.
< ताव अ>ं यत =ोटक वBपात <ा¡त झाला आहे .>याम5ये खालील बाबचा समावेश असणे गरजेचे
आहे.
a.
City Profile
b.
Physical Infrastructure, Population forecast
c.
Waste Generation
d.
Existing MSW collection system
e.
Existing processing system
f.
Gap assessment analysis
g.
Various process of MSW management
h.
O & M aspect
i.
Total capital expenditure
j.
Drawings
k.
Design calculation (Capacity Calculations)
३.
< तावीत के ले Biomithanition process साठी <थम Biomithanition, Landfill,
Gasification/ pyrolysis, increasion या <कारPया <िया बाबत मािहती देवनू
Biomithanition process चीच कशी िनवड के ली याबाबत पटीकरण cावे .
४.
< तावात सदर <िकयेची देखभाल दBु ती तसेच >यातून िमळणारे उ>पbन याबाबतचे <प= जोड7यात
यावे .
५.
< तावात जोड7यात आलेले Drawing अ>यांत अ पट वBपाचे आहेत .सदरचे drawings A-3
Sheet paper वर जोड7यात यावे.
६.
< तावाबरोबर एक ठरािवक कं=ाटदाराचे काम के Kयाचे <माणप= तसेच िशड सं थानने तयार के लेला
RFP (Request of Proposal) जोड7यात आलेला आहे .या कागदप=ांची आवयकता नाही .
७.
अदं ाजप=के व आराखडे उपअिभयंता, काय0कारी अिभयतं ा तसेच मOु य काय0कारी अिधकारी यांचे
वा@रीिनशी सादर करावेत .
सदरह? < तावास तांि=क मंजरू ी घेणचे े काम सं थानमाफ0 त िनिवदा <िया करणेपवू  पणू 0 करणे
आवयक होते. तथापी, याबाबत सं थानकडे संबधीत @े=ातील तn मनु यबळ अथवा याबाबतचा पवू ा0नभु व
नसKयाने सदर <कKपासाठी Design, supply installation, testing & commissioning या त>वावर
िनिवदा मागिवणेत आKया. सदरह? कामाPया ई-िनवीदे मधील Special conditions मधील lलॉज १.१ म5ये
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“All statutory approval should be obtained by the Contractor. Sansthan will assist it by
provideing necessary documents.” अशी तरतदू आहे. तथापी, ठे केदार याच
ं ी जबाबदारी िनिवदापवू 0
कामांसाठी _यावयाPया मजं रू ी सबं धीत नाही, असे या काया0लयाचे मत आहे. तसेच आज िद.२१/०४/२०१८
रोजी मा.अ5य@ महोदय यांनी सदरह? तािं =क छाननी शKु क B.७.१८ ल@ हे सं थानमाफ0 त तातडीने भBन >यास
मा.यव थापन सिमतीची कायÊ>तर माbयता घेणसे ाठी < ताव सादर करणेची सचू ना िदलेली आहे.
तरी ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपंचायत यांचे संयp
ु वापरासाठी सं थान िनधीतनू
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) तं=nानावर आधाQरत 10 TPD @मतेचे दोन
<कKप उभारणे कामी काय0कारी अिभयंता, मिज<ा, संगमनेर यांचक
े डे तां=ीक मंजरू ीसाठी छाननी शKु क रlकम
B.७.१८ ल@ जमा करणेचे काय0वाहीस तसेच सदरह? खचा0स माbयता िमळणेस िवनंती.
< तुत कामाचा <कKप अहवाल (DPR) सादर झाला >यावेळी खचा0बाबतचे सव0 अिधकार
यव थापन सिमतीला होते. >यामळ
आली. तथापी
ु े <कलप् अहवालाPया आधारे िनिवदा <िया राबिव7यात आली.
>यानंतर शासनाकडील अिधसचु ना मांक १०० िद.
, २०१७ अbवये सं थानPया अिधिनयमात सधु ारणा
िद.१३ जल
ु ै
कर7यात आली असनु >यामधील कलम १४ क(ग) मधील तरतुदीनसु ार १ कोटी Bपयापे@ा अिधक खच0 अतंभ0तु
असलेKया < तावांना मंजरू ी दे7याचे अिधकार शासनाला आहेत, >यानसु ार < तुत <कKपाला तांि=क व
<शासकWय माbयता दे7याची काय0वाही शासन तरावर सBु आहे, ही व तुि थती िवचारात घेता <शासकWय
माbयता िमळ7यापवु  पणु 0 झालेली िनिवदा <िया र कBन <शासकWय
<शासकWय माbयता िमळाKयानंतर निवन िनिवदा
<िया करावी,
करावी, असे मत मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी मांडले.
िनण0य .३३२ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत यांचे संयp
ु वापरासाठी सं थान िनधीतून
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) तं=nानावर आधारीत 10TPD @मतेचे दोन
<कKप उभारणेकामी काय0कारी अिभयंताा,, मिज<ा,
मिज<ा, संगमनेर यांचक
े डे तांि=क मंजरु ीसाठी छाननी शKु क रlकम
B.७.१८ ल@ जमा करणेस माbयता दे7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
तसेच शKु क जमा के Kयानंतर तातडीने तांि=क माbयता व <शासकWय माbयता <ा कBन घेऊन संबधीत
ठे केदारास काया0दश
े दे7यात यावा,
(काय0वाहीयावा, असे ठरले.
ाही- काय0कारी अिभयंताा,, बांधकाम िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०४
सं थानचे सक
मा.िवधी व
ु ना>मक तpा िनण0याथ0 मा.
ं े त थळावर <ा झालेKया अतं ग0त लेखापQर@ण सं थांचा तल
bयाय िवभागाकडे पाठिवणेस माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
< ताववै
धािनक लेखापQर@णाम5ये आ@ेपाच
तावं े <माण कमी हो7याPया Ôटीने व आिथ0क यवहारांत
पारदश0कता येऊन वेळीच >यांPयात सधु ारणा कBन ता>काळ काय0वाही कर7यासाठी व स@म अतं ग0त िनय=ं ण
राह7यासाठी अतं ग0त लेखापQर@क qहणनु बाहेरील स@म लेखापQर@ण सं थेची नेमणक
ु कर7यास अनसु Bन
मा.िवधी व bयाय िवभागाचे जा..सासिं व-२०१७/२१९४/<..१३४/का.१६/िद.०८.११.२०१७ चे प=ाbवये
वै
धािनक लेखापQर@काच
ं े िनयlु ती<ताणेच अतं ग0त लेखापQर@काच
ं ी िनयlु ती शासन माbयतेने करणे आवयक
आहे. सबब या<माणे भिवयात काय0वाही कर7यात यावी असे कळिव7यात आले होते. >यास अनसु Bन,
िद.०७.०३.२०१८ रोजीचे मा.य.स.चे सभेम5ये < ताव सादर कर7यात आला होता. िनण0य .१७३/
िद.०७.०३.२०१८ अbवये सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर मािहती <िस5द कर7यात येऊन, बदं पािकटांम5ये
तया
् ंचे फW सह अज0 मागिव7यात येऊन मदु तीत आलेKया अजा]ची खरे दी सिमतीसमोर छानणी कर7यात आली.
>यामधील पा= लेखापQर@ण सं थांPया फW चा तुलना>मक तlता मा.िवधी व bयाय िवभागाकडे सादर कर7यास
माbयता िमळाली आहे.
>यास अनसु Bन, िद.२१.०३.२०१८ रोजी सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती <िस5द कर7यात
येऊन िद.०७.०४.२०१८ अितम
ं ताQरख नमदु कर7यात आली होती. िवहीत मदु तीत एकुण २९ लेखापQर@ण
सं थांचे तांि=क व वािणियक िलफाफे <ा¡त झाले आहे. मा.य.स. िनण0य . १७३/िद.०७.०३.२०१८ अbवये
िद.०९.०४.२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेसमोर तांि=क िलफाफे उघड7यात येऊन, पा= लेखापQर@ण
सं थांचे वािणियक िलफाफे िद.१९.०४.२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड7यात आले आहेत.
>यामधील पा= लेखापQर@ण सं थाPया फW चा तुलना>मक तlता खालील <माणेः-
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S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Name of the firm
Bagchi& Gupta C.A. Mumbai
Pavan Jain & Co C.A. Mumbai
SSSAM & Co. C.A. Pune
RSD & Associates C.A. Mumbai
R.P.D.&Asso. C.A. Nashik
UlhasBorse& Co. C.A. Nashik
A.S.Bedmutha& Co .C.A. Aurangabad
Batliboi&Purohit C.A. Mumbai
Suresh D Daule& Co C.A. rahuri
MAPSV & Associates C.A. Nashik
K.K.Chanani&Asso. C.A. Mumbai
T R Chaddha& Co. Lpp Mumbai

Expected Annual Fees with GST
1,12,100.00
3,18,600.00
3,54,000.00
5,23,920.00
6,37,200.00
6,49,000.00
6,79,680.00
6,90,300.00
8,26,000.00
8,38,979.00
8,44,172.00
9,32,200.00
9,44,000.00
13 Sunil Abhyankar&Asso.C.A. Pune
(Travelling & Accommodation exp. As actual)
14 S.G.Andani& Co. C.A. A.Nagar
10,62,000.00
15 TusharPagar&Co.C.A. Nashik
10,62,000.00
16 SPMR &Asso. C.A. New Delhi
15,34,000.00
17 Vijay Panchappa& Co C.A. Mumbai
15,57,600.00
18 EkboteDeshmukh& co. C.A. Nagpur
17,13,020.00
19 MCK & Co. C.A. Pune
20,07,180.00
21,24,000.00
20 R Kabra& Co. C.A. Mumbai
(Travelling & Accommodation exp. As actual)
21 AYG&Asso. C.A. Nashik
42,48,000.00
22 C.B.ChhajedC.A.Mumbai
47,20,000.00
तरी आिथ0क वष0 २०१८-१९ (िद.०१.०४.२०१८ ते िद.३१.०३.२०१९ अखेर) अतं ग0त लेखापQर@क
(Internal Auditor)कामकाजासाठी
लेखापQर@ण सं थेची नेमणक
Auditor)
ु करणेकामी उपरोlत तल
ु ना>मक तl>याचे
अवलोकन होऊन, मा. िवधी व bयाय िवभागास पाठिवणेस माbयता िमळणेकामी < ताव यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर.
िनण0य .३३३
३३३ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, खरे दी सिमतीम5ये उघड7यात आलेKया एकुण २९ < तावांपै
कW एकूण २२ < ताव
मा.
कW मे.सिु नल अâयंकर ॲbड असो.,
मा.िवधी व bयाय िवभागाकडे पाठिव7यास माbयता दे7यात येत आहे. पै
असो., सीए,
सीए,
पणु े यांनी सन २०१६२०१६-१७ या वषा0त सं थानचे िवशेष अतं ग0त लेखापQर@क qहणनू काम
काम के ले आहे. >यांना
सं थानPया आिथ0क यवहारांची मािहती आहे. िवशेष अतं ग0त लेखापQर@णाचे >यांचे काम समाधानकारक
समाधानकारक आहे.
सं थानPया एकुण आिथ0क यवहाराची
४४,०००/
०००/-+
ंची याी पाहता >यांनी सव0 करासह सादर के लेKया B.९,४४,
<>य@ अनुषंगीक खच0 या दराऐवजी सन २०१६२०१६-१७ वषा0त के लेKया सं थानPया िवशेष अतं ग0त
लेखापQर@णासाठी
ापQर@णासाठी मंजरु असलेKया B.६,००,
००,०००/
०००/-+कर या दरात ते काम कर7यास तयार असKयास सन
२०१८
२०१८-१९ या आिथ0क वषा0चे सं थानचे अतं ग0त लेखापQर@ण गणु वaापणु 0 व काय0@म हो7यासाठी फp
िनqनतम दर हा एकच िनकष गृहीत न धरता मे.सिु नल अâयंकर ॲbड असो.,
असो., सीए,
सीए, पणु े यांची अतग0
ंतग0त
लेखापQर@क qहणनू नेमणक
आली.
ू Wसाठी िशफारस कBन < ताव शासनास पाठिव7यास माbयता दे7यात आली.
(काय0वाहीाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०५
सन २०१७धािनक लेखापQर@ण कामकाजासाठी सं थानचे संकेत थळाव
थळावरर मािहती
२०१७-१८ या आिथ0क वषा0Pया वै
<िस5द कBन आलेले < तावाचा तुलना>मक तpा िनण0याथ0 शासनास पाठिवणेस माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
< तावी साईबाबा सं थान िव¿ तयव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु कलम १७(२) ग व
तावकलम २९(१) ी साईबाबा सं थान िव¿ त यव था (िशड) अिधिनयम, २००४ मिधल कलम १७(०२)(ग)
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अbवये, िव¿ त यव थेPया िहशोबाची, राय शासन िनदªश देईल अशा यpWकडून पढु ील लगत वषा0तील अशा
तारखेपय0त वािष0क लेखापQर@ण कर7याची यव था करील. अशी तरतदु आहे.
तसेच कलम २९(०१) म5ये अbवये. “सिमती >या िव¿ तयव थेची आिथ0क ि थती व जमा खचा0चा
तपिशल दश0िवणारा िद.३१ माच0, रोजी सपं णा-या <>येक िवaीयवषा0चा लेखापQर@काच
ं ा अहवाल, तसेच यानं ा
या िव¿ त यव थेकडून आिथ0क सहा×य दे7यात आले अशा देणगी ि वकारणा-या सं थेची (संपणू 0 प>यासह)
तपिशलवार यादी व असे आिथ0क सहा×य माग7यामागील उेश व सहा×याची रlकम याबाबतची मािहती सोबत
जोडलेKया छानणी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािष0क अहवाल तयार करवनू घेईल आिण >या अहवालाची एक
<त शासनाला व एक <त धमा0दाय आयp
ु ाला >या वषा0Pया ३० स¡टGबरPया आत सादर करील.” अशी तरतुद
आहे.
उपरोlत तरतुदीस अनसु Bन िद.२६ माच0,२०१८ रोजीचे मंजरु िट¡पणी अbवये सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर मािहती <िस5द कर7यात येऊन, बंद पािकटाम5ये >यांचे फW सह अज0 मागिव7यास माbयता
िमळाली आहे. िद.२८.०३.२०१८ रोजी सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती <िस5द कर7यात आली
होती. िद.११.०४.२०१८ अितम
ं ताQरख नमदु कर7यात आली होती. िद.११.०४.२०१८ अखेर एकुण २४ व नमदु
के लेKया मदु तीनंतर िद.१२.०४.२०१८ रोजी ०३ असे एकुण २७ < ताव <ा¡त झाले आहेत. वै
धािनक
लेखापQर@क नेमणक
ु Wसाठी िनकोप पधा0 हो7याPया Ôटीने िद.१९.०४.२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत
मदु तीत व मदु तीनंतर आलेले सव0 तांि=क िलफाफे सादर कर7यात आले होते ते उघड7यात आले आहेत. पै
कW
२४पा= लेखापQर@ण सं थांचे वािणियक िलफाफे िद.२६.०४.२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड7यात
आले आहेत. >यांPया फW चा तल
ु ना>मक तlता तयार कर7यात आला असनु , तो खालील <माणेःS.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15

Name of the firm
Sabadra&Sabadra C.A.
Nashik
Sabadra&Sabadra C.A.
Nashik
Batliboi&Purohit C.A.
Mumbai
Bagchi&
Gupta
C.A.Mubai
R.P.D. &Asso. C.A.
Nashik
P.H.Shah& Co C.A.
Ahmedabad
Agarawal&Dhandhania
C.A. Surat
ShindeChavan Gandhi &
Co. C.A. Latur
A.S.Bedmutha& Co. C.A.
Nashik
RSD & Associates C.A.
Mumbai
Sunil
Singhal&Asso.
C.A. Delhi
A.D.Anjikar& Co. C.A.
Mumbai
NimitKalsi& Co. C.A.
Mumbai

Remark
Expected Annual Fees with GST
As decided by Government of Maharashtra
Law & Judiciary department.
Submitted two
tenders
17,70,000/As decided by Government of Maharashtra
Law & Judiciary department.
60,180/1,06,200/1,17,988/1,18,000/1,18,000/1,27,440/1,52,220/2,35,934/3,18,600/5,86,460/-
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16

Jodh Josh
Nagpur

&Co.C.A. 590000+ travelling and accommodation

17

Bhuta Shah & Co LPP

590000+out of pocket expences as actual.

JayeshDesale& Co. C.A.
7,02,100/Nashik
M.S.Jadhav& Co. C.A.
19
8,85,000/Pune
20
SPAY &Co.C.A. Pune
11,79,999/J.Singh&Asso.
C.A.
21
17,69,410/Mumbai
EkboteDeshmukh& Co.
22
C.A. Nashik
7,67,000/Mukund M Chitale& Co.
Submitted two
23
C.A. Mumbai
1,77,000+ out of pocket expences as actual tenders after
due date on Dt.
Mukund M Chitale& Co.
24
C.A. Mumbai
1,77,000+ out of pocket expences as actual 12.04.2018
अशा <कारे उपरोlत अ..१ ते २४ सव0 <ा¡त झालेले < ताव सं थानचे वै
धािनक लेखापQर@क
नेमणक
ु WकQरता मा.िवधी व bयाय िवभाग म=ं ालय याच
ं ेकडे िनण0या तव पाठिव7यास माbयता िमळणेकामी सदरचा
< ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनण0य .३३४
३३४ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, खरे दी सिमतीम5ये उघड7यात आलेKया एकुण २७ < तावापं ै
कW एकूण २४ < ताव
मा.
कW मे.मक
मा.िवधी व bयाय िवभागाकडे पाठिव7यास माbयता दे7यात येत आहे. पै
एम.िचतळे ॲ7ड कंपनी,
पनी,
ु ंु द एम.
सीए,
धािनक लेखापQर@क qहणनू काम के ले आहे. >यांना
सीए, मबंु ई यांनी मागील आिथ0क वषा0त सं थानचे वै
सं थानPया आिथ0क यवहाराच
धािनक लेखापQर@णाचे >यांचे काम
ं ी मािहती आहे. मागील वषा0चे वै
समाधानकारक आहे. सं थानPया एकुण आिथ0क यवहाराची याी पाहता >यांनी सव0 करासह सादर के लेले
ले दर
B.१,७७,
७७,०००/
०००/- अिधक <>य@ अनषु ंगीक खच0 हे वाजवी आहेत. >यामळ
२०१७-१८ या आिथ0क वषा0चे
ु े सन २०१७धािनक लेखापQर@ण गणु वaापणु 0 व काय0@म हो7यासाठी िनqनतम दर हा एकच िनकष गृहीत न धरता
सं थानचे वै
मे.मक
धािनक लेखापQर@ण qहणनू नेमणक
एम.िचतळे ॲ7ड कंपनी,
पनी, सीए,
सीए, मंबु ई यांची वै
ू Wसाठी िशफारस कBन
ु ंु द एम.
< ताव शासनास पाठिव7यास माbयता दे7यात
(काय0वाहीयात आली.
आली.
ाही- मOु यलेखािधकारी)
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०६
ी साईबाबा <शासकWय <बोधनी (SSIAC)
SSIAC) सुB करणेबाबत.
ाबत.
< तावसं थानचे मा.यव थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,
कोपरी, ता.वसई-िवरार (पवू )0 िजKहा ठाणे यांची मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं १७७,१७८, २८२/१,
२८४ व २८८ मधील भख
ु ंड मांक १ इमारत बी व डी िवनामोबदला सं थानला देणगी वBपात ह तांतरण
करणेस माbयता दे7या त आलेली आहे. तसेच मा.यव थापन सिमती िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील
िनण0यास अनसु Ùन आय.ए.एस. अकॅ डमी सÙ
ु करणेसाठी करावयाचे कामांचा < ताव तसेच शासनाचे िवधी व
bयाय िवभाग, मं=ालय, मंबु ई यांची माbयता घेणबे ाबतचा < ताव मा.यव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७
रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता. >यावर सिमतीने िनण0य .५११ खालील<माणे घेतलेला आहे.
“मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील देणगी िमळालेKया “बी” व “डी” इमारतम5ये आय.ए.एस.अकॅ डमी
सÙ
ु करणेसाठी < तावात नमदु के ले<माणे काय0वाही करणेस व >याकामी येणा-या खचा0स माbयता दे7यात आली.
तसेच या अकॅ डमीPया गह0नर कौिbसलम5ये सद य qहणनू मा.अ5य@, मा.उपा5य@ यांचेबरोबरच मा.अॅड.मोहन
जयकर, मा.ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा.ी.<ताप भोसले या सिमती सद यांचा समावेश करणेत यावा, असे
ठरले.”
18
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उपरोlत मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेKया आय.ए.एस.अॅकेडमी सBु करणेकामी
शासनाचे िवधी व bयाय िवभाग, म=ं ालय, मबंु ई याच
ं ी माbयता _यावी लागेल असे < तावीत करणेत आले होते,
>यास सिमतीने िद.१५/०६/२०१७ रोजी िनण0य .५११ अbवये माbयता िदलेली आहे.
सेवािनवृ>ती सनदी अिधकारी ी.सधु ीर ठाकरे यानं ी िवनामोबदला या अकॅ डमीPया गहिन]ग
कौbसीलचे अ5य@पद ि वकारणेस संमती िदलेली असलेबाबतची मािहती मा.अ5य@ महोदय यांनी
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेत िदलेली आहे.
तसेच मा.यव थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनण0य .६८५ नसु ार “ी साईबाबा
सं थानमाफ0 त सBु करावयाPया I.A.S. अकॅ डमीPया गहिन]ग कौिbसलम5ये मा.ी.सधु ीर ठाकरे , मा.ी.सरु े श
हावरे , मा.ी.चंCशेखर कदम, मा.अॅड.मोहन जयकर, मा.ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , मा.ी.िबपीनदादा कोKहे,
मा.ी.<ताप भोसले व मा.ीमती Bबल अNवाल (भा.<.से.), मOु य काय0कारी अिधकारी यांचा समावेश करणेत
यावा. तसेच या गहिन]ग कौिbसलने I.A.S. अॅकेडमी सBु करणेकामी उपरोlत < तावत नमदु के लेKया िवषयांवर
माग0दश0न करावे, असे ठरले.
तसेच मOु य काय0कारी अिधकारी यांचे अ5य@तेखाली उपिजKहािधकारी-२, उप काय0कारी अिधकारी,
मOु यलेखािधकारी व काय0कारी अिभयंता यांचे काय0कारी मंडळ (Executive Council) तयार करणेस माbयता
दे7यात आली.
मा.ी.सधु ीर ठाकरे , सेवािनवृ>त <धान सिचव, यांची सं थानPया < तावीत आयएएस अॅकेडमीPया
गह0िनंग कौिनसलPया अ5य@पदी िनवड करणेत आलेली आहे. आयएएस अॅकेडमीPया कामकाजासाठी
ी.सधु ीर ठाकरे यांना िशड येथे येणे जाणेसाठी व िशड येथे वाहनयव था, िनवासयव था, भोजनयव था
सं थानमाफ0 त िवनामKु य कर7यात यावी. तसेच िशड येथे वा तयाPया कालावधीत एक सरु @ा कम0चारी पणु व0 ेळ
>यांचे बरोबर देणते यावा” असे ठरले.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.१५.०६.२०१७ चे सभेतील िनण0य .५११ अbवये मा.<धान सिचव,
िवधी व bयाय िवभाग, महारा राय यांना इकडील जा..एसएसएस/सा<शा/आ था/ ४३२८/२०१७
िद.१८.११.२०१७ चे प=ाbवये मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं १७७,१७८, २८२/१, २८४ व २८८
मधील भख
ु ंड मांक १ इमारत ‘बी’ व ‘डी’ म5ये रायातील गोर-गरीब, आदीवासी, वंिचत, दबु 0ल
िवcाÚया]साठी आय.ए.ए.अकॅ डमी सBु करणेस तसेच >या अनषु ंिगक येणारे खचा0स माbयता िमळणेबाबत िवनतं ी
कर7यात आलेली होती.
>यानषु गं ाने िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन, म=ं ालय, मबंु ई यांनी >याच
ं ेकडील .सासिं व१०१७/ १९९२/<..२२५/ का.१६ िद.१५.०२.२०१८ रोजीचे प=ाbवये उपरोlत अकॅ डमीबाबत खालील
मcु ांबाबत अहवाल/अिभ<ाय शासनास सादर करणेबाबत िनदªश िदलेले आहेत, >याबाबतचा तपिशल
पढु ील<माणे –
अ..
०१.

०२.

शासन प=ाbवये
वये उपि थत मु ा
<िश@णाथ िनवडीसाठी कोणती काय0पØती
अवलंिब7यात येणार आहे. तसेच >यासाठी कोणते
िनकष लाव7यात येणार आहेत.

इकडील काया0लयाकडील अहवाल/
अहवाल/अिभ<ाय
<िश@ाणाथ िनवडीसाठी राय <शासकWय यवसाय
िश@णसं था (SIAC) यांचेशी संल नता <ा¡त कBन घेणते
येणार असनू , राय <शासकWय यवसाय िश@ण सं था,
मंबु ई यांचमे ाफ0 त दरवष जी िनवड चाचणी घेणते येत,े
>याच िनवड चाचणीमधनू <िश@णाथचं ी िनवड करणेचे
< तािवत आहे. सदर <िश@णाथ हा महारा रायातील
रिहवासी असवा, तसेच >यांनी कोण>याही माbयता<ा¡त
िवcापीठाची कोण>याही शाखेची पदवी पQर@ा उ>तीण0
के लेली असावी. वै
cिकय शाखेPया उमेदवारांनी >यांचा
आंतरवािसता <िश@ण कालावधी पणु 0 के लेला असावा.
तसेच वयोमया0दा - सव0साधरण <वग0 – २१ ते ३५ वष0,
अनसु िु चत जाती/जमाती – २१ ते ३७ वष0, व नागQरकांचा
मागास <वग0 – २१ ते ३५ वष0 या <माणे राहील.
<िश@णाथनं ा काही शKु क आकार7यात येणार आहे सदर <िश@ण सं था सBु कर7याचा मOु य उेश हा
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िकंवा कसे.

०३.

०४.

रायातील Nामीण भागातील आिथ0क Ôटया मागसलेKया
िवcाÚया]ना पधा0 पQर@ांसाठी उ>तम दजा0चे <िश@ण
उपलध कBन देणे हा आहे. तसेच ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशड येथे दानशरु साईभlताPं या
मा5यमातून देणगी <ा¡त होत असते. >यामळ
ु े सदर
<िश@ाणाथ यांचेकडून कोणतेही शKु क आकर7यात येणार
नाही.
या <िश@णासाठी <िश@क कशा<कारे उपलध के ले सदर <िश@ण सं थेची राय <शासकWय यवसाय िश@ण
जातील व >यांना कशा<कारे मानधन दे7यात येईल.
सं था, मंबु ई यांचश
े ी संल नता िमळिवणेची बाब < तािवत
आहे. तसेच भारतातील नामवतं खाजगी <िश@ण सं थांशी
करार करणेचे < तािवत असनू , >यांचेमाफ0 त तn
<िश@कांमाफ0 त <िश@ण सिु वधा उपलध कBन देणते
येणार असनू , राय <शासकWय यवसाय िश@ण सं था,
मंबु ई यांचेकडून <िश@कांना या दराने मानधन अदा के ले
जाते, >या दराने मानधन अदा करणेचे < तािवत असनू , या
मानधनाबरोबरच >यांना <वास भ>ता वतं=Qर>या देणचे े
< तािवत असनू , <िश@कांची िनवास व भोजन यव था
सं थानमाफ0 त िवनामKु य करणेचे < तािवत आहे.
SSIAC अकॅ डमी चालिव7यासाठी सं थानवर सदर <िश@ण सं थेकQरता राय <शासकWय यवसाय
वािष0क िकती रकमेचा भार पाडणार आहे, >याचा िश@णसं था (SIAC) यांचे धतवर सव0 काय0वाही
तपिशल.
के Kयास खालील<माणे अनावत व आवत खच0 अपेि@त
आहे.
अनावत खच0
अ.. तपिशल
खच0
०१. इमारत (देणगी)
B.३२,२७,१३,५००/०२. पायभतू सिु वधा, B.१०,९३,३७,३०१/अतं ग0त बदल,
फिन0चर
०३. Nथं ालय-पु तके
B.१०,००,०००/०४. सगं णक
B.१०,००,०००/<योगशाळा
एकुण
B.४३,
४३,४०,
४०,५०,
५०,८०१/
८०१/पै
कW इमारत देणगी वBपात
वBपात B.३२,२७,१३,५००/देणगी रlकम
कम वजा जाता B.११,
११,१३,
१३,३७,
३७,३०१/
३०१/एकुण खच0
आवत खच0 (वािष0क)
अ.. तपिशल
०१. वेतन
०२. <िश@ण मानधन
०३. शै
@िणक सािह>य
०४. टे ट सेरीज
०५. भोजन,चहा,
अKपोहार
०६. िनवास यव था
०७. इतर अनषु िं गक
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खच0
वPछता,
वॉचमन वगै
रे
०८. देखभाल व दBु ती B.३,००,०००/०९. वीज
B.३,००,०००/१०. कर
B.२५,०००/११. वत0मानप=
B.१,००,०००/एकुण B.१,६४,
६४,२५,
२५,०००/
०००/०५.
या अकॅ डमीसाठी वतं= आकृ तीबधं िनमा0ण या <िश@ण सं थेसाठी वतं= आकृ तीबधं िनमा0ण करणे
कर7याची आवयकता आहे काय.
आवयक आहे. ी साईबाबा सं थान िवव तयव था
यांचा आकृ तीबधं सन २००९ म5ये शासनाकडून मंजरु
करणेत आलेला असनू , >यानंतर बरे च नवीन िवभाग तयार
झालेले असनू , साईभlतांPया सOं येत व >यांना दे7यात
येणा-या सेवांम5येही मोठ्या <माणावर वाढ झालेली आहे.
>यामळ
ु े या <िश@ण सं थेसाठी वतं= आकृ तीबधं िनमा0ण
करणे आवयक आहे.
०६.
सं थानPया मंजरू आकृ तीबधं ातील अिधकारी/ या <िश@ण सं थेसाठी < तािवत आकृ तीबधं ातील
कम0चा-यांमाफ0 त या अकॅ डमीचे कामकाज संचालक हे पद आकृ तीबधं ात कायम पद qहणनू िनमा0ण
चालिव7याबाबत आपले अिभ<ाय
करणेचे आवयकता असनू , अिध@क, वसितगृह
अिध@क, लघल
ु ेखक, उप लेखापाल, Nथं पाल ही पदे
आकृ तीबधं ात कं=ाटी पदे qहणनू िनमा0ण करावी लागतील
तसेच उव0रीत वQरठ िलपीक, िलपीक – टंकलेखक,
िशपाई, माळी, सरु @ार@क, मदतनीस या पदांवर
सं थानमधील स5या काय0रत कायम कम0चारी िकंवा
बाÍय=ं णेTारे <ा¡त होणा-या कुशल/अकुशल कम0चायांतनू भरता येतील. >यास माbयता असावी.
तसेच उपरोlत <िश@ण सं थेसाठी शासनाकडून कोण>याही <कारचे मानधन अथवा आिथ0क मदतीची
मागणी नाही. सदर <िश@ण सं थेचा सव0 खच0 ी साईबाबा सं थानमाफ0 त कर7यात येईल. महारा शासनाकडून
वQरठ अिधकारी अथवा तn यlती यांची <िश@क qहणनू तािसका घे7यासाठी आमंि=त के Kयास >यांचे मानधन
व <वासाचा खच0 सं थानमाफ0 त दे7यात येईल.
<>येक बॅचचा <िश@ण कालावधी हा एक वषा0चा राहील. एका बॅचम5ये सरासरी १०० िवcाÚया]ना
<वेश देता येईल. पै
कW ५० मल
ु े व ५० मल
ु ी अशा वBपाची एक बॅच राहील. सदर <िश@ण सं थेम5ये <ती
िवcाÚया0स <ती िदवशी सरासरी B.६५/- मा= खच0 (िनवास, जेवण, चहा, अKपोहार) अपेि@त आहे.
तरी महाराट् शासन िवधी व bयाय िवभाग, मं=ालय, मंबु ई यांचेकडील िद.१५.०२.२०१८ रोजीचे प=ात
नमदु मु यांबाबत उपरोlत <माणे अहवाल/अिभ<ाय शासनास कळिवणेस माbयता िमळणेस िवनतं ी.
िनण0य .३३५ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, उपरोp < तावास माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाहीवाही- <.अिध@क,
वाही
अिध@क,सामाbय <शासन िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०७
ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त साई बôनाद वरम
वरमंच िशड यांचा आयोिजत के लेKया साईभजन
काय0मासाठी मानधन व तारीख िनित करणेबाबत.
ाबत.
< तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालमaेची व कामकाजाची
काय0@मतेने यव था पाहणे, मिं दराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव
आयोिजत कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी यो य ती यव था करणे, भpगणांना आवयक >या
सोयी व सिु वधा उपलध कBन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या
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<योजनाथ0 चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत0ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसु ार, मिं दरातील धािम0क िवधी, पजू ाअचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण0य :१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .६८२ खालील<माणे,
“ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव वष0भर आयोिजत कर7यात येणा-या िविवध < तािवत
धािम0क, सां कृ ितक व सामािजक काय0माची सधु ारीत Bपरे षा ठरिव7यात आली. तसेच शतादी महो>सवाम5ये
आयोिजत करावयाPया धािम0क, सामािजक व सां कृ ितक काय0मासाठीचे कलाकार व >यांचे मानधन याचे
पQरिशट ब, क ड व ई सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील काय0म, कलाकार व >यांचे मानधन थािनक
उपसिमतीने छाननी कBन काय0म िनित करावे >यामधील िवनामKु य सेवा करणा-या कलाकारांना <ाधाbय
दे7यात येऊन, वष0भर सधं ी दे7यात यावी. काय0माची िनिती झाKयानंतर >याम5ये गरजेनसु ार/ पQरि थतीनसु ार
आवयक ते बदल कर7याचे अिधकार यव थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले.
या िनित के लेKया सव0 <कारPया काय0मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व <वास असे सव0 िमळून
<>येकW एका काय0मासाठी जा तीत जा त B.३ लाख मा=चे खचा0स तसेच शतादी वषा0त आयोजीत के लेKया
काय0मांसाठी टेज, मंडप, साऊंड िस टीम, िवcतु रोषणाई, सीसीटीही, सरु @ा यव था, आवयक जादाचे
मनु यबळ यावर होणारा खच0 व इतर अनषु ंिगक खचा0सही माbयता दे7यात आली.
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .७५० खालील<माणे,
“ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध
धािम0क, सां कृ ितक काय0म व पादक
ु ा दश0न सोहळा कायमांबाबत सिव तर चचा0 होऊन >यास अिं तम वBप
दे7यात आले.”
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण0य .९३९ खालील<माणे,
“यावर सिव तर चचा0 होऊन, ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत काय0मांम5ये साई
Ãôनाद वरमंच िशड यांPया काय0माचा समावेश करणेस व >याकामी येणा-या खचा0स माbयता दे7यात आली.
या काय0मामधील कलाकारांची सं थानतफª दश0न, चहा, पाणी, नाटा, <साद भोजन यव था मोफत करणेत
यावी, असे ठरले.”
< तावना
तावना:
वना:- ी.<ा.रवC िपगं ळे, सं थापक, साई Ãôनाद वरमचं , िशड यांनी जा.न.ं एसबीएस०९/२०१७ िद.१७/१०/२०१७ रोजीचे मा.मOु य काय0कारी अिधकारी महोदया यांना अNेषीत के लेKया प=ात,
“ी साईबाबा सं थानम5ये साई समाधी शतादी महो>सवास अितशय उ>साही वातावरणात सBु वात झालेली
आहे. वष0भर िविवध काय0मांचे आयोजन ी साईबाबा सं थानने के लेले असनू >याम5ये साई भजनाचे देखील
आयोजन के लेले आहे. साई Ãôनाद वरमचं हा िशड येथील थािनक वरमचं असनू यात समु ारे १५ कलाकार
असनू यातील सव0 कलाकार हे सगं ीताचे उPच िश@ण घेतलेले असनू गेKया समु ारे १५ वषा0पासनू या @े=ात
काय0रत आहेत. साईबाबांचे दरबारात या मचं ाने अनेक काय0म िवनामKू य सादर के लेले आहेत. भारतातही या
मंचाने गेKया पाच वषा0त िविवध <संगी समु ारे ३०० पे@ा अिधक काय0म सादर के लेले असनू आगामी
काळातील अनेक काय0म बक
ु झालेले आहेत. प.पू य साईनाथांPया कृ पािशवा0दाने आतापय]त या मंचाची
अितशय चांगली वाटचाल झालेली आहे. या मंचात हामÊिनयम, तबला, मृदगं , िसथं ेसायझर, ऑlटोपॅड, गायक,
गाियका, स=ू संचािलका असे समु ारे १५ कलाकार सहभागी असतात असे नमदू कBन या काय0मासाठी
साधारणपणे B.५१,०००/- मानधन िमळावे िकंवा मानधनाची रlकम आपणास यो य वाटेल ती आqहास माbय
असेल.” असे कळिवले आहे.
< ताव
ताव:- ी साईबाबा यांPया समाधीस िद.१८ ऑlटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वषª पणू 0
होत आहेत. ी साईबाबा सं थानPयावतीने िद.०१ ऑlटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑlटोबर २०१८ हा कालावधी
ी साईबाबा समाधी शतादी वष0 qहणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम5ये िविवध <कारPया धािम0क,
सां कृ ितक, सामािजक व <बोधनपर काय0मांचे आयोजन कर7यात येत आहे.
साई Ãôनाद वरमचं , िशड यांचा साईभजन काय0म आयोजनाबाबतचा िवषय मा.यव थापन
सिमतीPया िद.१४/११/२०१७ रोजीPया सभेत सादर कर7यात आला होता. याम5ये साई Ãôनाद वरमचं , िशड
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यांनी >यांचे < तावात साईभजन काय0मासाठी साधारणपणे रlकम B.५१,०००/- मानधन िमळणेबाबत कळिवले
आहे. तथािप, सं थान देईल ती मानधनाची रlकम ि वकार7यास तयार असKयाबाबत नमदू के ले होते.
>यावर मा.यव थापन सिमतीPया िद.१४/११/२०१७ रोजीPया सभेत िनण0य .९३९ अbवये, ी
साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत काय0मामं 5ये साई Ãôनाद वरमचं िशड यांPया काय0माचा
समावेश करणेस व >याकामी येणा-या खचा0स माbयता दे7यात आली. या काय0मामधील कलाकारांची
सं थानतफª दश0न, चहा, पाणी, नाटा, <साद भोजन यव था मोफत करणेत यावी, असे ठरले आहे.
तथािप, िनण0य .९३९ म5ये साई Ãôनाद वरमचं , िशड यांना मानधनाची िकती रlकम आदा करावयाची
याचा उKलेख नसKयाने खालील बाबवर िनण0य होणे आवयक आहे.
१)
साई Ãôनाद वरमचं , िशड यांना cावयाची मानधनाची रlकम िनित करणे.
२)
माहे जनू म5ये िद.२३/०६/२०१८ रोजी साई Ãôनाद वरमंच, िशड यांPया साईभजन काय0माचे
आयोजन करणेबाबत.
तरी ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त यापवु च िनित के लेKया साई बôनाद वरमंच िशड यांPया
साईभजन काय0माचे मानधन व तारीख िनित करणेसाठी सदरचा िवषय िनण0याथ0 सादर.
िनण0य .३३६ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, साई Ãôनाद वरम
वरमंच, िशड यांPया साई साईभजन काय0माचे िद.
िद.२३,
२३, जनु २०१८
रोजी आयोजन करणेस व >यांना रlकम B.
B.५१,
५१,०००/
०००/- मा= मानधन दे7यास माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०८
ी.
ी.पंकज ओहरी,
ओहरी, लखनौ यांना शतादी महो>सव वषा0त आयोिजत िविवध धािम0क, सां कृ तीक व सामािजक
काय0मांची फोटोNाफW करणेची सधं ी दे7याबाबत.
याबाबत.
थानन िवव त
< तावी साईबाबा सं था
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू –
ताव१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राय शासनाPया कोण>याही सव0साधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अधीन राह?न सं थान िवव तयव थेPया मालमaेची व कामकाजाची काय0@मतेने
यव था पाहणे, मंिदराम5ये Bढी व <थेनसु ार धािम0क िवधी पजू ा-अचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत
कर7यासाठी आिण पार पाड7यासाठी योगय् ती यव था करणे, भpगणांना आवयक >या सोयी व
सिु वधा उपलध कBन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार या <योजनाथ0
चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा5य कर7यासाठी िवव तयव थेचे उ>पbन कामी लावणे, ही सिमतची
कत0ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भpांना देवतेPया दश0नासाठी व मंिदरात
<ाथ0नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम0क काय0 िकंवा समारंभ पार पाड7यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Bढी व <थांनसु ार, मंिदरातील धािम0क िवधी, पजू ाअचा0, समारंभ व उ>सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड)ीसाईबाबाPं या िशकवणीचा <चार करणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िनण0य –
१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य .१७१ खालील<माणे समतं करणेत
आलेला आहे.
यावर सिव तर चचा0 होऊन ी साईबाबा समाधी शतादी महो>सवा िनिमaाने िद.०१ ऑlटUबर,
२०१७ ते ३१ऑlटUबर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभlतासं ाठी धािम0क, सामाजीक
साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव दश0िवणा-या भय वBपाPया काय0माचं े आयोजन करणेत यावे, असे
ठरले आहे.
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनण0य ं. ३५८ खालील<माणे समंत करणेत
आलेला आहे.
----------- शतादी महो>सवाचे िनिम>ताने मरिणका/कॉफW टेबल बक
ु तयार कBन, <िस5द
करणेत यावे, असे ठरले आहे.
< तावना
तावनावना- ी पक
ं ज ओहरी,लखनौ यानं ी मा. काय0कारी अिधकारी, महोदया, यानं ा अNेषीत के लेKया
िद.२६/०४/२०१८ रोजीPया ई-मेल प=ात“ मला ीसाईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत िविवध काय0माचं ी
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िनण0य .३३७

फोटोNाफW कर7याची इPछा आहे. मी समु ारे २८ वषा0पासनू लखनौ, िदKली म5ये फोटोNाफW जना0िल टचे काम करत
असनू माõयाजवळ कै
नन ५ डी माक0 ४ असे आधिु नक कॅ मेरा िकट आहे.
मला शतादी वषा0त आयोिजत िविवध काय0मांचे संपणू 0 फोटोशटु कBन >याचे कॉफWटेबल बक
ु ी साईबाबा
सं थानला िनःशKु क भेट दे7याची इPछा आहे. तरी मला यासाठी कोण>याही मानधनाची अपे@ा नाही िकंवा भोजन,
िनवास, दश0न/आरती हया कोण>याही गोटीची अपे@ा नसनू यासाठी मी वतः खच0 कर7यास तयार असनू >यांनी
>याचं े कामाचे वBप व यावसाियक अनभु व खालील<माणे कळिवला आहे.
JOB PROFILE :Having
28 year of multi faced experience in media industry as a
:
photo journalist and video journalist, done much camera work for Sahara Samay, Rashtriya
Sahara Newspaper, giving me a deep insight into the various aspects of photography-still,
cinematic, documentary short etc.
PROFESSIONAL EXPERIENCE :
1.
Presently working as Chief Camera Man in U.P. Premier Advertising Agency, Diksha
Advertising and Printing (Pvt.) Ltd., Lucknow
2.
Worked with Uttar UjajaHaldwani as U.P. Head, 20 June 2011
3.
Worked with CNEB News Channel as Chief Camera Man - Lucknow Bureau – 3rd
March, 2009 to 15th June, 2011.
4.
Worked with the reputed Hindi daily “DainikJagran” as Photo journalist from May
1986 to July 1988 and again in 2009 for a while.
5.
Worked with premier news agency “Press Trust of India” from August 1988 – May
1996.
6.
Coordinated and captured on camera Ayodhya Movement, Demolition of Babri
Mosque and Kar-Sewa in 1992.
7.
Handled 1996 General Elections.
8.
Many of my photographs of Booth Capturing during the prestigious Amethi
Parliamentary Constituency Election 1989, record national prominence.
9.
Covered the “First Indira Gandhi Hockey Tournament" asDhyan Chand Stadium,
Lucknow.
< तावः- ी साईबाबा याPं या समाधीस ऑlटोबर२०१८ म5ये १०० वष0 पणू 0 होत असKयाने ीसाईबाबा
सं थान िव¿ तयव था, िशड याPं यातफª िद.०१ऑlटोबर,२०१७ ते िद.१८ऑlटोबर,२०१८ या कालावधीम5ये ी
साईबाबा समाधी शतादी वष0 साजरे के ले जात आहे. यासाठी शतादीचे संपणू 0 वष0भर वेगवेगळया धािम0क व
सां कृ ितक काय0माचं े आयोजन करणेत येत आहे, जेणे कBन
संपणू 0 वष0भरात िशडम5ये
भlतीमय वातावरण राह?न ीसाईबाबा महासमाधी शतादी सोहळा अिव मरणीय होईल, या Ôटीने कामकाज चालू
आहे.
उपरोlत नमदू के लेKया िविवध धािम0क, सां कृ ितक व सामाजीक काय0माचं ी सं थानचे सीसीिटही
िवभागामाफ0 त फोटोNाफW कर7यात येत आहे. िशवाय शतादी वषा0चे कॉफWटेबल बक
ु तयार करणेसाठी <काशने
िवभागास आदेिशत के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ<ाय- अज0दार ी.पक
ं ज ओहरी याचं ा उपरोlत कामाचा अनभु व पाहता तसेच सदरची
सेवा ते िवनामोबदला दे7यास तयार असKयाने >याचं क
े डून ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत के लेKया
िविवध धािम0क, सां कृ ितक व सामािजक काय0माचं ी सीसीिटवही
् िवभागाचे मदतीने फोटोNाफW कBन <काशने
िवभागाचे समbवयाने कॉफWटेबल बक
ु तयार कBन घेता येईल.
तरी ी. पंकज ओहरी, लखनौ याचं ा शतादी महो>सव वषा0त आयोिजत िविवध धािम0क सां कृ ितक व
सामािजक काय0माचं ी फोटोNाफW कBन कॉफWटेबल बक
ु तयार करणेकामी <ा¡त < ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िनण0याथ0 सादर.
यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, ी.
ी.पंकज ओहरी यांPया कामाचा अनभु व पाहता तसेच सदरची सेवा ते
िवनामोबदला दे7यास
े डून ी साईबाबा समाधी शतादी वषा0त आयोिजत के लेKया
यास तयार असKयाने
याने >यांचेचक
िविवध धािम0क, सां कृ ितक व सामािजक काय0मांची सीसीिटही िवभागाचे मदतीने फोटोNाफW कBन <काशने
िवभागाचे समbवयाने
वयाने सव0 हlक सं थानकडे ठे वनू कॉफWटेबल बक
ु तयार कBन घे7यात यावे, अस ठरले.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@ <मख
अिध@क,<काशने िवभाग)
िवभाग)
ु / सीसीटीही सेल<मख
ु /<.अिध@क,
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आजचे यव थापन सिमती सभेम5ये मा.
मा.अ5य@ महोदय याच
ं े परवानगीने आय>या वेळी खालील<माणे िनण0य घे7यात आले.
आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ०९
िनण0य .३३८

B णवाहीकासं ाठी साई B णवाहीका <कKपाबाबत सभेत सिव तर चचा0 झाली
झाली,
ली, सदर <कKपासाठी भािवकाक
ं डून जमा
के लेKया िनधीचा िविनयोग कसा करावा,
करावा, याबाबत सं थानचे कर सKलागार ी.
ी. के ळकर व सनदी लेखापाल
ी.
ी.िचतळे याचं ा सKला घे7यात आला.
आला. भािवकांनी B णवाहीकासं ाठी देणगी वBपात िदलेली रlकम कोण>याही
पQरिसथतीत >यांना परत करता येणार नाही,
नाही, असे दोbही सKलागारानं ी सिु चत के ले आहे. >याएवेजी सदर िनिधचा
िविनयोग सं थाननेच करावा असे >यांची सचु िवले आहे.
यावर सिवसत चचा0 होऊन,
होऊन, सदर िनधी भािवकांना परत कB नये, असे ठरले. तसेच सदर िनधीमधनु
सं थानने िवहीत काय0प5दतीचा अवलबं कBन B 7वाहीका
7वाहीका खरे दी करायात,
करायात, सदर B णवाहीके वर साई B णवाहीका व
सं थानचे नाव टाकावे. सदर B 7वाहीका रायभरातील आरो य @े=ात काय0 करणाXया सेवाभावी सं था/
था/  ट यांना
करारप5दतीने वापर7यासाठी दे7यात याया,
याया, >यासाठी सदर सं थाकडून B.१ लाख मा= एवढी
एवढी रlकम नापरतावा
अनामत रlकम qहणनू सं थानकडे जमा कBन _यावी.
ी
मालकW
स
थानची
राहील.
_यावी. सदर B णवाहीकाच
राहील. तथापी सदर
ं
ं
Bगणवाहीके वरील वाहन चालक >यासाठी येणार इधं न,
न, दBु ती देखभाल व इतर अनषु गं ीक खच0 कर7याची जबाबदारी
वापरक>या0 स थाच
राहील. तसेच सदर B णवाहीके चा वापर करतानं ा अपघात िकंवा त>सम <सगं ातनु उ¤वणाXया
ं ी राहील.
कायदेशीर बाबची जबाबदारी देखील संबधीत वापरक>या0 स थाचं ी राहील,
राहील, असे ठरले.
याबाबत सेवाभावी सं था/
था/  ट याचं ेकडून अज0 मागिवणे, >यांची िनवड कर7याची प5दती पा=तेचे िनकष
तसेच सं थेची िनवड झाKयानंतर >यांचश
े ी करावयाPया करारनाqयातील अटी व शत याचा समावेश असलेKया
िनयमावलीसह सिवसतर < ताव सभेसमोर सादर करावा,
करावा, असे ठरले.
(काय0वाहीcकWय संचालक/
ाही- वै
ालक/ <.अिध@क,
अिध@क,वाहन िवभाग)
िवभाग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १०
मा.
मा.सौ.
सौ. योिगता अभय शेळके पाटील,
पाटील, सद या तथा नगरा5य@ा,
नगरा5य@ा,िशड नगरपचं ायत यांनी मा.
मा.अ5य@ महोदय व
मा.
मा.मOु य काय0कारी अिधकारी यांना िदलेKया प=ाbवये िशड नगरपचं ायतीPया खालील <माणे िविवध िवकास
कामांचे < ताव यव थापन सिमती व छाननी सिमतीचे िशफारशीसह शासनाकडे
शासनाकडे माbयतेसाठी पाठिवणेस िवनंती
के ली आहे.
अ
िवषय

१ भसु ंपादनाबाबत.

तपशील

< तावामधील
< तावाचे वBप/
वBप/ मािहतीचा िवषय
कामांची िकंमत
अ) आर@ण . ३१ ते सहª नं. ९ २९.३१ कोटी उपिवभागीय अिधकारी,िशड यांनी पQरगणीत कBन िदलेली
मधील १८.०० मीटर र ता
भसू पं ादनाची रlकम B.३८.९१ कोटी पै
कW ी साईबाबा सं थान यानं ा
भसु ंपादन मोबदला रlकम जमा
यापवु  भरलेली रlकम Bपये ९.६० कोटी वजा जाता उव0रीत रlकम
करणेबाबत.
B.२९.३१ कोटी पर पर भसू ंपादन अिधकारी यांचेकडे वग0 करणेबाबत
िशड नगरपंचायतीने न.प./टे.क्र.8/122/2018 िद.09.05.2016
अbवये < ताव सादर के ला आहे.
ब) िशड िवकास योजनेतील ६ र ते १८७.०३ कोटी िशड नगरपंयातीने मंजरू िवकास आराखडयातील 6 र ते
भसु ंपादन िनधी जमा करणेबाबत.
भसू ंपादनासाठी 163.00 कोटी भसू ंपादन अिधकारी यांचेकडे वग0
कर7यासाठी < ताव जा..न.पं./ टे..8/1762/2017
िद.30/06/2017 अbवये सादर के लेला आहे. तथापी या र >याच
ं ी
सधु ारीत भसु ंपादन मोबदला रlकम 187.03 कोटी इतकW
झाKयाबाबत .किव/6/882/ 2018 िद.03.02.2018 रोजी
कळिवले आहे. नगरपंचायतीने जा..न.प./टे..8/981/2018
िद.21/02/2018 अbवये 163 कोटी रकमेऐवजी 187.03 कोटी
रlकम भसू ंपादन अिधकारी यांचेकडे वग0 करणेबाबत < ताव सादर
के लेला आहे.
क) िशड िवकास योजनेतील ७७.०३ ल@ सदर र >याचे भसू ंपादन काय0वाही पुण0 होऊन र >याचे काम सं थान
िपंपळवाडी र ता ते िनमगाव िशव
माफ0 त पणु 0 झालेले आहे. तथापी जमीन मालकांना अदा करावयाचा
र ता (हॉटेल भा यलDमी समोरील
भसू पं ादन उव0रीत मोबदला रlकम B.७७.०३ ल@ इतकW उपिवभागीय
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र ता) भसू पं ादन उव0रीत मोबदला
रlकम जमा करणेबाबत.
ड) िशड िवकास योजनेतील िपंपळवाडी
र ता ते िनमगाव िशव र ता (हॉटेल
भा यलDमी समोरील र ता)
भसू ंपादन वाढीव नक
ु सान भरपाई
रlकम जमा करणेबाबत.

िशड शहरातील िविवध िवकास कामांबाबत.
ाबत.
२ इनडोअर गेम
िशड न.प. मालकWचे स.नं. १०३ मधील
हॉल,
जागेत इनडोअर गेम हॉल,
ऑडोटोरीअम, ऑडोटोरीअम, ि वमग पल
ु बाधं णेसाठी
ि वमग पल
१२.०९ कोटी
ु
बाधं णे.
३ पंत<धान आवास िशड शहराम5ये पंत<धान आवास
योजना
योजना
राबिवणेसाठी
जागा
राबिवणेसाठी
िमळणेबाबत.
सं थान
मालकWची जागा
िमळणेबाबत.
४ घनकचरा
यव थापन

घनकचरा यव थापन अंतग0त िशड
नगरपच
ं ायतीस <ती मिहना ४२.५१ ल@
संपणु 0 रlकम १ िडसGबर २०१७ पासनू
मंजरू करणेबाबत.

िनण0य .३३९
अ..
१

४.२५ कोटी

१२.०९ कोटी

७.२० कोटी

अिधकारी,िशड याच
ं े काया0लयास जमा करणे बाकW आहे. याबाबत
नगरपंचायतीस न.प./टै
..8/1299/2018 िद.02/04/2018 अbवये
< ताव सादर के ला आहे.
सदर र >याचे भसू ंपादन काय0वाही पुण0 होउन, र >याचे काम सं थान
माफ0 त पणु 0 झाले आहे. या र >याखालील जमीन मालकानं ी मे.कोटा0त
दावे दाखल के लेले होते. >यास अनसु Bन मे.कोपरगाव कोट0 येथील
Qरहयु अपील .1/2016 ते 7/2016 नसु ार जमीन मालकांना
B.4.25 कोटी अदा करणे आवश्यक राहील.याबाबत माच0 2018
अखेर सदर रlकम न भरKयास 15 टlके याजाPया रकमेत वाढ
होईल. याबाबत वाढीव नक
ु सान भरपाई दे7याबाबत नगरपंचायतीने
न.ं प/टे..8/1292/2018 िद.02/04/2018 अbवये < ताव सादर
के ला आहे.
िशड नगरपच
ं ायतीने िशड न.ं प.ं मालकWचे स.नं.103 मधील जागेत
इनडोर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम, ि वमग पल
ु बाधं णेसाठी 12.09
कोटी िनधी मंजरू करणेसाठी नपटे.8/1252/ 2018
िद.27/03/2018 रोजी मागणी के लेली आहे. तरी सदर िनधी मंजरू
हावा.
िशड नगरपंचायत हीम5ये पंत<धान आवास योजनेतंग0त (PMAY)
लDमीनगर <लंबीत 18.00 मीटर र >यावरील अितमीत वसाहतीचे
परु व0सन करणेसाठी तसेच शहरातील इतर भागातील बेघरांसाठी घरे
बाधं णेसाठी ी साईबाबा सं थानचे मालकWची स.नं.54 व 55 मधील
जागा िशड नपटे.8/ 1487/2018 िद.25/04/2018 रोजी मागणी
के लेली आहे. तरी सदर जागा PMAY राबिव7यासाठी
नगरपंचयातीस देणेबाबत ठराव पारीत करणेत यावा.
_नकचरा यव थापनातंग0त िशड नगरपंचयातीने <ती मिहना 42.51
ल@ Bपये िनधी िमळणेसाठी < ताव सादर के ला होता. तथापी सं थान
यांनी <ती मिहना 30.00 ल@ इतका िनधी मंजरू के ला आहे. तथापी
<ित मिहना 42.51 ल@ रlकम 1 िडसGबर,2017 पासनू पढु ील पाच
वषा0पय]त मंजरू होणेसाठी िशड न.प.ं ने जा..नप.टे.06/1483/
2018 िद.25/04/2018 अbवये नयाने < ताव सादर के ला आहे.
>यास यव थापन सिमती व छाननी सिमतीची माbयता िमळावी.

यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, उपरोp माग7यांबाबत खालील <माणे िनण0य घे7यात आले.

िवषय
भसु ंपादनाबाबत.

तपशील
अ) आर@ण . ३१ ते सहª न.ं ९ मधील
१८.०० मीटर र ता भसु ंपादन मोबदला
रlकम जमा करणेबाबत.

< तावामधील
कामाच
ं ी िकंमत
२९.३१ कोटी

ब) िशड िवकास योजनेतील ६ र ते
भसु ंपादन िनधी जमा करणेबाबत.

१८७.०३ कोटी

क) िशड िवकास योजनेतील िपंपळवाडी
र ता ते िनमगाव िशव र ता (हॉटेल
भा यलDमी समोरील र ता) भसू ंपादन
उव0रीत मोबदला रlकम जमा

७७.०३ ल@
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सभेम5ये चचा0 होऊन,
होऊन, घे7यात
आलेले
ले िनण0य
उपिवभागीय अिधकारी, िशड
यांचेकडे रlकम वग0 करणेबाबत
सभेसमोर < ताव सादर करणेत
यावा.
सदर
<करणी
मा.छाननी
सिमतीम5ये चचा0 झालेली आहे.
>यानसु ार काय0वाही करणेत यावी.
उपिवभागीय अिधकारी, िशड
यांचेकडे रlकम वग0 करणेबाबत
सभेसमोर < ताव सादर करणेत
यावा.
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२

३

४

करणेबाबत.
ड) िशड िवकास योजनेतील िपंपळवाडी
र ता ते िनमगाव िशव र ता (हॉटेल
भा यलDमी समोरील र ता) भसू ंपादन
वाढीव नक
ु सान भरपाई रlकम जमा
करणेबाबत.
िशड शहरातील िविवध िवकास कामांबाबत
ाबत..
इनडोअर गेम हॉल, िशड न.प. मालकWचे स.न.ं १०३ मधील
ऑडोटोरीअम,
जागेत इनडोअर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम,
ि वमग पल
ु बांधणे. ि वमग पल
ु बांधणेसाठी १२.०९ कोटी

पतं <धान आवास
योजना राबिवणेसाठी
सं थान मालकWची
जागा िमळणेबाबत.
घनकचरा
यव थापन

४.२५ कोटी

उपिवभागीय अिधकारी, िशड
यांचेकडे रlकम वग0 करणेबाबत
सभेसमोर < ताव सादर करणेत
यावा.

१२.०९ कोटी

इनडोअर गेम हॉल, ऑडोटोरीअम,
ि वमग पल
ु उभारणीचे संपणु 0 काम
िशड नगरपचं यात यांनी पढु ील
देखभालीसह करावे. या अटीवर
िनधी देणबे ाबत सभेसमोर < ताव
सादर करणेत यावा.
सदर िवषयाबाबत सिव तर < ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा.

िशड शहराम5ये पतं <धान आवास योजना
राबिवणेसाठी जागा िमळणेबाबत.
घनकचरा यव थापन अतं ग0त िशड
नगरपचं ायतीस <ती मिहना ४२.५१ ल@
संपणु 0 रlकम १ िडसGबर २०१७ पासनू मंजरू
करणेबाबत.

७.२० कोटी

घनकचरा यव थापन अतं ग0त
िशड नगरपचं ायतीस <ती मिहना
रlकम B.३५ ल@ िनधी िद. १
िडसGबर, २०१७ पासनू दे7यात
यावा, असे ठरले >यास छाननी
सिमतीची
माbयता
घेऊन
शासनाकडे < ताव सादर कर7यात
यावा. तथापी नगरपचं ायतीची
मागणी ४२.५१ ल@ <ित मिहना
याचीही मािहती शासनाकडे
पाठवावी.
तसेच िशड नगरपचं ायतीचे सं थानकडील < तावांबाबत समbवय राख7यासाठी सं थानतफª
उपकाय0कारी अिधकारी यांची िनयp
यावी, असे ठरले.
ु W कर7यात यावी,
उपरोp् <माणे घे7यात आलेKया िनण0यानसु ार काय0वाही कर7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
(काय0वाहीिवभाग// मOु यलेखािधकारी)
ाही-काय0कारी अिभयतं ा,ा,बांधकाम िवभाग
ािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं ११
जपान,
जपान, कोची येथील साईभpांचे िशËमडं ळ आजचे सभेसमोर उपि थत होते. >यांनी पादक
ु ा दश0न सोहÕयासाठी
पढु ील <माणे < ताव सादर के ला.
ला. Pया पादक
ली.
ु ा उपलध कÙन देणबे ाबत सभेस िवनंती के ली.

Date
3rd September 2018

Programme
BABA’S PADUKA departure for Japan from SHIRDI to
Mumbai, Mumbai to Osaka by Air India flight.

Detail
From Mumbai airport all response for
BABA’S PADUKA will be taken by
Guru Manju Saty group.

4th September 2018

About 2pm will arrive in Osaka airport, from Osaka
airport will drive to KOUCHI with PADUKA and group
from India after arrival KOUCHI rest day.

BABA’S
PADUKA
stay
at
SHINDEN(SHIRDI BABA’S temple at
KOUCHI), group will stay at hotel (if
need anybody can stay at SINDEN too)

5th September 2018

BABA’S
BABA’S
this day.
BABA’S
BABA’S
this day.
Rest day

PADUKA is in the SHINDEN (SHIRDI
temple at KOUCHI) Key persons receive Puja

Same as above

PADUKA is in the SHINDEN (SHIRDI
temple at KOUCHI) Key persons receive Puja

Same as above

6th September 2018
7th September 2018

Same as above
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8th September 2018
9th September 2018
10th September 2018

BABA’S PADUKA darshan for public at CHIKURINJI
templ, a historic temple in kochi.
BABA’S PADUKA darshan for public at CHIKURINJI
templ, a historic temple in kochi.
Departure from KOUCHI by car and flight from OSAKA to
Mumbai by Air India.

Same as above
Same as above

तसेच >यांनी सं थानचे उपरोp दौXयावर ६ ते ८ अिधकारी व कम0चारी यांचे िशड ते जपान व जपान ते
िशड या दरqयानचा आवयक <वासखच0, िहजा व परवान या खच0 तसेच जपान येथील काय0म व
वा तयाPया कालावधीतील िनवास व भोजन वयव था कर7याचे माbय के ले आहे.
िनण0य .३४० यावर सिव तर चचा0 होऊन,
िद..३ स¡टGबर,र,२०१८ ते िद.
होऊन, जपान,
जपान, कोची येथे पादक
िद.१०
ु ा दश0न सोहÕयासाठी िद
स¡टGबर,र,२०१८ याकालावधीत चांदीचे पादक
यायात, असे ठरले. तसेच उपरोp पादक
ु ा उपलध कÙन दे7यात यायात,
ु ा
दश0न सोहळयासाठी सं थानचे मOु य काय0कारी अिधकारी,
अिधकारी, उपिजKहािधकारी व इतर अिधकारी,
अिधकारी, कम0चारी असे
एकूण जा तीत जा त ६ ते ८ यpना उपि थत राह7यास व या सवा]चा <वासखच0,िहजा खच0 व िनवास,
िनवास, भोजन
खच0 जपान येथील आयोजक मंडळास कर7यास माbयता दे7यात आली.
आली. तसेच यासाठी शासनाची आवयक पवु 0
परवानगी घे7यात यावी,
यावी,
तसेच सदर पादक
वत:Pया खचा0ने
ु ा दश0न सोहळयासाठी जे िव¿ त जाऊ इPछीत असतील >यांनी वत:
जावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- समाधी शतादी क@<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १२
िनण0य .३४१ ओरॅ कल <णालीPया
<णालीPया या लायbसस् चे नतु नीकरण करणे आवयक आहे. >यासव0 लायनससचे >वरील
नतु नीकरण कBन घे7यात यावे.तसेच करारनाqयानसु ार मे.कॉ नीझंट टेlनालॉजी,
नालॉजी, पणु े यांनी ओरॅ कल <णालीचे या
लायbसस् चे नतु नीकरण करणे आवयक होते >या लायbसस् चे नतु नीकरण करणेसाठी येणारा खच0 कॉ नीझंट
टेlनालॉजी,
नालॉजी, पणु े यांPया <लंबीत देयकातून वसल
ु कर7यात यावे, असे ठरले.
(काय0वाहीाही- मािहती तं=nान िवभाग<मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १३
ी साईनाथ B णालय व ी साईबाबा हॉि पटल मधील सव0 कामकाज संगणकWकृ त करणेसाठी आजचे सभेसमोर
Hospital Management System या सॉ¡टवेअरचे सादरीकरण कर7यात आले. सदरचे सॉ¡टवेअर
सं थानला मोफत देणार असनू १० वष0 देखभाल दBु तीची सेवा मोफत देणार आहेत. यासाठी येणारा खच0
सबं धीत कंपनीला देगणी वBपात उपलध
उपलध होणार असKयाचे >यांनी सांगीतले. तसेच काया0देदशे िदKयानतं र सदर
System काय0रत करणेसाठी ६ मिहbयाचा कालावधी लागेल असे >यांनी सांगीतले. >यासाठीचे Hardware
सं थानला खरे दी करावे लागणार आहे.
यावेळी सं थान वत:
वत: देणगीदाराशी सपं क0 कBन देणगी वBपात रlकम / व त/ु सािह>य/
सािह>य/साÅटवेअर
इ>यादी <ा घेत असते. >यासाठी एखादी कंपनी/
पनी/सं था यांना >यांचे तरावर देणगीदार शोध7यास व देणगी
ि वकार7यास माbयता िदKयास गै
र<कार होऊन सं थानPया नावाने फसवणक
से गोळा कर7याचे <कार
ू / पै
हो7याची शlयता नाकारता येत नाही.
नाही. >यासाठी सं थानने देणगीदार शोधनू >यांचेमाफ0 त उपरोp साÅटवेअर खरे दी
करणे सं थानPया िहताचे राहील,
ठकWत मांडले.
राहील, असे मत मOु य काय0कारी अिधकारी यांनी बै
िनण0य .३४२ यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, सदरह® कामी कंपनीस देगणी वBपातील िमळणारी रlकम कोणाकडून िमळणार आहे
व >याचा िविनयोग कशा <कारे कर7यात येईल,
ल, याची मािहती सं थानला दे7यात यावी,
यावी, सदरह? सॉ¡टवेअर एक
वषा0साठी <ायोिगक त>वावर चालिव7यात यावे. असे ठरले. तसचे सदर सॉÅटवेअर घे7याप
यापवु  स5या सदर
सॉÅटवेअर या B णालयात काया0bवीत आहे. >या B णालयास सं थानPया डॉlटर,
डॉlटर, संबधीत अिधकारी व
कम0चारी यांPया पथकाने पाहणी कBन सदर सॉÅटवेअरPया उपयp
_यावी, असे ठरले. तसेच
ु तेबाबत खा=ी कBन _यावी,
सदर सॉÅटवेअरPया अमं लबजावणीसाठी आवयक हाड0वेअर खरे दीसाठी B.५० ल@ मा=चे खचा0स माbयता
दे7यात आली.
(काय0वाहीcकWय संचालक)
आली.
ाही- वै
ालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १४
िनण0य .३४३

साईबाबा B णालयातील काडयाक िवभागातील कामकाजाबाबत चचा0 कर7यात आली.
आली. याकरीता तn वै
cकWय
अिधकारी आवयक आहे. डॉ.
डॉ.संिदप नारायणराव देवरे , इटं रहेशनल काडओलॉजी ट यांनी िद.
िद.०७.
०७.०४.
०४.२०१८
रोजीचे अजा0bवये राजीनामा िदला आहे. डॉ.
डॉ.देवरे यांनी राजीनामा मागे घेणबे ाबत अज0 िदKयास >यांचा राजीनामा
र कBन >यांना एकि=त मानधन B.६५,
६५,९११/
९११/- व सं थान िनयमानसु ार <ो>साहन भaा दे7यात
यात यावा.
यावा. तसेच
डॉ.
डॉ.मनोहर िव¿ासराव िशंद,े इटं रहेशनल काडओलॉजी ट व डॉ.
डॉ.संिदप नारायणराव देवरे , इटं रहेशनल
काडओलॉजी ट यांना आठवडयातील ३-३ िदवस ओ.पी.
पी.डी.
डी. िवभागनु दे7यात यावी,
यावी, असे ठरले.
(काय0वाहीcकWय संचालक)
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १५
िनण0य .३४४ थॅलेसीमीया N त B णांना मोफत रp उपलध कBन देणाXया रp पेढयांना आिथ0क सहा×य देणबे ाबत िनयमावली
तयार कBन < ताव समीती समोर सादर करावा.
(काय0वाहीcकWय संचालक)
करावा.
ाही- वै
ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १६
माट0 िशड <कKपांतग0त शासनाPया मािहती तं=nान िवभागाने िनयp
ु के लेKया <ाईस वॉटर कुपस0 (PWC) या
कपंनीने सादरीकरण के ले. उपरोp सादरीकरणात येणाXया बाबी व >यावर येणारा खच0 खालील<माणे
खालील<माणे.
#

Item

Estimated Cost
CAPEX
122,810,000.00
27,100,000.00
118,928,073.00
45,449,642.00
13,608,250.00
42,824,811.33
27,737,216.00
7,000,000.00

A
B
C
D
E
F
G
H

City Fiber
Saftey and Security Town
Saftey and Security SSST
Smart Utilities
Other smart elements
CCC and viewing centers
Software and Licenses
One time cost-bandwidth
SUB TOTAL

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

City Fiber
Saftey and Security Town
Saftey and Security SSST
Smart Utilities
Other smart elements
CCC and viewing centers
Software and Licenses
Cloud DC & DR
Bandwidth
Tech & Operational manpower (over
5 years)

OPEX (O & M)for 5 years
35,000,000.00
10,840,000.00
47,571,1229.20
18,179,856,80
5,603,300.00
17,129,924,53
11,094,886,40
76,360,434.61
20,993,129.00
77,534,770.00

Total

िनण0य .३४५

Estimated Cost in
Crores

Remarks

12.28
2.71
11.89
4.54
1.36
4.28
2.77
0.70
40.55
3.50
1.08
4.76
1.82
0.56
1.71
1.11
7.64
2.10
7.75
32.03
72.58

यावर सिव तर चचा0 होऊन,
होऊन, <ाईस वॉटर कुपस0 (PWC) यांनी सादर के लेKया < तावास व >यासाठी येणाXया
खचा0स व < ताव शासनाकडे माbयतेसाठी पाठिवणेस माbयता दे7यात आली.
आली.
(काय0वाही- सीसीटीही कंोल सेल<मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय>या वेळेचा
िवषय न.ं १७
िनण0य .३४६

सं थानचे कामकाजासंबधी शासनाचे िनण0य,पQरप=के वेळोवेळी समीतीचे बै
ठकWत सव0 सिमती सद यांना
बै
ठकWPया अजGडयासोबत दे7यात यावी.
यावी. व सदर शासन िनण0य, पQरप=के यांचे वाचन असा िवषय अजGडयाम5ये
समािवË कर7यात यावा.
(काय0वाहीयावा.
ाही- <.अिध@क,
अिध@क, सामाbय <शासन िवभाग)
िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनण0य .२८७ ते ३४६ सवा0नमु ते घे7यात आले.
यानतं र साय.ं ०६.३० वाजता सभा समाीची घोषणा कर7यात आली.

ीमती Bबल अNवाल (भा.<.से.)
मOु यकाय0कारी अिधकारी

(सरु े श हावरे )
अ5य@

था,, िशड
ी साईबाबा सं थान िव¿ तयव था
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