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ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तयव
यव था (िशड)
िशड)
सभा .
.०१/
०१/२०१८
२०१८
थळथळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०८.
०८.०१.
०१.२०१८
२०१८
वेळ- दपु ारी १२.
१२.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सव/साधारण सभा सोमवार िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजी दपु ारी १२.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम4ये आयोिजत कर6यात आली असलेबाबत, इकडील जा.न.ं एसएसएस/ वशी-०४/
५२३८/ २०१८, िदनांक ३१ िडस<बर, २०१७ रोजीचे प>ाने सव/ मा.सद यांना कळिव6यात आले होते. ?यानसु ार सदरह@ सभा सोमवार
िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजी दपु ारी १२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम4ये मा.ी.सरु े श कािशनाथ हावरे
यांचे अ4यAतेखाली सCु कर6यात आली.
०१. मा.ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ4यA
०२. मा.ी.चंDशेखर लEमणराव कदम, उपा4यA
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा.ी.Hताप सखाहारी भोसले, सद य
०५. मा.ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा.ीमती Cबल अMवाल, भा.H.से.
मNु यकाय/कारी अिधकारी
सभेOया सCु वातीस ी साईबाबांची Hाथ/ना करणेत आली.
सदरह@ सभेस काही अपPरहाय/ कारणा तव उपि थत राह@ शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.डॉ.राज<D राजाबाली िसगं व
मा.ी.िबपीनदादा शक
ं रराव कोRहे यांनी दरू 4वनीTारे कळिवले होते, याची सिमतीने नUद घेऊन, ?यांना अनपु ि थत राह6याची अनमु ती
िदली.
?याचHमाणे मा.डॉ.मनीषा कायदं ,े सद या यांनी ई-मेलदारे कळिवले आहे कX, ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमतीOया िद.०८.०१.२०१८ रोजी होणाYया बै
ठकXचे प> िमळाले. परंतु या बै
ठकXस मी हजर रहाणार नाही. हया सदं भा/त िशवसेना
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पया/वरण म>ं ी ी.रामदास कदम यानं ी मा.मNु यम>ं ी ी.देव<D फडणवीस यांOयाशी चचा/ के ली होती व
मा.मNु यम]ं यांनी िशवसेनल
े ा यव थापन सिमतीचे उपा4यA पद दे6यास समं ती िदली होती. परंतु याबाबत कोणतीही काय/वाही
झालेली नसRयाने, ?याचा खेद वाटत आहे. ?यामळ
ठकXत उपि थत राह6यास मला वार य नाही, याची कृ पया नUद _यावी.
ु े या बै
मा.ी.रिवंD गजानन िमल`कर, सद य यांनी ई-मेलदारे कळिवले आहे कX, ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीOया
िद.०८.०१.२०१८ रोजी होणाYया बै
ठकXचे प> िमळाले. या बै
ठकXस माaयासकट िशवसेनचे े तीनही सद य हजर राहणार नाहीत.
कृ पया याची नUद _यावी. धbयवाद.
मा.ी.अमोल गजानन कXित/कर, सद य यांनी ई-मेलदारे कळिवले आहे कX, ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीOया
िद.०८.०१.२०१८ रोजी होणाYया बै
ठकXचे प> िमळाले. या बै
ठकXस िशवसेनेचे तीनही सद य हजर रहाणार नाहीत. हया संदभा/त
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पया/वरण म>ं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मNु यमं>ी ी.देव<D फडणवीस यांOयाशी चचा/ के ली
होती व मा.मNु यमं]यांनी िशवसेनल
े ा यव थापन सिमतीचे उपा4यA पद दे6यास समं ती िदली होती. याबाबत अजनु पयcत कोणतीही
काय/वाही झालेली नसRयामळ
ठकXत उपि थत राहणार नाही, याची कृ पया नUद _यावी. धbयवाद.
ु े खेद वाटत आहे. ?यामळ
ु े या बै
सभेस आवयक गणपतु  नसRयामळ
, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दCु तीतील
ु े िवधी व bयाय िवभागाकडील िद.१३ जल
ु ै
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, ?यानतं र दपु ारी १२.३०
वाजता मा.अ4यA महोदय यांनी िवषयपि>के वरील िवषयांवर चचा/ सCु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
िदनांक ०८.
०८.१२.
१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया यव थापन सिमती सभेचे इितवृ?त वाचनू कायम करणे.
िनण/य .०१
िदनांक ०८.१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया यव थापन सिमती सभेOया इितवृ?ताOया Hती सव/
मा.सद यांना सभेत परु िव6यात आRया हो?या, ?याची नUद घे6यात येऊन, सदरह@ इितवृd वाचनू कायम करत
असताना खालीलHमाणे दCु ?या कर6यात आRया, ?यास माbयता दे6यात आली.
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(१) िनण/य .
.१०३०१०३०यावर सिव तर चचा/ होऊन, मे.के .आर.आर.इbeा Hा.िल., है
Dाबाद यांचे व कंपनीचे सच
ं ालकांिवC4द
मे.िसहील जfज िसिनअर िडहीजन यांचे कोटा/त सं थान विकलामाफ/ त िसहील दावा दाखल करणेत यावा,
असे ठरले. तसेच सदर दायाची Hोसेस फX C.१०,०००/- व टॅ
hप ड्यटु ीसाठी C.३,००,०००/- ?याचHमाणे
वकXल फX साठी येणाYया अपेिAत खचा/स माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- H.िवधी अिधकारी)
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
Dाबाद यांचे व कंपनीचे संचालकांिवC4द
होऊन, मे.के .आर.
आर.आर.
आर.इbeा Hा.
Hा.िल.
िल., है
मे.िसहील
हील जfज िसिनअर िडहीजन
हीजन यांचे कोटा/त सं थान विकलामाफ/ त िसहील
हील दावा दाखल करणेत यावा व
याकामी सिमती सद य मा.
मा.ॲङ मोहन जयकर यांचे माग/दश/न घे6यात यावे, असे ठरले. तसेच सदर दायाची
याची
Hोसेस फX C.
hप ड्यटु ीसाठी C.
C.१०,
१०,०००/
०००/- व टॅ
C.३,००,
००,०००/
०००/- ?याचHमाणे वकXल फX साठी येणाYया अपेिAत
खचा/स माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- H.िवधी अिधकारी)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२)) िनण/य .
.१०४६
१०४६४६यावर सिव तर चचा/ होऊन, बेरोजगार तCणांना रोजगारीची सधं ी उपलlध कCन देणे या उदाd हेतनू ी
साईबाबा औnोिगक HिशAण सं थेम4ये oानदा इंटीटयटु ऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी पणु े यांचे देखरे खी
खाली Hधानमं>ी कौशRय िवकास योजने अतं ग/त “नळ कारागीर” (uलंबर) हा अvयासम सw
ु करणेस व
?याकामी येणाYया अदं ाजे एकि>त C.३३,०६,९६०/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली. तसेच या
अvयासमासाठी उdर अहमदनगर िजRहयातील तCणांना Hाधाbय दे6यात यावे व सदरह@ अvयासम सCु
करणेकामी oानदा इंटीटयटु ऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी, पणु े यांना उपसिमती सभेसमोर चच`साठी बोलिवणेत
यावे व याकामी शासन माbयता घे6यात यावी, असे ठरले.
(काय/वाही- Hाचाय/, आय.टी.आय.)
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
मागील सभेत ठरलेनसु ारार,, oानदा इंटीटय
टीटयटु ऑफऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी
नॉलॉजी,
लॉजी, पणु े यांचे Hितिनधी आजचे
सभेसमोर चच`साठी उपि थत होते. सभेने ?यांचेकडून “नळ कारागीर”
बर) या अvयास
कारागीर” (uलंबर)
बर
यासमासाठी
समासाठी शासनाकडून
Hाy होणाYया िनधीचे िववरण घेतले व ?या संबधं ीत िव तृत चचा/ के ली.
ली.
यावेळी,ी, जर सं थान सव/ खच/ करणार आहे, तर सदर HिशAण सं थाननेच आपले तरावर करावे,
hहणजे क< D शासनाकडून Hाy होणारा सव/ िनधी सं थानला िमळेल, असे मत मNु यकाय/कारी अिधकारी यांनी
मांडले.
तसेच िवहीत िनिवदा Hिया न करता सदर सं थेला काम का nावे, अशी िवचारणा सिमती सद यांनी
टीटय
टयटु ऑफसं थेOया Hितिनधzकडे के ली.
ली. ?यावर,
?यावर, oानदा इंटी
ऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी
नॉलॉजी,
लॉजी, पणु े ही सं था
HिशAणा{याcना HिशAणासह सं कार देणार आहे. तसेच ?यांनी HिशिAत के लेRया सव/ HिशAणाथनं ा १००%
१००%
रोजगार िमळतो,
िमळतो, असे सं थेOया Hितिनधzनी नमदू के ले.
या चच`अतं ी असे ठरले कX,
कX, नळ कारागीर हा अvयासम सं थानचे औnोिगक HिशAण सं थेम4ये सCु
कX HिशAणा{याcOया िनवासासाठी येणारा
के Rयानंतरर,, या अvयासमासाठी शासनाकडून Hाy होणाYया िनधीपै
पणु / िनधी सं थानकडे वग/ होईल व इतर अनश
ु ंगीक बाबzसाठी Hाy होणाYया िनधीमधील ८०% रrकम oानदा
टीटय
टयटु ऑफइंटी
ऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी
नॉलॉजी,
लॉजी, पणु े यांना दे6यात येईल व २०%
२०% रrकम सं थानला राहील.
राहील. सदर
यव था फ} पिहRया ४ (चार)
चेससाठी राहील.
चार) बॅ
राहील. ?यांतर शासनाकडून िमळणारे संपुण/ अनदु ान सं थानकडे वग/
होईल.
टीटय
टयटु ऑफहोईल. यास oानदा इंटी
ऑफ-qलो पाईपीग टेrनॉलॉजी
नॉलॉजी,
लॉजी, पणु े यांचे Hितिनधzनी सहमती दश/िवली.
वली.
उपरो}Hमाणे ठरलेनसु ार सं थानचे औnोिगक Hिशक्षण सं थेम4ये “नळ कारागीर”
बर) हा
कारागीर” (uलंबर)
बर
अvयासम सCु करणेस व ?याकामी येणाYया अदं ाजे एकि>त CC..३३,
३३,०६,
०६,९६०/
९६०/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात
आली.
आली. तसेच याHमाणे शासन माbयतेसाठी H ताव सादर करणेत यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय/वाही-Hाचाय/, आय.टी.आय.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{01} 08.01.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

3

(३)) िनण/य .
.१०५१(
१०५१(९)यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी साईनाथ C~णालयाचे दोbही इमारतzवर ितसYया मजRयाचे बांधकाम
करणेकामी आर.के .सावतं , नािशक यांचे एकि>त C.३,९९,९७,१६२/- मा> िनhनतम दर ि वकारणेत येऊन, ?यांना
काया/दश
े दे6यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
सदरह@ िवषयावरील चच`Oया वेळी, सिमती सद य मा.ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी, ी साईनाथ
C~णालयाचे दोbही इमारतzवर ितसYया मजRयाचे बांधकाम करणेकामी राबिव6यात आलेRया ई-िनिवदा
Hियेमधील िनhनतम दरधारक आर.के .सावंत, नािशक हे स4या मंिदर पPरसरातील qलोअरzग नतु णीकरणाचे
काम करत असनू सदरह@ qलोअरzग गळ
ु गळ
ु ीत आहे व ?यांनी सदरह@ qलोअरzगला शzग के लेले नाही, ?यामळ
ु े
अनंक साईभ} या qलोअरzगवCन पाय घसCन पडतात, अशी तार के ली.
यावर चचा/ होऊन, संबधं ीत ठे केदाराने qलोअरzगचे के लेले काम समाधारक असRयाचे सिमती
सद यांनी नमदु के ले. तसेच सव/ कामांचा दजा/ उ?कृ  राहील, याबाबत संबधं ीत ठे केदार व संबधं ीत िवभागाचे
अिधकारी यांनी दAता _यावी, अशा सचु ना कर6यात आRया.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईनाथ C~णालयाचे दोbही इमारतzवर ितसYया मजRयाचे बांधकाम
करणेकामी आर.
आर.के .सावंत, नािशक यांचे एकि>त C.३,९९,
९९,९७,
९७,१६२/
१६२/- मा> िनhनतम दर ि वकारणेत येऊन,
न, ?यांना
काया/दश
े दे6यात यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४)) िनण/य .
.१०६०१०६०यावर सिव तर चचा/ होऊन, मंिदर व मिं दर पPरसराचे सरु िAततेकरीता उपरो}Hमाणे भाडेत?वावर
घेतलेRया सरु Aा सािह?याची मदु त नाताळ व नववषा/Oया िनिमdाने होणाYया Hचंड गदOया कालावधीम4ये
संपु ात येत आहे. ?यामळ
ु े या गदOया कालावधीम4ये साईभ}ांOया सरु िAततेOया ीकोनातून H तावात नमदु
के लेले सरु Aा सािह?य परु िवणेकामी संबधं ीत परु वठाधारकांना, ?यांचे मंजरु दरानसु ार मदु त संपु ात येत असलेचे
िदनांकापासनू पढु े तूत/ १५ िदवसांची मदु तवाढ देणते यावी व १५ िदवसानंतर पढु ील मदु तवाढीबाबत वतं> िनण/य
घे6यात येईल, असे ठरले. तसेच याकामी येणाYया खचा/स माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- सरं Aण िवभागHमख
ु )
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
आजचे सभेत यावर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, मिं दर व मिं दर पPरसराचे सरु िAततेकरीता नवीन सरु Aा
सािह?य खरे दी करणेकामीची Hिया सCु असनू , अदं ाजे ३ मिहbयाम4ये सदरह@ खरे दी Hिया पणु / होईल.
होईल. यापवु 
अRप मदु तीOया ई-िनिवदा Hिे येTारे सरु Aा सािह?य ०३ मिहbयांकरीता भाडो>ी त?वावर घेतलेले असनू , ?याची
मदु त िद.
िद.२९.
२९.१२.
१२.२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. खरे दी िनयमालीनसु ार सदरचे सरु Aा सािह?यास िदड
मिहbयाची मदु तवाढ देता येईल.
कX १५ िदवसांची मदु तवाढ यापवु  िदलेली असRयामळ
ल. ?यापै
ु े संबधं ीत
परु वठाधारकांचे मंजरु दरानसु ार स4या एक मिहbयाची मदु तवाढ दे6यात यावी.
यावी.
तसेच नवीन सरु Aा सािह?य खरे दी करणेकामीची Hिया सCु ठे वणेत येऊन,
न, स4या देत असलेली एक
मिहbयाची मदु तवाढ सपु ात येणअ
े गोदर पढु ील ०३ मिहने कालावधीसाठी
कालावधीसाठी सदरह@ सरु Aा सािह?य भाडो>ी
त?वावर परु िवणेकामी पbु हा अRप कालावधीची ई-िनिवदा (RFQ) Hिया राबिवणेत यावी,
यावी, असे ठरले व
याकामी येणाYया खचा/स माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- संरAण िवभागHमख
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५)) िनण/य .
.१०६४१०६४यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX, आिथ/क अनदु ानाअभावी गोर-गरीब C~णांची गै
रसोय होऊ
नये, याकरीता उपरो} िवभागाOया अिभHायामधील तr?यात नमदु के लेRया C~णालयापं ै
कX अ.न.ं १, २ व ५
C~णालये वगळता उव/Pरत C~णालयांमधील H तािवत Hलंबीत Hकरणांपै
कX पा> Hकरणांचे वै
nिकय आिथ/क
अनदु ान दे6यात यावे.
याचवेळी अशीही चचा/ झाली कX, बYयाचशा आजारांसाठी राजीवगांधी जीवनदायी योजनेमाफ/ त
C~णांना वै
nिकय आिथ/क अनदु ान िमळत असते. ?यामळ
ु े fया आजाराच
ं ा राजीवगांधी जीवनदायी योजनेम4ये
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समावेश नाही, फ} अशा आजारांसाठी सं थानमाफ/ त वै
nिकय आिथ/क अनदु ान िदले जावे, असे सिमतीचे मत
झाले व याबाबतचा सिव तर H ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- H.वै
nकXय अिधAीका)
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
मधील C~णांचे वै
nिकय आिथ/क अनदु ान मागणीसाठी
होऊन, H तािवत C~णालयांमधील
मागणीसाठी
Hाy झालेले अज/ नामंजरु करणेत यावे व fया आजारांचा राजीवगांधी जीवनदायी योजनेम4ये समावेश नाही,
नाही, फ}
ाठीच
च सं थानमाफ/ त वै
nिकय आिथ/क अनदु ान िदले जावे, असे सिमतीचे मत झाले व याबाबतचा
अशा आजारांसाठी
सिव तर H ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
नलवरील इतर
यावा. तोपयcत वरील ३ C~णालये वगळता,
वगळता, सं थान पॅ
nिकय आिथ/क अनदु ान सुC ठे वणेत यावे, असे ठरले.
C~णालयांना पवू Oया िनयमावलीनसु ार वै
(काय/वाही- H.वै
nकXय अिधAीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६)) िनण/य .
.१०७०१०७०ी साईबाबांOया समाधी शताlदी सोहळयाOया अनषु ंगाने देश-िवदेशाम4ये आयोिजत करावयाOया
पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे आयोजनाबाबत िशड Mाम थांशी झालेRया चच`म4ये यव थापन सिमतीचे उपा4यA
मा.ी.चंDशेखर कदम, सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर व मा.ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांची सिमती िनय}
ु
कर6यात आली होती. या सिमतीने Mाम थांशी सिव तर चचा/ कCन यव थापन सिमतीसमोर आपला अहवाल
सादर करावा, असे िनित झाले होते. ?यानसु ार आजचे सभेत उपा4यA मा.ी.चंDशेखर कदम यांनी मािहती
िदली कX, िशड Mाम थांबरोबर वेळोवेळी झालेRया चच`नसु ार zOया मळ
कX एक
ु पादक
ु ांOया ०३ सेटपै
पादक
ु ांचा सेट िशड येथे दश/नासाठी ठे वावा व एक पादक
ु ांचा सेट, पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी आयोजकांना
उपलlध कCन दे6यात यावा. पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे वेळी Mाम थांनी िनित कCन िदलेRया ३ ते ४
गावकYयांनाही सोबत घे6यात यावे. तसेच fया य}X/ सं था ीOया खोटया पादक
ु ा/ नाणी दश/नासाठी िफरवनू
भ}ांची फसवणक
ू करत आहेत, अशांवर कायदेशीर काय/वाही करावी, अशा माग6या समोर आRया व ?या माbय
कर6याची िशफारस पादक
ु ा दश/न सोहळा सिमतीने के ली.
यावर चचा/ होऊन, गावकYयांबरोबर वेळोवेळी झालेRया चच`नसु ार व >ीसद य सिमतीOया
िद.०३.१२.२०१७ रोजीचे बै
ठकXम4ये ठरलेनसु ार सं थानकडील उपलlध zOया मळ
ु पादक
ु ांOया सेटमधील एक
सेट, समाधी मिं दराम4ये साईभ}ाOं या दश/नासाठी ठे व6यात यावा व एक सेट पवु  ठरलेHमाणे पादक
ु ा दश/न
सोहळयासाठी उपलlध कCन दे6यात यावा. तसेच शताlदी वषा/Oया कालावधीम4ये पादक
ु ा दश/न सोहळयापवु 
सिमती सद यांसह सं थान अिधकाYयांनी सदरह@ िठकाणांची पाहणी करावी व पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी
जाणाYया सं थान अिधकारी/ कम/चारी यांOया पथकाम4ये ३ ते ४ गावकYयांचाही समावेश करणेत यावा. तसेच
खोटी नाणी व पादक
ु करणाYया य}X/ सं था व सं थानशी नामसाधhय/
ं ी फसवणक
ु ा दश/नासाठी िफरवनू भ}ाच
ठे वनू भ}ाच
ु करणाYया य}X/ सं था यांचेवर कायदेशीर कारवाई करणेत यावी. ?याचHमाणे
ं ी फसवणक
भिवयात समाधी शताlदी कालावधीम4ये पादक
ु ा दश/न सोहळयाबाबत काही मु ा उपि थत झाRयास उपरो}
>ीसद य सिमतीने, ?याबाबत चचा// िवचार िविनमय कCन सिमतीस अवगत करावे, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु / मंिदर िवभागHमख
ु / संरAण िवभागHमख
ु / िवधी अिधकारी)
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
ी साईबाबांOया समाधी शताlदी सोहळयाOया अनषु ंगाने देश-िवदेशाम4ये आयोिजत करावयाOया
पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे आयोजनाबाबत िशड Mाम थांशी झालेRया चच`म4ये यव थापन सिमतीचे उपा4यA
मा.ी.चंDशेखर कदम, सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर व मा.ी.िबपीनदादा कोRहे यांची सिमती िनय}
ु
कर6यात आली होती. या सिमतीने Mाम थांशी सिव तर चचा/ कCन यव थापन सिमतीसमोर आपला अहवाल
सादर करावा, असे िनित झाले होते. ?यानसु ार आजचे सभेत उपा4यA मा.ी.चDं शेखर कदम यांनी मािहती
िदली कX, िशड Mाम थांबरोबर वेळोवेळी झालेRया चच`नसु ार zOया मळ
कX एक
ु पादक
ु ांOया ०३ सेटपै
पादक
ं ा सेट, पादक
ु ांचा सेट िशड येथे दश/नासाठी ठे वावा व एक पादक
ु ाच
ु ा दश/न सोहळयासाठी आयोजकांना
उपलlध कCन दे6यात यावा. पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे वेळी Mाम थांनी िनित कCन िदलेRया ३ ते ४
गावकYयानं ाही सोबत घे6यात यावे. तसेच fया य}X/ सं था ीOया खोटया पादक
ु ा/ नाणी दश/नासाठी िफरवनू
भ}ाच
ू करत आहेत, अशांवर कायदेशीर काय/वाही करावी, अशा माग6या समोर आRया व ?या माbय
ं ी फसवणक
कर6याची िशफारस पादक
ु ा दश/न सोहळा सिमतीने के ली.
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यावर चचा/ होऊन, गावकYयाबं रोबर वेळोवेळी झालेRया चच`नसु ार व >ीसद य सिमतीOया
िद.०३.१२.२०१७ रोजीचे बै
ठकXम4ये ठरलेनसु ार सं थानकडील उपलlध zOया मळ
ु पादक
ु ांOया सेटमधील एक
सेट, समाधी मिं दराम4ये साईभ}ाOं या दश/नासाठी ठे व6यात आलेला आहे. सदर सेट दर गCु वारी धपु ारतीचे वेळी
zचे समाधी जवळ ठे व6यात येतो. तसेच एक सेट hयिु झयमम4ये ठे व6यात आलेला आहे. zOया पादक
ु ा
अनमोल असRयाने ?या िनयंि>त वातावरणात व िनयंि>त तापमानात ठे व6यात येतात. ?यामळ
ु े एक सेट वष/भर
समाधी मंिदराम4ये भािवकांOया दश/नासाठी ठे वणे उिचत होणार नाही. ?यामळ
ु े पादक
ु ांना Aित पोहच6याची
शrयता आहे. fया भािवकांना zOया पादक
ु ांचे दश/न _यावयाचे आहे, ?यांना hयिु झयमम4ये जाऊन दश/न घेता
येईल. ?याबाबत मंिदर पPरसराम4ये मािहतीचे फलक लावावेत व या पादक
ु ांचे लाईह दश/न मंिदर पPरसरातील
टीही वर दाखिवणेत यावे. तसेच एक सेट पवु  ठरलेHमाणे पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी उपलlध कCन दे6यात
यावा. शताlदी वषा/Oया कालावधीम4ये पादक
ु ा दश/न सोहळयापवु  सिमती सद यांसह सं थान अिधकाYयांनी
सदरह@ िठकाणांची पाहणी करावी व पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी जाणाYया सं थान अिधकारी/ कम/चारी यांOया
पथकाम4ये ३ ते ४ गावकYयांचाही समावेश करणेत यावा. तसेच खोटी नाणी व पादक
ु ा दश/नासाठी िफरवनू
भ}ांची फसवणक
ु करणाYया य}X/ सं था व सं थानशी नामसाधhय/ ठे वनू भ}ांची फसवणक
ु करणाYया य}X/
सं था यांचेवर कायदेशीर कारवाई करणेत यावी. ?याचHमाणे भिवयात समाधी शताlदी कालावधीम4ये पादक
ु ा
दश/न सोहळयाबाबत काही मु ा उपि थत झाRयास उपरो} >ीसद य सिमतीने, ?याबाबत चचा// िवचार िविनमय
कCन सिमतीस अवगत करावे, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु / मंिदर िवभागHमख
ु / संरAण िवभागHमख
ु / िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७)) िनण/य .
.१०७६१०७६िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ५३० अbवये zचे समाधी मिं दरातनु िनघणारे हार व
फुलांचे िनमा/Rयांपासनू अगरबdी तयार करणेकामी सदरह@ िनमा/Rय जनसेवा फाऊंडेशन या बचत गटास देणबे ाबत
ठरले होते व ?यांना िद.०९ नोह<बर, २०१७ रोजी काया/दश
े दे6यात आलेला आहे. ?यानसु ार जनसेवा फाऊंडेशन
बचत गट गेRया एक मिहbयांपासनु समाधी मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा/Rय घेऊन जात आहेत, परंतु
आजपयcत ?यांनी अगरबdी तयार के ली िकंवा नाही, तसेच या िनमा/Rयाचे काय के ले याबाबत कोणतीही मािहती
सं थानला िदलेली नाही. ?यामळ
ु े बगीचा िवभागाने या बचतगटाOया uलँटची H?यA पहाणी कCन ?याचा
अहवाल सभेसमोर सादर करावा व जनसेवा फाऊंडेशन बचत गटास दे6यात येत असलेRया िनमा/Rय ?वरीत बंद
करणेत येऊन, सदरह@ िनमा/Rयांची िललावाTारे िवX करणेकामीचाही H ताव सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(काय/वाही- बगीचा िवभागHमख
ु )
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
दरhयानचे कालावधीम4ये मा.अ4यA महोदय यांनी जनसेवा फाऊंडेशन बचतगटाOया uलँटची H?यA
पहाणी के ली व सं थाने काया/दश
े िदRयानतं र जनसेवा फाऊंडेशन यांनी uलँटOया उभारणीसाठीची काय/वाही सCु
के लेली असनू स4या मिं दरातनू घेऊन जाणारे िनमा/Rय सक
ु वणेचे काम चालू आहे, अशी मािहती सभेस िदली.
यावर चचा/ होऊन, जनसेवा फाऊंडेशन बचत गटास दे6यात येत असलेले िनमा/Rय पवु /वत सCु ठे वणेत
यावे, असे ठरले.
(काय/वाही- बगीचा िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
िदनांक १६.
१६.१२.
१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया थािनक उपसिमती
उपसिमती सभेचे इितवृ?त वाचनू कायम करणे.
िनण/य .०२
िदनांक १६.१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया थािनक उपसिमती सभेOया इितवृ?ताOया Hती सव/
मा.सद यांना सभेत परु िव6यात आRया हो?या, ?याची नUद घे6यात येऊन, या इितवृ?तातील खालील िशफारशzना
पु टी दे6यात आली.
०१
गाईचे श4ु द तुप खरे दी करणेकामी
कामी Hाy झालेRया ई-िनिवदांमधील पा> िनिवदाधारकांOया वािणfयीक ई-िनिवदा
उघडून िनhनतम दरधारकास परु वठा आदेश देणबे ाबत.
ाबत.
मा.यव थापन सिमतीचे िदनांक २३.१०.२०१७ रोजीचे सभेत भांडार िवभागाकडील तुपाचे लॅ
ब
Pरपोट/बाबत िवषय भांडार िवभागाकडून सादर के ला होता. ?यावर िनण/य .८८६ अbवये मे. मृती Hॉडrट्स
Hा.िल., अबं ाला यांचेकडील तपू ाचा परु वठा थांबवनू पढु ील कालावधीकरीता सं थानसाठी गाईचे तपु वाषक
खरे दी करणेकामी नयाने ई-िनिवदा Hिया राबिवणेत यावी असे ठरले होते.
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सदर िनण/यास अनसु Cन सन २०१८ या वषा/करीता लाडु Hसाद िनिम/ती व मिं दर िवभागाने सन २०१७१८ ची िदलेली ११,२०० िrवटं लची वािष/क मागणी िवचारात घेऊन सन २०१८ या एक वषा/साठी
मा.यव थापन सिमतीने ठरिवलेले धोरणाHमाणे ४ टuuयाम4ये तपु खरे दीबाबत www.mahatenders.gov.in
या सक
ं े त थळावर िद.१४/११/२०१७ ते िद. ०६/११/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवbयात
आRया हो?या. याम4ये तां>ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.१२.२०१७ रोजी उघड6यात येतील असे
जािहरातीत व िनिवदा फॉम/म4ये नमदु कर6यात आले होते. तसेच तूपाचे नमनु े िद.०७/१२/२०१७ ते िद.
०९/१२/२०१७ अखेर मागिव6यात आले होते.
?यास अनसु Cन खालीलHमाणे १८ िनिवदाधारकांनी या Hियेत भाग घेतला होता. तसेच तपु ाचे नमनु े
सादर के लेले होते.
१. कोRहापरु िजRहा दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोRहापरु
२. गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालुका सहकारी दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोपरगांव
३. एस.आर.थोरात िमRक Hॉडrट्स Hा.िल., संगमनेर
४. इदं ापरु डेअरी अॅ
6ड िमRक Hॉडrट्स िल., गोखळी
५. एसडीपी इडं ि ज Hा.िल., दमण
६. हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार
७. rवािलटी िलिमटेड, पालवल
८. इडं ीयल HोMोिसह इिं डया िलिमटेड, हPरयाणा
९. ी वारणा सहकारी दधु उ?पादक संघ, वारणानगर कोRहापरु
१०. ही.एस.पी.कॉपरे शन, उमरगाव, वलसाड, गजु रात
११. Hभात डेअरी िलमीटेड, िटळकनगर
१२. महारा राfय सहकारी दधु महासंघ, मंबु ई
१३. अनंत दधु Hा.िल., िककवी, भोर, पणु े
१४. आ?मबधं ु इडं ि ज, िभवंडी
१५. कना/ल िमRक फुडस् िलिमटेड, िदRली
१६. अRफा िमRक फुड्स Hा.िल., हाथरस
१७. कृ णा डेअरी, ीरामपरु
१८. मृती Hॉडrटस् Hा.िल., सहा, अबं ाला, हPरयाणा
सदर Online Hाuत िनिवदाधारकांOया तां>ीक िनिवदा (Technical Bid) मा.खरे दी सिमती
िद.११/१२/२०१७ रोजीचे सभेत उघड6यात आRया आहेत. यातील अ.न.ं १ ते ११ िनिवदा पा> ठरRया आहेत.
तर अ.न.ं १२ ते १८ िनिवदा अपा> ठरRया आहेत.
गाईचे श4ु द तपु खरे दी करणेकामी वरीलHमाणे पा> ११ िनिवदाधारकांचे Commercial Bid आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसमA उघडणेत आले. ?यामधील मळ
ु दरांचा तुना?मक त}ा
खालीलHमाणे(१) माहे जानेवारीारी- २०१८ ते माच/- २०१८ या कालावधीसाठी Hाy झालेRया मळ
त}ाु दरांचा तुलना?मक त}ाअ.न.ं
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील Hती
िrवंटल मळ
ु दर C.
१
गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालुका
40000.00
सहकारी दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोपरगांव
२
कोRहापरु िजRहा दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोRहापरु
44700.00
३
एस.आर.थोरात िमRक Hॉडrट्स Hा.िल., सगं मनेर
40000.00
४
इदं ापरु डेअरी अॅ
6ड िमRक Hॉडrट्स िल., गोखळी
37200.00
५
एसडीपी इडं ि ज Hा.िल., दमण
37000.00
६
rवािलटी िलिमटेड, पालवल
38000.00
७
ही.एस.पी.कॉपरे शन, उमरगाव, वलसाड, गजु रात
35275.00
८
ी वारणा सहकारी दधु उ?पादक संघ, वारणानगर, कोRहापरु
4600.00
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९
१०
११

हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार
इडं ीयल HोMोिसह इिं डया िलिमटेड, हPरयाणा
Hभात डेअरी िलमीटेड, िटळकनगर

31150.00
35200.00
37841.00

(२) माहे एिHलएिHल- २०१८ ते जनु - २०१८ या कालावधीसाठी Hाy झालेRया मळ
त}ाु दरांचा तुलना?मक त}ाअ.न.ं
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील Hती
िrवंटल मळ
ु दर C.
१
गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालक
40000.00
ु ा
सहकारी दधु उ?पादक सघं मया/िदत, कोपरगांव
२
कोRहापरु िजRहा दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोRहापरु
44700.00
३
एस.आर.थोरात िमRक Hॉडrट्स Hा.िल., संगमनेर
40000.00
४
इदं ापरु डेअरी अॅ
6ड िमRक Hॉडrट्स िल., गोखळी
38200.00
५
एसडीपी इडं ि ज Hा.िल., दमण
38000.00
६
rवािलटी िलिमटेड, पालवल
42400.00
७
ही.एस.पी.कॉपरे शन, उमरगाव, वलसाड, गजु रात
35990.00
८
हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार
31850.00
९
इडं ीयल HोMोिसह इिं डया िलिमटेड, हPरयाणा
36000.00
(३) माहे जल
र- २०१८ या कालावधीसाठी Hाy झालेRया मळ
त}ाु -ै२०१८ ते सuटेबरु दरांचा तुलना?मक त}ाअ.न.ं
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील Hती
िrवंटल मळ
ु दर C.
१
गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालुका
44800.00
सहकारी दधु उ?पादक सघं मया/िदत, कोपरगांव
२
कोRहापरु िजRहा दधु उ?पादक सघं मया/िदत, कोRहापरु
44700.00
३
एस.आर.थोरात िमRक Hॉडrट्स Hा.िल., संगमनेर
40000.00
४
इदं ापरु डेअरी अॅ
6ड िमRक Hॉडrट्स िल., गोखळी
39200.00
५
एसडीपी इडं ि ज Hा.िल., दमण
39000.00
६
rवािलटी िलिमटेड, पालवल
41900.00
७
ही.एस.पी.कॉपरे शन, उमरगाव, वलसाड, गजु रात
36480.00
८
हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार
31525.00
९
इडं ीयल HोMोिसह इिं डया िलिमटेड, हPरयाणा
37000.00
(४) माहे ऑrटोबरऑrटोबर- २०१८ ते िडस<बरर- २०१८ या कालावधीसाठी Hाy झालेRया मळ
त}ाु दरांचा तुलना?मक त}ाअ.न.ं
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील Hती
िrवंटल मळ
ु दर C.
१
गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पािटल तालुका
44800.00
सहकारी दधु उ?पादक संघ मया/िदत, कोपरगांव
२
कोRहापरु िजRहा दधु उ?पादक सघं मया/िदत, कोRहापरु
44700.00
३
एस.आर.थोरात िमRक Hॉडrट्स Hा.िल., सगं मनेर
40000.00
४
इदं ापरु डेअरी अॅ
6ड िमRक Hॉडrट्स िल., गोखळी
39200.00
५
एसडीपी इडं ि ज Hा.िल., दमण
40000.00
६
rवािलटी िलिमटेड, पालवल
39500.00
७
ही.एस.पी.कॉपरे शन, उमरगाव, वलसाड, गजु रात
35910.00
८
हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार
31150.00
९
इडं ीयल HोMोिसह इिं डया िलिमटेड, हPरयाणा
35600.00
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गाईचे श4ु द तपु खरे दी करणेकामी राबिवणेत आलेRया ई-िनिवदा Hियेमधील िनhनतम दरधारक हष/
eे श डेअरी Hॉडrटस
Hा..िल.
टस् Hा
िल., भगवानपरु , हPरTार यांचे Hितिनधी सभेसमोर हजर होते. उपसिमतीने तपू ाOया
दजा/बाबत ?यांना सचु ना िदRया.
िदRया. तसेच सधु ारीत खरे दी िनयमावलीतील
िनयमावलीतील तरतदू ं.३.१.२.८ अbवये िनhनतम
दरधारक बाहेरील राfयातील असRयास,
असRयास, ?यांOया दराने राfयातील
यातील िनhनतमदरधारक परु वठा करत असRयास
?यांना एकूण खरे दीOया ५०%
५०% परु वठा आदेश दे6याची तरतूद आहे. ?यानसु ार राfयातील परु वठाधारकांना समA
िवचारणा के ली असता,
असता, िनhनतम दरधारकाOया दराम4ये गाईचे तपू ाचा परु वठा करणेस ?यांनी असमथ/ता
दश/िवली.
वली.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, गाईचे श4ु द तुप खरे दी करणेकामी हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस
टस् Hा.
Hा.िल.
िल.,
भगवानपरु , हPरTार यांचे उपरो} तुलना?मक तr?यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िनhनतम दर ि वकारणेत
यावेत. तसेच हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस
टस् Hा.
Hा.िल.
िल., भगवानपरु , हPरTार यांOया uलँटची पाहणी करणे, ?यांचेकडून
दजा/ची तपासणी करणे व ?याबाबतचा अहवाल सादर करणे, याकामी एनडीआरआय (National Deiry
Reserch Institute, Karnal, Hariyana) या क< D शासनाOया इb टीटयटु ची िनय}
यावी. ?यासाठी
ु X करणेत यावी.
एनडीआरआयशी (National Deiry Reserch Institute, Karnal, Hariyana) संपक/ साधनू व चचा/ कCन,
कCन,
?यांची माbयता
माbयता घे6याची जबाबदारी सिमती सद य मा.
मा.ी.
ी.Hताप भोसले यांनी ि वकारली,
वकारली, ?यास माbयता दे6यात
यावी.
यावी.
तसेच एनडीआरआय (National Deiry Reserch Institute, Karnal, Hariyana) चा अहवाल
Hाy झाRयानतं र हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस
ना पढु ील परु वठा आदेश दे6यात यावा,
टस् Hा.
Hा.िल.
िल., भगवानपरु , हPरTार यांना
यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही-H.अिधAक, खरे दी िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसराम4ये एल.
एल.ई.डी.
डी. िफटzग परु िवणेकामी उघड6यात आलेRया ईिनिवदांवर चचा// वाटाघाटी कCन िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
H तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िवव तयव था
िनधीचा िनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही एक Hयोजनासाठी कर6यात येईल :(क). मंिदराची व िवव तयव थेOया मालम?तांची देखभाल, यव थापन व Hशासन.
वरील अिधिनयमास अनसु Cन खालीलHमाणे H ताव सादर करीत आहोत.
H ताव:- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५-०७-२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६१४ अbवये
साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसरात एल.ई.डी.िफटzग परु िवणेकामी येणा-या खचा/स व बाहेरील
ठे केदार/ परु वठादार याच
ं ेकडून ई-िनिवदा मागिवणेकामी मराठीतील, व इMं जीतील जादा खपाOया वृdप>ांOया
मबंु ई-पणु े येथील आवृdीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड कCन ई- िनिवदा
बोलिवणेस व ?याकामी येणा-या अदं ाजे रrकम C.१,०७,१५,६९५.२०/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली
आहे.
?यानसु ार सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी वत/मानप>ात जािहरात देणसे ाठी जनसपं क/
िवभागामाफ/ त महारा शासनाOया मािहती तं>oान िवभागाकडे (महाट<डर) कळिव6यात आले होते. महारा
शासनाOया मािहती तं>oान िवभागामाफ/ त िद.३१-१०-२०१७ रोजी दै
.सामना, मंबु ई, व िद.०१-११-२०१७ रोजी
दै
.प6ु यनगरी,पणु े या वत/मानप>ात जािहरात दे6यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद.२८-१०२०१७ रोजी जािहरात Hिस³ कर6यात आली होती व ४० ठे केदारांना सं थानमधनू ई-मेल दारे िद.३१-१०२०१७ व िद.१३-११-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव6यात आली होती. तसेच महारा शासनाOया
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी ट<डर नोटीस व ट<डर
डाrयमु <ट िद.३०-१०-२०१७ रोजी अपलोड कर6यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोडzगसाठी िद.०१११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपलlध कर6यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन दाखल
कर6याची अिं तम मदु त िद. २१-११-२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयcत ठे व6यात आली होती.
िद.२१-११-२०१७ रोजी स4ं याकाळी ई-ट<डर िसि टमम4ये ई-िनिवदेची संNया ई.डी.पी.ई-ट<डरzग
िवभागामाफ/ त चेक के ली असता ई-ट<डर िसि टमम4ये ०२ ई-िनिवदा अपलोड के Rयाचे आढळून आलेले होते.
परंतू िद.०१-१२-२०१६ रोजीचे शासन खरे दी िनयमावलीतील मु ा .४.४.३.१ नसु ार िनिवदा पधा/?मक
होणेसाठी कमीत-कमी तीन िनिवदाकार असणे आवयक आहे. ?यामळ
ु े िवnतु िवभागाचे िद.२२-११-२०१७
रोजीचे मंजरू िटपणीbवये सदर कामास िद.२३-११-२०१७ ते िद.०१-१२-२०१७ अखेर पिहले वेळेस मदु तवाढ
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दे6यात आलेली होती. सं थानचे सक
ं े त थळावर मदु तवाढीबाबत पbु हा जािहरात िद.२२-११-२०१७ रोजी Hिस³
कर6यात आली होती व ४२ ठे केदारानं ा ई-मेल दारे पbु हा िद.२३-११-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव6यात आली
होती. ?यापै
कX ०४ ठे केदारांनी Hितसाद िदलेला आहे.
ऑनलाईन अपलोड कर6यात आलेRया चार िनिवदाधारकाच
ं े तांि>क ई-िनिवदा िद.०४-१२-२०१७
रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसमA उघडून िनिवदाधारकांOया िनिवदा फX, बयाणा रrकम तसेच
कागदप>ाची तपासणी सं थानचे अतं ग/त लेखापPरAण िवभागामाफ/ त कर6यात आलेली असनू ?याम4ये
मे.बालाजी इलेrीकल ॲ6ड कॉ6डयटु ॲसेसरीज Hा.िल., मबंु ई यांनी GST नंबर रिज ेशन सिट/िफके ट, शॉप
ॲrट अथवा कंपनी रिज ेशन सिट/िफके ट व मागील तीन वषा/त पणु / के लेले Hोजेrट वक/ ऑड/रOया Hतीसह
टेिrनकल बीड कागदप>ांम4ये कॅ
न कCन जोडलेRया नसRयाने ते अपा> झाले असनू उव/रीत ०३ िनिवदाधारक
पा> झालेले आहे.
मागणी:
मागणी:- साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसरात एल.ई.डी.िफटzग परु िवणेकामी िद.०४१२-२०१७ रोजी खरे दी सिमतीचे सभेत उघड6यात आलेRया पा> तांि>क िनिवदाधारकांचा तपशील
खालीलHमाणे.
अ.. िनिवदाधारकाचे नांव
शेरा
१
मे.बालाजी इलेrीकल ॲ6ड कॉ6डयटु ॲसेसरीज Hा.िल., मंबु ई
अपा>.
२
मे.जाधव इलेrीकRस,् नािशक
पा>.
३
मे.ी बनशक
पा>.
ं री एbटरHाईजेस, डUिबवली (ई ट)
४
मे.यिु नक एbटरHाईजेस, नािशक
पा>.

Sr.
No

उपरो}Hमाणे साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसरात एल.ई.डी.िफटzग परु िवणेकामी
तांि>क िनिवदेम4ये पा> झालेRया ०३ ई-िनिवदा (कमिश/यल बीड) िद.०७-१२-२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे
सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासमA उघडणेत येऊन यामधील मळ
ू दरांचा खालीलHमाणे तल
ु ना?मक त}ा
तयार करणेत आलेला आहे.
Name of Tendere’s
No. of
Unique
Shri Banashankari
Jadhav
Description of Work/ Item(s)
Qty
Enterprises,
Enterprises,
Electricals,
Nashik

LED Make :1

2
3
4

5

CROMPTON

Supplying approved make, 1 x 20
watt LED Tube fitting with tubebar 3600
suitable to fixed at ceiling or wall. Nos
(Instead of 40 watt tubelight fitting)
Supplying bulkhead fitting suitable
for integral LED upto 11W fixed 5500
on wall. As per specification no. Nos
FG-IDF/BHF
Supplying LED Lamp 3 watt 230 V 2000
Intergral type .
Nos
Supplying LED Lamp 8 watt 230 V 5500
Intergral type
Nos
Supplying approved type 150 Watt
LED Flood light fitting, including
lamp, with PF > 0.95, class IP 65
and above. Housing of pressure die 60 Nos
cast aluminium alloy and heat sink
extruded aluminium as per
specification no. FG-ODF/FL

Mumbai

SYSKA

Nashik

HAVELLS

518.00

286.00

569.00

1123.00

975.00

823.00

86.00

85.00

85.00

99.00

116.00

95.00

10160.00

6468.00

11430.00
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Supplying approved type 120 Watt
LED street light fitting, including
lamp, having PF > 0.95, class IP 65
or above. Housing of pressure die
cast aluminium alloy and heat sink
extruded aluminium as per
specification no. FG-ODF/ FLS2
Supplying approved type 25 Watt
LED street light fitting, including
lamp, with PF > 0.95, class IP 65 or
above. Housing of pressure die cast
aluminium alloy and heat sink
extruded aluminium as per
specification no. FG-ODF/FLS2
Free replacement for faulty Lamps
and Luminaires -3 Years from date
of installation of Lights

6

7

8

Sr.
No

1

2

3
4

190
Nos

7275.00

6305.00

6774.00

300
Nos

1495.00

1446.00

1530.00

-

Yes

Yes

Yes

िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प मत:
मत:- साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसरात एल. ई. डी.
िफटzग परु िवणेकामी उपरो} तल
ु ना?मक तr?यामधील गडद व अधोरे िखत के लेले आयटेम .०१, ०५ ते ०७
मे.ी.बनशंकरी एbटरHाईजेस, मंबु ई यांचे िनhनतम दर येतात व आयटेम .०२ व ०४ मे.जाधव इलेिrकRस,्
नािशक यांचे िनhनतम दर येतात. परंतू आयटेम .०३ साठी मे.ी.बनशंकरी एbटरHाईजेस, मंबु ई व मे.जाधव
इलेिrकRस,् नािशक यांचे दर सारखेच येत आहेत. तरी मे.ी.बनशंकरी एbटरHाईजेस, मंबु ई व मे.जाधव
इलेिrकRस,् नािशक यांचश
े ी चचा//वाटाघाटी कCन िनण/य होणेस िवनंती.
साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसराम4ये एल.
एल.ई.डी.
डी. िफटzग परु िवणेकामी राबिवणेत
आलेRया ई-िनिवदा
िनिवदा Hिकयेमधील िनhनतम दरधारक मे.ी बनशंकरी एbटरHाईजेस, डUिबवली (ई ट)
ट) व मे.जाधव
इलेrीकRस,् नािशक यांचे Hितिनधी आजचे सभेसमोर उपिसथत होते. ?यांनी चच`अतं ी खालीलHमाणे दर देऊ
के ले.
Shri Banashankari Enterprises,
Jadhav Electricals, Nashik
Description of Work/ Item(s)
Mumbai
(HAVELLS)
HAVELLS)
(SYSKA)
SYSKA)

1 x 20 watt LED Tube fitting with
tubebar suitable to fixed at ceiling
or wall. (Instead of 40 watt
tubelight fitting)
3600 Nos
bulkhead fitting suitable for
integral LED upto 11W fixed on
wall. As per specification no. FGIDF/BHF
5500 Nos
LED Lamp 3 watt 230 V Intergral
type.
2000 Nos
LED Lamp 8 watt 230 V Intergral
type. 5500 Nos

Rate per nos.
in Rs.

Rate after
nigotiations in
Rs.

Rate per nos.
in Rs.

Rate after
nigotiations in
Rs.

286.00

3% Discount in
total amount

---

---

823.00

823.00

85.00

84.00

95.00

95.00

---

85.00
---
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5

6

7

8

150 Watt LED Flood light fitting,
including lamp, with PF > 0.95,
class IP 65 and above. Housing of
pressure die cast aluminium alloy
and heat sink extruded aluminium
as per specification no. FGODF/FL
60 Nos
120 Watt LED street light fitting,
including lamp, having PF > 0.95,
class IP 65 or above. Housing of
pressure die cast aluminium alloy
and heat sink extruded aluminium
as per specification no. FG-ODF/
FLS2, 190 Nos
25 Watt LED street light fitting,
including lamp, with PF > 0.95,
class IP 65 or above. Housing of
pressure die cast aluminium alloy
and heat sink extruded aluminium
as per specification no. FGODF/FLS2, 300 Nos
Free replacement for faulty Lamps
and Luminaires- 3 Years from date
of installation of Lights

6468.00

3% Discount in
total amount

---

---

6305.00

3% Discount in
total amount

---

---

1446.00

3% Discount in
total amount

---

---

Yes

---

Yes

---

यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, साईआम भ}िनवास कडील इमारती व परीसराम4ये एल.
एल.ई.डी.
डी. िफटzग
परु िवणेकामी उपरो} तr?यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले अतं ीम दर ि वकारणेत येऊन,
न, संबधं ीतांना परु वठा
आदेश दे6यात यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली. (काय/वाही-िवnतु िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
सं थान िनधीतनू िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता .५ चे उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट)
लाईट)
काम करणेकामी उघड6यात आलेRया ई-िनिवदांवर चचा// वाटाघाटी कCन िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
H तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िवव तयव था
िनधीचा िनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही एक Hयोजनासाठी कर6यात येईल :(क). मिं दराची व िवव तयव थेOया मालम?तांची देखभाल, यव थापन व Hशासन.
वरील अिधिनयमास अनसु Cन खालीलHमाणे H ताव सादर करीत आहोत.
H ताव:- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५-०७-२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६३० अbवये सं थान
िनधीतनू िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता  ०५.(आ..३१ ते िशव नाला रोड ते नगर-मनमाड
र ता) चे उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट) काम करणेकामी येणा-या खचा/स व बाहेरील ठे केदार / परु वठादार
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणेकामी मराठीतील, व इMं जीतील जादा खपाOया वृdप>ांOया मबंु ई-पणु े येथील
आवृdीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड कCन ई- िनिवदा बोलिवणेस व
?याकामी येणा-या अदं ाजे रrकम C. १०,९१,०५८/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली आहे.
?यानसु ार सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी वत/मानप>ात जािहरात देणसे ाठी जनसपं क/
िवभागामाफ/ त महारा शासनाOया मािहती तं>oान िवभागाकडे (महाट<डर) कळिव6यात आले होते. महारा
शासनाOया मािहती तं>oान िवभागामाफ/ त िद.१७-०९-२०१७ रोजी दै
.प6ु यनगरी, पणु ,े दै
.पढु ारी, मंबु ई, दै
.eX Hेस
जन/ल, मंबु ई, व िद.१८-०९-२०१७ रोजी दै
.लाईफ ३६५, पणु े या वत/मानप>ात जािहरात दे6यात आली होती.
तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद.२१-०९-२०१७ रोजी जािहरात Hिस³ कर6यात आली होती व ३३ ठे केदारांना
सं थानमधनू ई-मेल दारे िद.२१-०९-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव6यात आली होती. तसेच महारा शासनाOया
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी ट<डर नोटीस व ट<डर
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डाrयमु <ट िद.१८-०९-२०१७ रोजी अपलोड कर6यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोडzगसाठी िद.१८०९-२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू उपलlध कर6यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन दाखल
कर6याची अिं तम मदु त िद. २७-०९-२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयcत ठे व6यात आली होती. सदर कामाचे
अडीअडचणzबाबत िद.२५-०९-२०१७ रोजी Hी-बीड िमटzग घे6यात आलेली होती.
िद.२७-०९-२०१७ रोजी सायं ०५.०२ वाजता ई-ट<डर िसि टमम4ये ई-िनिवदेची संNया ई.डी.पी.ईट<डरzग िवभागामाफ/ त चेक के ली असता ई-ट<डर िसि टमम4ये ०२ ई-िनिवदा अपलोड के Rयाचे आढळून आलेले
होते. परंतू िद.०१-१२-२०१६ रोजीचे शासन खरे दी िनयमावलीतील मु ा .४.४.३.१ नसु ार िनिवदा पधा/?मक
होणेसाठी कमीत-कमी तीन िनिवदाकार असणे आवयक आहे. ?यामळ
ु े िवnतु िवभागाचे िद.०४-१०-२०१७
रोजीचे मंजरू िटपणीbवये सदर कामाचे दसु रे वेळेस ऑनलाईन फे र ई-िनिवदा मागिवणेकामी महारा शासनाOया
मािहती तं>oान िवभागामाफ/ त िद.१२-१०-२०१७ रोजी दै
.नवाकाळ, मंबु ई, दै
.eX Hेस जन/ल,मंबु ई व
िद.१३-१०-२०१७ रोजी दै
.पढु ारी,पणु ,े दै
.लाईफ ३६५, पणु े या वत/मानप>ात जािहरात दे6यात आली होती. तसेच
सं थानचे संकेत थळावर िद.१६-१०-२०१७ रोजी जािहरात Hिस³ कर6यात आली होती व ३३ ठे केदारांना
सं थानमधनू ई-मेल दारे िद.१३-१०-२०१७ व िद.१६-१०-२०१७ रोजी जािहरात पाठिव6यात आली होती.
तसेच महारा शासनाOया www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी
ट<डर नोटीस व ट<डर डाrयमु <ट िद.१२-१०-२०१७ रोजी अपलोड कर6यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन
लोडzगसाठी िद.१६-१०-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपलlध कर6यात आली होती. तसेच िनिवदा
ऑनलाईन दाखल कर6याची अिं तम मदु त िद. २६-१०-२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयcत ठे व6यात आली
होती.
िद.२६-१०-२०१७ रोजी साय.ं ०५.१४ वाजता ई-ट<डर िसि टमम4ये ई-िनिवदेची संNया ई.डी.पी.ईट<डरzग िवभागामाफ/ त चेक के ली असता ई-ट<डर िसि टमम4ये ०२ ई-िनिवदा अपलोड के Rयाचे आढळून आलेले
होते. परंतू िद.०१-१२-२०१६ रोजीचे शासन खरे दी िनयमावलीतील मु ा .४.४.३.१ नसु ार िनिवदा पधा/?मक
होणेसाठी कमीत-कमी तीन िनिवदाकार असणे आवयक आहे. ?यामळ
ु े िवnतु िवभागाचे िद.३१-१०-२०१७
रोजीचे मंजरू िटपणीbवये सदर कामाचे ितसरे वेळेस (अिं तम) ऑनलाईन फे र ई-िनिवदा मागिवणेकामी
महारा शासनाOया मािहती तं>oान िवभागामाफ/ त िद.२१-११-२०१७ रोजी दै
.सामना,पणु े या वत/मानप>ात
जािहरात दे6यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद.२०-११-२०१७ रोजी जािहरात Hिस³ कर6यात
आली होती व ४० ठे केदारानं ा सं थानमधनू ई-मेल दारे िद.२०-११-२०१७ व िद.३०-११-२०१७ रोजी जािहरात
पाठिव6यात आली होती. ?यापै
कX ०५ ठे केदारांनी Hितसाद िदलेला आहे. तसेच महारा शासनाOया
www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी ट<डर नोटीस व ट<डर
डाrयमु <ट िद.१६-११-२०१७ रोजी अपलोड कर6यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोडzगसाठी
िद.२०-११-२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासनू उपलlध कर6यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन
दाखल कर6याची अिं तम मदु त िद. ०४-१२-२०१७ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयcत ठे व6यात आली होती.
ऑनलाईन अपलोड कर6यात आलेRया पाच िनिवदाधारकाच
ं े तांि>क ई-िनिवदा िद.०७-१२-२०१७
रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत िनिवदाधारकांसमA उघडून िनिवदाधारकांOया िनिवदा फX, बयाणा रrकम तसेच
कागदप>ाची तपासणी सं थानचे अतं ग/त लेखापPरAण िवभागामाफ/ त कर6यात आलेली असनू ?याम4ये
मे.नीलसागर एbटरHाईजेस, धारणगांव वीर, िनफाड यांनी मागील तीन वषा/त पणु / के लेले Hोजेrट वक/ ऑड/रOया
Hती, मागील तीन वषा/चे इbकम टॅ
rस ॲसेसम<ट सटिफके ट व मागील तीन वषा/म4ये सरासरी C.बारा लाख
टन/ओहरचे चे Hमाणप> टेिrनकल बीड कागदप>ांम4ये कॅ
न कCन जोडलेले नसRयाने ते अपा> झाले असनू
उव/रीत ०४ िनिवदाधारक पा> झालेले आहे.
मागणी:
मागणी:- सं थान िनधीतनू िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता  ०५. (आ..३१ ते िशव
नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट) काम करणेकामी िद.०७-१२-२०१७
रोजी खरे दी सिमतीचे सभेत उघड6यात आलेRया तांि>क िनिवदाधारकांचा तपशील खालीलHमाणे.
अ.. िनिवदाधारकाचे नांव
शेरा
१
मे.आिदती इलेrीकRस,् नािशक
पा>.
२
मे.एनज टेक िसि टhस,् पणु े
पा>.
३
मे.मॅ
~नेटीक इलेrीकल ॲ6ड इलेrॉिनrस, औरंगाबाद पा>.
४
मे.नीलसागर एbटरHाईजेस, धारणगांव वीर, िनफाड
अपा>.
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५

मे.साई िस³ी एbटरHाईजेस, राहाता
पा>.
उपरो}Hमाणे सं थान िनधीतून िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता  ०५. (आ..३१ ते
िशव नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट) काम करणेकामी तांि>क
िनिवदेम4ये पा> झालेRया ०४ ई-िनिवदा (कमिश/यल बीड) िद.११-१२-२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे
सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासमA उघडणेत येऊन यामधील मळ
ू दरांचा खालीलHमाणे तल
ु ना?मक त}ा
तयार करणेत आलेला आहे.
अ..
१
२
३
४

िनिवदाधारकाचे नांव
िनिवदाधारकाने ई-िनिवदेत िदलेले दर
मे.मॅ
~नेटीक इलेrीकल ॲ6ड इलेrॉिनrस, औरंगाबाद C. १३,४५,८००/मे.आिदती इलेrीकRस,् नािशक
C. ०९,६९,९८०/मे.एनज टेक िसि टhस,् पणु े
C. ०९,६८,७००/मे.साई िस³ी एbटरHाईजेस, राहाता
C. ०९,
०९,०३,
०३,४२०/
४२०/िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प मत:
मत:- सं थान िनधीतनू िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता  ०५.
(आ..३१ ते िशव नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट) काम करणेकामी
िद.११-१२-२०१७ रोजी झालेRया मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघड6यात आलेRया कमिश/यल बीड नसु ार मे.साई
िस³ी एbटरHाईजेस, राहाता यांचे दर bयनु तम येत असनू ?यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत चचा//वाटाघाटी
कCन िनण/य होणेस िवनतं ी.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, सं थान िनधीतून िशड शहरातील Hथम Hाधाbय गटातील र ता .५ चे
उव/रीत िवnतु िवषयक ( ीट लाईट)
लाईट) कामे करणेकामी मे.साई िस³ी एbटरHाईजेस, राहाता यांचे एकि>त
C.०९,
यावा,, अशी या उपसिमतीची
०९,०३,
०३,४२०/
४२०/- मा> िनhनतम दर ि वकारणेत येऊन,
न, ?यांना काया/दश
े दे6यात यावा
िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही-िवnतु िवभागHमख
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
साईिनवास अितथीगृह येथील टाटा काय कनेrशनचे पढु ील एक वषा/चे कालावधीकरीता Pरचाज/ करणेबाबत.
ाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४ Oया महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५६-१७ (१)
भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .–िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय न.ं ०२, िनण/य .६३९.
Hा तािवक– ी साईबाबा सं थानचे साईिनवास अितथीगृह येथील २५ नग टाटा काय कनेrशनचे एक
वषा/चे कालावधीकरीता Pरचाज/ करणेबाबतचे H तावावर िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िवषय न.ं ०२, िनण/य .६३९ अbवये सिव तर चचा/ होवनु , “साईिनवास अितथीगृहाम4ये साईभrताOं या
सिु वधेकरीता बसिवणेत आलेRया एकुण २५ टाटा काय कनेrशनचे ११ मिहbयासाठी Pरचाज/ करणेस व ?याकामी
येणारे खचा/स H?यA खचा/स माbयता दे6यात आली” सदर िनण/यास अनसु Cन, िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे मजं रु
िटपणीbवये साईिनवास अितथीगृह येथील २५ नग टाटा काय कनेrशन िद.०३/११/२०१६ ते िद.०२/११/२०१७
पयcत Pरचाज/ कर6यात आलेले होते. सदरचे Pरचाज/ची मदु त िद.०२/११/२०१७ रोजी संपु टात आलेली आहे.
सबब, साईिनवास अितथीगृहातील २५ नग टाटा काय कनेrशनची मदु त िद. ०२/११/२०१७ रोजी
संपु टात आRयाने सदरचे कनेrशन स4या ता?परु ते वCपात Pरचाज/ करणेत आलेले आहे. साईिनवास
अितथीगृहातील टाटा काय कनेrशन पढु ील एक वषा/चे कालावधीकरीता Pरचाज/ करणेकरीता येणारे खचा/चा
तपशील खालीलHमाणेअ.न.ं तपशील
नग Hितवष/ C.
C. रrकम
कम Cपये
१. टाटा काय धमाल पॅ
क मNु य कनेrशन Hितमाह C. १९९/- ७
२,१८९/१५,३२३/x११ मिहने.
(११ मिहbयाचे Pरचाज/ के Rयावर १ मिहना जा त िमळे ल)
२. मRटी कनेrशनसाठी Pरचाज/ C. १५०/-x११ मिहने.
१८ १,६५०/२९,७००/(११ मिहbयाचे Pरचाज/ के Rयावर १ मिहना जा त िमळे ल)
एकुण Cपये ४५,०२३/-
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तरी, उपरोrत तपशीलात नमदु के लेHमाणे साईिनवास अितथीगृहातील २५ टाटा टाय कनेrशन पढु ील
एक वषा/चे कालावधीसाठी Pरचाज/ करणेकरीता येणारे रrकम C. ४५,०२३/- (अAरी रrकम पचं ेचाळीस हजार
तेवीस) मा>चे अदं ाजे खचा/स माbयते तव तसेच टाटा काय कनेrशनची Pरचाज/ फX कंपनीने िनित के लेली
असRयाने टाटा काय कंपनीने उपरोrत H तावातील दर आज रोजीचे िदलेले असनु Pरचाज/ करतेवेळी दर
बदलRयास वाढीव रrकम देणOे या माbयते तव सदरचा H ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर करता
येईल.
मागणी– उपरोrत Hा तािवके त नमदु के लेHमाणे साईिनवास अितथीगृहातील २५ टाटा टाय कनेrशन
पढु ील एक वषा/चे कालावधीसाठी Pरचाज/ करणेकरीता येणारे रrकम C. ४५,०२३/- (अAरी रrकम पचं ेचाळीस
हजार तेवीस) मा>चे अदं ाजे खचा/स माbयते तव तसेच टाटा काय कनेrशनची Pरचाज/ फX कंपनीने िनित के लेली
असRयाने टाटा काय कंपनीने उपरोrत H तावातील दर आज रोजीचे िदलेले असनु Pरचाज/ करतेवेळी दर
बदलRयास वाढीव रrकम देणOे या माbयते तव सदरचा H ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर करत
आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनद`श, तसेच आिथ/क िवषय इ. छाननी कCन
अनमु ान - तांि>क व आिथ/क.
िवभागाचा पट अिभHाय- उपरोrत Hा तािवके त व मागणीम4ये नमदु के लेHमाणे साईिनवास
अितथीगृहातील २५ टाटा टाय कनेrशन पढु ील एक वषा/चे कालावधीसाठी Pरचाज/ करणेकरीता येणारे रrकम C.
४५,०२३/- (अAरी रrकम पंचचे ाळीस हजार तेवीस) मा>चे अदं ाजे खचा/स माbयते तव तसेच टाटा काय
कनेrशनची Pरचाज/ फX कंपनीने िनित के लेली असRयाने टाटा काय कंपनीने उपरोrत H तावातील दर आज
रोजीचे िदलेले असनु Pरचाज/ करतेवेळी दर बदलRयास वाढीव रrकम देणOे या माbयते तव सदरचा H ताव मा.
थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
यानेने व
होऊन, टाटासकाय
शनची Pरचाज/ फX कंपनीने िनित के लेली असRया
् कनेrशनची
सव/> एकच असRयामळ
टाय
ु े उपरोrत H तावात नमदु के लेHमाणे साईिनवास अितथीगृहातील २५ टाटा टाय
कनेrशन
शन पढु ील एक वषा/चे कालावधीसाठी थािनक िडलरकडून Pरचाज/ करणेस व ?याकामी येणाYया अदं ाजे
C.४५,
४५,०२३/
०२३/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही-सीसीटीही कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचा िदनांक ०१ ऑrटोबर,
दानावरील उËाटन
ऑrटोबर, २०१७ रोजीचा साईनगर मै
काय/मासाठी के लेRया टेज डेकोरे शनOया बीलाबाबत.
बीलाबाबत.
ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/चे Hारंभ िदवस ०१ ऑrटUबर, २०१७ रोजी शताlदी सोहÌयाचे
उदघाटन मा. रापती महोदय, भारत गणराfय याच
ं े शभु ह ते सपं bन झाले आहे. सदर काय/मासाठी मडं प, टेज
व इतर अनषु गं ीक बाबzसाठी येणारे अदं ाजे C.४६,५०,०००/- + GST मा>चे खचा/स िदनांक २५/०९/२०१७
रोजीचे सभेत िनण/य .८४४ अbवये माbयता देणते आलेली आहे.?याम4ये ‘ब’ टेज डेकोरे शनसाठीचे खचा/साठी
खालीलHमाणे तरतुद आहे.
अ.नन.ं खचा/ची बाब
अदं ाजे खच/
ब)) टेज डेकोरे शनसाठीचा खच/१
uलॅ
टफॉम/ ६०x८०x१४ GI Metal fremwork with marin padal ३,,५०,,०००//Inculding Transport & labour
२
Decoration & Exculzation of Stage, providing decoretive FRP १०,,००,,०००//Arches, Backdrop, ODM, Dadolows, pentizy, freming, labour
& Transport
१३,,५०,,०००//+ जी.एस.टी.
?यानसु ार सदरची यव था कCन घेणते आली असनू , ?याची संबधं ीतांनी देयके सादर के ली आहे.
सदरची देयके संबंिधताना अदा करणेचा H ताव िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.
?यामधील ‘ब’ म4ये खालीलHमाणे नमदू करणेत आलेले आहे.
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ब) टेज डेकोरे शनसाठीचा खच/१ uलॅ
टफॉम/ ६०x८०x१४ GI Metal fremwork with marin padal Inculding
Transport & labour
C.११,१०,०००/२ Decoration & Exculzation of Stage, providing decoretive FRP Arches,
Backdrop, ODM, Dadolows, pentizy, freming, labour & Transport
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .९०४ खालीलHमाणे झालेला
आहे.
“.. यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाकरीता िद.०१ ऑrटोबर,
२०१७ रोजी झालेRया साईनगर मै
दानावरील उËाटन काय/मासाठी नमदू के लेRया तपिशलातील ‘अ’ म4ये
दश/िवलेRया मNु य मंडपाचे कामापोटी मे.मेह>े े मंडप डेकोरे टस/, अहमदनगर यांना C.२६,४८,५१०/- मा> अदा
करणेस, ‘ब’ म4ये टेज डेकोरे शन कामापोटी मे.एन.डी.आट/, मंबु ई यांना C.११,१०,०००/- मा> अदा करणेस व
‘क’ म4ये फोटोMाफXकरीता ी.Hताप पाटील, दश/न फोटो, नािशक यांना C.४०,०००/-तसेच एल.ई.डी. Xन व
िहडीओ शटु zग कॅ
मेरे इ.कामी मे.Pरसेuशन िमडीया, नेवासा यांना C.१,५५,५२०/- मा> असे (अ+ब+क) एकुण
C.३९,५४,०३०/- मा> खचा/ची िबले संबधं ीताना अदा करणेस माbयता दे6यात आली.”
तथापी, वरील H तावातील अ.न.ं ०१ चे काम (uलॅ
टफॉम/) ‘अ’ म4ये देखील समािवट होते. ?याचे काम
( टेज) मंडप ठे केदार मेह>े े डेकोरे टस/, अ.नगर यांनी पणू / के ले असनू , ?याचे देयक ?यांना अदा करणेत आलेले
आहे. ?यामळ
ु े वरील ‘ब’ मधील कामाचे तपिशलाबाबत खालीलHमाणे दCु ती होणे आवयक आहे.
ब) Decoration & Execution of Stage Providing & Installation of Decorative FRP Panel Arches (Qty. 6 nos.), Panel Rs.9,40,678/pillars (Qty.12 nos.), Panel Cornice (Qty.6 nos.), Panel jalis (Qty.4 nos.),
Panel dado (Qty.6 nos.), All panel full framing work in G.I. metal, Middle
panel flex (Qty. 2 nos. size 6’x9’ ) with metal frame & Podium (Qty. 2 nos.),
with Shri Saibaba Special design logo, Middle flex back drop,(size-14’x40’)
with metal frame, Platform dados (Qty.16 nos.), on 4’ platform on metal
frame, flex behind Shri Saibaba 3D statue seating on earth (Special design
made for Shri Sai Shatabdi event), Sunboard print in front of 3D statue of Shri
Saibaba seating on earth. its includs painting, framing, labour &
Transportation.
Note-a) Used special material with respect VVIP Guest attending the event.
b) 24 hrs working for completing the work. Work completed in very
short time.
c) The skilled labour is utilized for the work.
Add CGST @ 9% Rs.84,661/Add SGST @ 9% Rs.84,661/Total Amount Rs. Rs.11,10,000/H ताव
ताव : तरी सदर H तावात वर नमदू के लेHमाणे दCु ती होणेस माbयता िमळणेस िवनतं ी.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचा िदनांक ०१ ऑrटोबर,
ऑrटोबर, २०१७
रोजीचा साईनगर मै
दानावरील उËाटन काय/मासाठी के लेRया टेज डेकोरे शनOया बीलाबाबत H तावात नमदु
के लेHमाणे दCु ती करणेत येऊन,
न, संबधं ीतांना बीले आदा करणेस माbयता दे6यात यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही-काय/कारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
िशड येथे िदनांक २३ िडस<बर,र, २०१७ रोजी आयोिजत देश-िवदेशातील साई मंिदरांOया चचा/स>ाOया
काय/मासाठी टेज बॅ
कÓॉप qलेrस बोड/चा मसदु ाा,, िडझाईन व रंगसगं ती िनित करणे.
H तावनाः
तावनाःवनाः- ी साईबाबा यांOया समाधीस ऑrटोबर – २०१८ म4ये १०० वष` पणू / होत असRयाने ी
साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ ऑrटोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ या
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कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. यासाठी सपं णू / शताlदी वष/भर
वेगवेगळया धािम/क व सासं कृ् तीक काय/माचं े आयोजन करणेत येत आहे, जेणक
े Cन सपं णू / वष/भर िशडम4ये
भrतीमय वातावरण राह@न ी साईबाबा समाधी शताlदी सोहळा अिव मरणीय होईल.
िद.२३ िडस<बर, २०१७ रोजी िशड येथे देशिवदेशातील साई मिं दराचे अ4यA, उपा4यA, िवव त तथा
पदािधकारी यांचे चचा/स>ाचा काय/म आयोिजत करणेत आलेला आहे. सदर काय/माचे उदघाटन मा. ी.एम.
यंकÕया नायडू, उपरापती,भारत गणराfय यांचे शभु ह ते होणार आहे.
सदर काय/मासाठी सपु र rचर प>ा मंडप, टेज, भोजनयव था मडं प, िवnतु , 4वनीAेपन, एल.ई.डी.
Xन, हीडीओ शटु zग व फोटोMाफX व इतर अनषु गं ीक यव था करणे कामासाठी ई–िनिवदा मागिवणेत आRया
हो?या. ?याबाबत िद.०८.१२.२०१७ रोजी झालेRया मा.यव थापन सिमती सभेतील िनण/याbवये िनhनतम
दरधारक मे.वायनु ंदन मंडप डेकोरे टस/, ी Aे> जेऊर है
बती, ता. नेवासा, िज. अहमदनगर यांना जा.न.ं ४७८०,
िद.११.१२.२०१७ अbवये काया/दश
े देणते आला आहे. ?याम4ये टेजवरील बॅ
कÓॉपसाठी qलेrस बोड/
बसिव6याचे कामाचा समावेश आहे.
उपरोrत काय/माचे टेज बॅ
कÓॉपसाठी बसवावयाचे qलेrस बोड/चा मसदु ा खालीलHमाणे सादर
करणेत येत आहे.
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI
Second Global Summit of Saibaba Temple Trustees
Opening Ceremony
At the Auspicious Hands of
Shri. M. Venkaiah Naidu
Hon’ble Vice President of India
To be Presided Over by
Shri. Devendra Fadnavis
Hon’ ble Chief Minister of Maharashtra
Guests Of Honour
Hon.---------------------------Hon.----------------------------

Hon. -----------------------------

Hon. ---------------------------

Hon.---------------------------Hon.----------------------------

Hon.----------------------------Hon.-----------------------------

Hon. -------------------------------

On 23rd December, 2017 at 09:50 A.M.
At Sainagar Ground, Shirdi
Organised by
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
Hon. Dr. Suresh Kashinath Haware
Chairman
Hon. Dr. Manisha Shamsundar Kayande
Member
Hon. Shri. Pratap Sakhahari Bhosale
Member

Hon. Shri. Chandrashekhar Laxmanrao Kadam
Vice-Chairman
Hon. Adv. Mohan Motiram Jayakar
Member
Hon. Dr. Rajendra Rajabali Singh
Member
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Hon. Shri. Bhausaheb Rajaram Wakchaure
Member

Hon. Shri. Bipindada Shankarrao Kolhe
Member

Hon. Shri. Ravindra Gajanan Mirlekar
Hon. Shri. Amol Gajanan Kirtikar
Member
Member
Hon. Smt. Yogitatai Abhay Shelke Patil
Member
Smt. Rubal Agarwal (I.A.S.)
Shri. Dhananjay Nikam
Chief Executive Officer
Deputy Collector
Shri. Manoj Ghode Patil
Dr. SandipAher
Deputy Collector
Deputy Executive Officer
वरील मसnु ाHमाणे qलेrस बोड/ तयार करणेसाठी चार वेगवेगळया रंगाचे िडझाईन तयार करणेत आले
असनू , ?याची रंगीत Hzट या िटपणी सोबत अवलोकनाथ/ जोडली आहे.
H तावः- तरी वर नमदू qलेrस बोड/चा मसदु ा व या िटपणीसोबत जोडलेRया िHटं चे अवलोकन होऊन
qलेrस बोड/चा मसदु ा, मजकूर, डीझाईन व रंगसगं ती िनचीत होणेस िवनंती.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, िदनांक २३ िडस<बर,र, २०१७ रोजी िशड येथे आयोिजत देश-िवदेशातील
साई मंिदरांOया चचा/स>ाOया काय/मासाठी टेज बॅ
कÓॉप qलेrस बोड/चा मसदु ाा,, िडझाईन व रं गसगं ती िनित
करणेकामी
कामी बांधकाम िवभागाने सादर के लेRया नमbु यांपै
कX तपिकरी रंगाचा नमनु ा िनवडणेत आला.
आला. ?यास माbयता
दे6यात यावी तसेच या िनवडणेत आलेRया बोड/वर डाया बाजसू समाधी शताlदी वषा/चा लोगो व उजया बाजसू
समाधी शताlदीचा 4वज तंभ छापणेत यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयतं ा, बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
दादर,
दादर, मबंु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दCु ती (Structural Repairs, Civil, Furniture,
Plumbing, Air Conditioning
Conditioning and Electrical) करणेसाठी Hाy झालेRया वािणfयीक H तावावर िनण/य
होणेबाबत.
ाबत.
ीसाईबाबा सं थान िवÖ तयव था,, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद: अिधिनयमाचे कलम
२१ (१))
अbवये सिमतीकडून िवÖ तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही
Hयोजनांसाठी करणेची तरतूद आहे. ?यातील पोटकलम (क) अbवये मंिदराची व िवÖ तयव थेOया मालमdांची
देखभाल, यव थापन व Hशासन या Hयोजनांसाठी कर6यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य: मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील
िन..४४४ खालीलHमाणे समंत कर6यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा/ होऊन, दादर मंबु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दCु ती (Structural
Repairs, Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणेसाठी H तावात नमदु
के लेHमाणे काय/वाही करणेस व ?याकामी येणाYया खचा/स माbयता दे6यात आली.”
H तावना: मा.यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .२९९ अbवये
सं थानचे दादर, मंबु ई येथील साईिनके तन इमारतीची सं थान वापराम4ये असलेRया भागाची दCु ती करणेस
माbयता देणते आलेली होती. तसेच मा.यव थापन सिमतीOया िद.२३/०५/२०१७ रोजीOया सभेतील िनण/य
.४४४ अbवये सदरह@ इमारतीची दCु ती (Structural Repairs, Civil, Furniture, Plumbing, Air
Conditioning and Electrical) करणेसाठी सिव तर अदं ाजप>क व ई िनिवदा मागिवणेस माbयता देणते
आली आहे. ?यानसु ार याकामी वत/मान प>ात व सं थानचे संकेत थळावर ई िनिवदा सचु ना Hिस4द करणेत
आली होती. तृतीय मागणी ई िनिवदा सचु ना Hिस4द के लेली असतांना Re-Hab Artifact Pvt.Ltd., Thane
या एकाच ठे केदाराने ई िनिवदा जमा के लेली आहे.
साव/जिनक बांधकाम िवभागाOया ई िनिवदा Hियेअतं ग/त िनिवदा Hिस4दी, िनिवदा िलफाफे उघडणे
आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृ ती याबाबत शासन िनण/य .सीएटी२०१७/H८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७
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अbवये सधु ाPरत आदेश िनग/मीत कर6यात आले असनू तृतीय ई िनिवदा मागणीचे वेळी एकच िनिवदा Hाuत
झाRयास अवलंबवायOया काय/Hणाली बाबत खालीलHमाणे नमदु कर6यात आले आहे.
“तृतीय वेळेस मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच िनिवदा Hाuत झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा
अदं ाजीत दरा इतकX असेल ती ि वकारणेत यावी. Hचलीत दरसचु ी पेAा जा त् दराची िनिवदा Hाuत झाRयास
याबाबत लगतOया वPरठ तरावर पणु / समथ/नासह िनिवदा मंजरू ी करीता सादर करावी. ”
सदरह@कामी Hाuत ई िनिवदेचा तांि>क माहीतीचा िलफाफा मा.खरे दी सिमतीचे िद.३१/१०/२०१७
रोजीOया सभेपढु े उघडणेत आलाअसनू कागदप>ांची छाननी के ली असता सदरह@ ठे केदार पा> होत आहेत
?यानसु ार ठे केदार यांनी सादर के लेRया ई िनिवदेचा वािणfयीक िलफाफा िद.२७/११/२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आला असनू ?यांनी सादर के लेRया दराचा तपिशल खालीलHमाणे आहे.
अ.न.ं ठे केदाराचे नांव/गांव
िनिवदेत नमदु के लेले दर
१.
Re-Hab Artifact Pvt.Ltd., Thane C.१९,२१,१६५/उपरोrत कामी Hाuत झालेले एकच िनिवदेम4ये ठे केदार Re-Hab Artifact Pvt.Ltd., Thane यांनी
देऊ के लेले C.१९,२१,१६५/- दर हे अदं ाजप>कXय दरापेAा १२.५७% जा त येत असRयाने, वर शासन आदेशात
नमदू के लेनसु ार याकामी फे र ई-िनिवदा मागिवणे उिचत होईल असे मत आहे.
H ताव: तरी दादर, मबंु ई येथील सं थानचे साईिनके तन इमारतीची दCु ती (Structural Repairs)
करणेसाठीची िनिवदा HXया र कCन फे र ई-िनिवदा मागिवणेस मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी
िनण/याथ/ सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे दादर,
दादर, मबंु ई येथील सं थानचे
थानचे साईिनके तन
इमारतीची दCु ती (Structural Repairs)
Repairs) करणेसाठीची िनिवदा HXया र कCन फे र ईई-िनिवदा मागिवणेस
माbयता दे6यात यावी,
यावी, तसेच यािठकाणOया सं थानOया ताlयात असलेRया खोRयांचीही दCु ती कCन घे6यात
यावी,
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही-काय/कारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
सं थान िनधीतुन बांध6यात आलेRया िशड येथील सह` न.ं १७१/
१७१/१२ मधील बस थानक व भ}िनवास इमारतीस
अि~नशमन यं>णा बसिवणेकामी उघडणेत आलेRया ई-िनिवदांवर (Commercial Bid) िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदःअिधिनयमाचे कलम–१७(१) अbवये राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण िकंवा िवशेष आदेशास
अिधन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालम?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने यव था पाहणे, मिं दराम4ये
Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजु ा – अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी
यो~य ती यव था करणे,भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या
अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत/ये असतील.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) Oया खंड (>) अbवये “भrतांOया िनवासासाठी व
?यांOया उपयोगासाठी िवामगृहे बांधणे व ?यांची देखभाल करणे,” अशी तरतदू आहे.
महारा शासन माbयताः- महारा शासन िवधी व bयाय िवभाग, शासन िनण/य .सासंिव. २००६ /
६०७/ (८७) का. सोळा, म>ं ालय, मंबु ई ४०० ०३२ िद.१३/०१/२००९ अbवये सं थानमाफ/ त बस थानक
बांधकामाकरीता C.७,६५,५०,८९८/- मा>चे खचा/स माbयता देणते आली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण/यः मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत
िनण/य .३९७ अbवये िशड बस थानक येथे अि~नशमन यं>णा बसिवणेकामी येणारे अदं ाजे C.१०,२८,६५८/मा>चे खचा/स व सदरचे काम िवहीत प4दतीने ई – िनिवदा मागवनू कCन घेणसे माbयता देणते आली आहे.
H तावनाः- िशड येथील सह` न.ं १७१ पै
कX मधील जागेत जनु े बस थानक इमारतीचे जागेवर सं थान
िनधीतनू अnयावत बस थानक व भrतिनवास इमारतीचे बांधकाम पणू / झालेले आहे. सदर इमारतीस अि~नशमन
यं>णा बसिवणेकामी वत/मानप>ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात Hिस4द कCन िद.२१/११/२०१७ पयcत
ई – िनिवदा मागिवणेत आRया हो?या. याकामी Hाuत ई – िनिवदाच
ं े तांि>क माहीतीचे िलफाफे िद.२७/११/२०१७
रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले आहेत. उघडणेत आलेRया ई – िनिवदाच
ं े टेrनीकल बीड
मधील कागदप>ांची छाननी के ली असनू , ?यानसु ार पा>तेबाबतचा तपिशल खालीलHमाणे आहे.
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अ.न.
01
02
03
04
05
06
07
08

िनिवदाधारकाचे नाव
Arush Fire Systems Pvt.Ltd.
Cease Fire Extinguishers & Systems India Pvt.
Master Fire Engineering Pvt.Ltd., Pune
J & T Engineeing Works, Mumbai
Acufire Systems Pvt.Ltd. Pune
Nirmalahari Trading Co., Pune
Oasis Engineers
Oriental Fire Tech Systems, Mumbai

शेरा
Qualify
Qualify
Does not Qualify
Qualify
Qualify
Does not Qualify
Qualify
Does not Qualify

उपरोrत पा> ई – िनिवदाधारकांचे वािणfयीक (Commercial Bid) िलफाफा िद.०७/१२/२०१७
रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आलेला आहे. ?याचा तल
ु ना?मक तrता खालीलHमाणे आहे.
अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव
रrकम
शेरा
कम
01
Oasis Engineers, Kalyan (w)
14,39,900.00 L- 1
02
J & T Engineeing Works, Mumbai
14,56,410.00 L- 2
03
Arush Fire Systems Pvt.Ltd., Pune
14,99,634.00 L- 3
04
Cease Fire Extinguishers & Systems India Pvt., Mumbai 18,44,021.00 L- 4
05
Acufire Systems India Private Limited, Pune
19,72599.00 L- 5
तरी िशड येथील सह` न.ं १७१/१२ मधील बस थानक व भrतिनवास इमारतीस अि~नशमन यं>णा
बसिवणे कामी वरीलपै
कX ओयािसस इिं जिनअस/, कRयाण यांचे िनhनतम दरानसु ार येणारे रrकम
C.१४,३९,९००/- मा>चे खचा/स तसेच याकामी ?यांना काया/दश
े देणक
े Pरता मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस
करणेकामी सदरील िवषय मा.उपसिमती सभेत िनण/याथ/ सादर .
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, उपरो} H तावावर िनण/य घेणेसाठी सं थान िनय}
ु फायर कbसRटंट व
मेजर उंडे, ीरामपरू यांना उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, तोपयcत सदरह@ िवषय थिगत ठे वणेत यावा,
यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही-काय/कारी अिभयतं ा, बांधकाम िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी साईबाबा भ}िनवास थान (५०० Cम)
Cम) इमारतीचे पPरसरातील र ते व पाकगं डांबरीकरण करणेकामाचे
िनhनतम दराचे िनिवदेवर िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१
(१) अbवये सिमतीकडून िवÖ तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही Hयोजनांसाठी
करणे बाबत तरतुद आहे. ?यातील पोटकलम (क) अbवये मंिदराची व िवÖ तयव थेOया मालमdांची देखभाल,
यव थापन व Hशासनया Hयोजनांसाठी कर6यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य: िन.. ७६३ िद.०८/०९/२०१७
H तावना:- ी साईबाबा भrतिनवास थान (५०० Cम) इमारतीचे पPरसरातील र ते व पािकc ग
डांबरीकरणामधील जा त खराब िठकाणचे Pot holes भCन?यावर २० िम.मी. जाडीचा Open GradedCarpet
चा थर देणे व इतर अनषु ंिगक कामांसाठी सन २०१७-१८ चे ई-राfय दरसचू ीनसु ार तयार करणेत आलेले
अदं ाजप>कानसु ार C.४३,१९,४३०/- मा> खचा/स व सदरचे काम िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनू कCन घेणसे
मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९२०१७/ रोजीचे सभेत माbयता दे6यात आली आहे. ?यानसु ार याकामी
िद.३०/११/२०१७ अखेर ई िनिवदा मागिव6यात आRया. िवहीत मदु तीत खालील ११ ठे केदारांनी ई-िनिवदा
अपलोड के Rया. सदर िनिवदांचे तांि>क मािहतीचा िलफाफा .१ (Technical bid) िद.०४/१२/२०१७ रोजी
उघडून ?यातील पा> ११ िनिवदांचे अिथ/क देकार (Commercial bid) िद.०७/१२/२०१७ रोजी उघडणेत आले
असनु ?यातील दरांचा तपिशल खालीलHमाणे आहे.
Sr.
Name of Bidder
Quoted % Quoted Amount Remark
01. M/s. BankarPatil and Engineers, Yeola
4.17
44,99,550.54
02. M/s.Amol Construction & Co, DevlaliPravara
-0.50
42,97,833.15
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Chandragupta Construction, Sakuri
-4.36
41,31,103.14
Amruta Construction, Nasik
9.41
47,25,888.69
S. S. Construction, Nasik
0.00
43,19,430.30
FarukShabbirPathan, Loni
4.77
45,25,467.13
M/s. C. T. Dighe, Sangamner
-11.11
38,39,541.59
L-1
Sanjay B. Sharma, Nasik
-7.79
39,82,946.68
JagtapInfraventuresindiaPvt. Ltd., Kolhar
-2.51
42,11,012.60
Mahesh Infrastructure,
0.00
43,19,430.30
NitinBhanudasAutade, Pohegaon
-5.11
40,98,707.41
H ताव
ताव: वरीलHमाणे िवषयांकXत कामासाठी Hाy झालेले दराम4ये ठे केदार M/s. C. T. Dighe,
Sangamner यांनी देऊ के लेले दर िनhनतम (L1) वCपाचे (C.३८,३९,५४१.५९) आहेत. तरी ?यांचे िनhनतम
दर ि वकारणेत येऊन, ?यांना काया/दश
े देणसे माbयता िमळणेबाबतचा H ताव मा. यव थापन सिमतीकडे
िशफारस करणेकामी िनण/याथ/ सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईबाबा भ}िनवास थान इमारतीचे पPरसराम4ये
पPरसराम4ये पावसाचे पाणी
वाह@न येते व ?यामळ
ग/ र ते खराब होतात,
होतात, याकरीता Hथमत:
Hथमत: वाह@न येणाYया पा6याची यव था
ु े तेथील पािकc ग/
करणेत यावी.
यावी. सबब उपरो} ई-िनिवदा Hिया र करणेत येऊन,
न, Óेनेजसह र ते बनिवनेकामीचा H ताव
यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा
यावा,
वा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही-काय/कारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
मे.लेजर िहजन िल.,
िल., हाँगकाँग याच
ं े समवेत अित/ ेशन करणेिवषयी ॲङ सजं य चौकXदार व अँङ रमेश सोनी
यांचेबरोबर चचा/ करणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- अिधिनयमाचे कलम २१
मधील पोटकलम (१) Oया खडं (ड) अbवये ी साईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे अशी तरतदू आहे.
H तावना::- मौजे िनमागांव कोYहाळे येथील सं थानचे गट न.ं १९८, १९९, २०० व २०१ म4ये मा.
यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाड/न कर6याचे ठरले होते. या HकRपातंग/त ी
साईबाबांOया िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणेसाठी लेजर िहजन िल., हाँगकाँग यांना
US$५५,००,००० मा>चा काया/दश
े देणते आला होता. लेजर िहजन िल., हाँगकाँग याचं श
े ी झालेRया
करारानसु ार ?यांनी के लेRया कामापोटी Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,०००
अदा करणेत आलेले आहे. लेजर िहजन िल., हाँगकाँग यांनी ?यांचे िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व
िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प>ाbवये करारनाhयातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसु ार US$१५,४०,०००
ची िबले सादर के लेली होती.
मा.ि>सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन..१८२ अbवये मे.लेजर िहजन िल.,
हाँगकाँग यांचे िबल अदा करणेकामी सं थान वकXलामाफ/ त अज/ करणेत येऊन, मा. मंबु ई उOच bयायालयाचे
औरंगाबाद खंडपीठाची माbयता घे6यात यावी, असे ठरले होते. ?यानसु ार सं थानचे वकXल ी. संजय चौकXदार
यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अbवये मा. मंबु ई उOच bयायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात
िसिहल ॲिuलके शन दाखल के ले होते.
H तुत Hकरणी मे. लेजर िहजन िल., हाँगकाँग यांनी ?यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसु ार
US$१५,४०,००० ची िबले Hलंबीत असRयामळ
ु े िद.०३/०३/२०१७ रोजीOया (सं थानकडे Hाuत
िद.२३/०३/२०१७) प>ाbवये ?यांचेशी के लेले करारनाhयातील अट .२५ नसु ार सं थानला टिम/नेशन नोटीस
िदलेली होती. ?यास सं थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प>ाने उ?तर पाठिवणेत आले आहे.
याHकरणी मा. उOच bयायालयाने नेमलेRया तo सिमतीचे अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा.
उOच bयायालयाने खालीलHमाणे आदेश के ला आहे.
“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the
Committee. The same is taken on record.
2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to
21.04.2017.”
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मा. उOच bयायालयाचे उपरोrत आदेशानसु ार H ततु Hकरणी मा. यव थापन सिमतीचे hहणणे
bयायालयात सादर करणेकामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े H ताव सादर करणेत आला होता. सदरह@ सभेत
िनण/य .२७९ खालीलHमाणे समं त करणेत आला आहे.
“.. मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग सदं भा/त मा.उOच bयायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आहे.
या HकRपाबाबत सिव तर िवषय चच`ला ठे वणेत आलेला असनू सदर HकRप मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग
यांचमे ाफ/ त पणू / करायचा कX, सदर HकRपाबाबत करारनामा र करायचा याचा िनण/य सिमतीने _यायचा आहे.
यापवू  मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग यांना २१,४५,००० मा> डॉलस/चे िबल अदा करणेत आलेले असनू ?यांनी
पढु ील कामाचे १५,४०,००० मा> डॉलस/ िबलाची मागणी के लेली आहे. सदर िबले या HकRपाचे आिक/ टेrट
ी.कापरे यांनी Hमािणत के लेली आहेत. तसेच मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग यांना पढु ील काम थांबिवणेत
यावे, असे प> िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने देणते आले होते. ?यामळ
ु े मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग
यांनी ?यानतं रचे काम थांबिवले आहे. परंतू त?पवु  ?यांनी के लेRया कामाची व करारनाhयातील Payment
Schedule नसु ार देय असलेRया रकमेची मागणी के लेली आहे. सदर HकRप व करारनामा र झाRयास ?यांना देय
असलेRया १५,४०,००० मा> डॉलस/ रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड6याची शrयता नाकारता येत नाही.
सबब मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग यांचेबरोबर चचा// वाटाघाटी कCन सदर HकRप पणू / करणेबाबत सिमतीने
िनण/य nावा, अशी मािहती काय/कारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX, साईगाड/न HकRप लवकर काया/bवीत होणेकामी, त?कालीन
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व ?यासाठी आवयक असलेले बांधकाम करणे ही दोbही कामे एकाच
कंपनीला nायला हवी होती. तसेच लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर िहजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा
करारनामा व ?यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष असRयाचे िदसनू येत.े याकरीता सदर करारनामा र
कCन अिब/ ेशनची Hिया सCु करणेची काय/वाही करणेत यावी. याचबरोबर गेRया १० वषा/म4ये तं>oानाम4ये
खपु च बदल झालेला असनू इलेrॉिनक व तंOू या िकंमतीही कमी झालेRया आहेत. या सव/ बाबzचा िवचार
करता, मे.लेजर िहजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र करणेत येऊन, ?यांना अदा कर6यात आलेली
बीलाची रrकम वसल
ू करणेबाबत कायदेशीर कारवाई करणेत यावी व साईगाड/न HकRपामधील लेझर शो
उभारणीकामी िवहीत प4दतीने नवीन ई-िनिवदा Hिया राबिवणेत यावी.
तसेच या Hकरणाची िनवृd bयायमतू मं ाफ/ त चौकशी कर6यासाठी िनवृd bयायमतु चं ी नेमणक
ू होणे व
मे.िलजर िहजन िल., हॉंगकॉंग याच
ं ेबरोबरचा करारनामा र करणे यासाठी िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन
यांचे माग/दश/न घेणक
े रीता ?याच
ं ेकडे H ताव सादर करणेत यावा व शासनाचे माग/दश/नाHमाणे पढु ील काय/वाही
करणेत यावी.” असे ठरले.
उपरोrत Hमाणे झालेले िनण/यानसु ार H ततु Hकरणी िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन याच
ं े
माग/दश/न घेणक
े ामी ?याच
ं ेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी H ताव सादर करणेत आला आहे. मा.यव थापन
सिमतीOया उपरोrत िनण/याबाबत मा. उOच bयायालयास अवगत करावे लागणार आहे.
मे.लेजर िहजन िल., हॉंगकॉंग यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प>ाbवये खालीलHमाणे कळिवले
आहे.
This is with reference to the captioned Agreement executed between us in respect
of the proposed Saibaba Multimedia Theme Park, our letter dated 3rd March 2017
addressed to your Trust regarding termination of the said Agreement and your letter dated
11thApril 2017 in this regard.
As mentioned earlier, the Shri Saibaba Sansthan Trust (Trust) has failed inter alia
to make payments due to us under the Agreement from a period as long as November
2012, amounting to a failure by the Trust in complying with their obligations under the
Agreement. Moreover, even after having been notified of its default, the Trust failed to
remedy its default and / or breach in the manner provided in the Agreement.
Without prejudice to the above, the alleged impediment for non-payment of our
dues, cited in your letter dated 11th April 2017 and not admitted by us, was never notified
to us promptly at the appropriate time. In fact, the Trust should clearly have been aware of
any such alleged deficiency and/ or defects in its authority and/ or powers and/ or capacity
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at the time of engaging our services under the Agreement and consequently has also
committed breach of warranty given under the Agreement.
In light of the above and particularly the Trust's failure to remedy its long-standing
default, the Agreement stands terminated by virtue of the provision of Clause 25.2 of the
Agreement reproduced herein below:
"Termination of the Agreement:
25.2 If either party fail to comply with the obligations set out in this Agreement
and fails to remedy that failure within 20 Business Days of receiving written notice from
the other party to do so, the party not failing to comply with its obligations under this
Agreement may suspend Works or terminate this Agreement by written notice to the other
party without prejudice to any other rights of action or remedies it may have under this
Agreement."
Without prejudice to the above, Laservision Limited reserves all its rights, claims,
demands and/ or remedies in law that may be available to them against the Trust and
nothing contained herein above should be deemed a waiver thereof.
लेजर िहजन िल., यांचेशी िद.१२/०५/२०११ रोजी के लेRया करारामधील अट .३१- Mediation
Followed by Arbitration (International) म4ये खालीलHमाणे नमदू आहे.
31.1 A party claiming that a dispute has arisen must give written notice to the
other parties within 10 business Days specifying the nature of the dispute.
31.2 On receipt of the notice specified, the parties to the dispute must within 30
Businesss Days of receipt must seek to resolve the dispute.
31.3 In the event of a dispute between Laservision and the Trust, the parties agree
to first make every attempt to settle the matter by mediation. An independent and impartial
mediator will be selected by agreement of both parties.
31.4 For the purpose of this Agreement and to avoid any misunderstanding
between the parties, the parties agree to equally share all costs relating to the assistance
provided by an independent mediator.
31.5 The language to be used in the arbitration, if it was to occur, will be English.
31.6 If the parties are unable to resolve the dispute through mediation then the
matter may proceed to Arbitration.
31.7 In the occurrence of arbitration, for the avoidance of doubt, the High Court of
Mumbai will be considered to have unilateral jurisdiction.
मे.लेजर िहजन िल.,, हाँगकाँग यांनी िदलेRया टिम/नश
े न नोटीसवरिनण/य घेणबे ाबत तसेच ?यांचे समवेत
अिब/ ेशन करणेबाबत मा.यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत H ताव सादर करणेत आला
होता. याबाबत सदरह@ सभेत खालीलHमाणे िनण/य झालेले आहेत.
िनण/य .९५६- यावर सिव तर चचा/ होऊन,, मे.लेजर िहजन िल.,, हाँगकाँग यांनी िदलेRया टिम/नेशन
नोटीसवर सं थान ॲडहोके ट पॅ
नलवरील तo विकलामाफ/ त याबाबत सRला मागिवणेत यावा,, असे ठरले.
िनण/य .९५७- यावर सिव तर चचा/ होऊन,, मे.लेजर िहजन िल.,, हाँगकाँग याचं े समवेत अिब/ ेशन
करणेपवु  मा.उOच bयायालयाम4ये सं थानचे वतीने काम पहाणारे ॲडहोके ट सजं य चौकXदार व सRलागार पPरषदे
मधील सRलागार ॲङरमेश सोनी यानं ा चच`साठी पढु ील उपसिमती सभेसमोर आमिं >त करणेत यावे, असे ठरले.
तरी उपरोrत िनण/य .९५६ अbवये सं थान अॅ
ड.पॅ
नलवरील अॅ
ड.सजं य चौकXदार यांना या Hकरणाची
सCु वातीपासनू ची मािहती असRयाने याकामी ?याच
ं ा सRला मागिवणेस तसेच िनण/य . ९५७ अbवये ठरलेHमाणे
अॅ
ड. चौकXदार व सललागार पPरषदेमधील सRलागार अॅ
ड. रमेश सोनी याच
ं े समवेत चचा/ होणेस िवनतं ी.
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उपरो} िवषयावर चचा/ करणेसाठी आजचे सभेत, सं था
थानन अॅ
ड.पॅ
नलवरील अॅ
ड.सजं य चौकXदार व
सललागार पPरषदेमधील सRलागार
ड. रमेश सोनी हे उपि थत राह@ शकले नाही,
लागार अॅ
नाही, ?यामळ
ु े सदरह@ िवषय पढु ील
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.
आली.
(काय/वाही-काय/कारी अिभयतं ा, बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सव कालावधीत माहे जानेवारी,
ारी, २०१८ म4ये गजु रात राfयातील हलोल येथे
पादक
ाबत.
ु ा दश/न सोहळयाचे आयोजनासाठी िनण/य होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िवव तय था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पनन् कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे.
मा. यव थापन सिमती ठरावः- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य
. ८९४ खालील Hमाणे समं त झालेला आहे.
गजु रात राfयात माहे जानेवारी-२०१८ म4ये िदनांक ०४ ते ०६/०१/२०१८ या कालावधीत सरू त व
िदनांक ०७ ते ०८/०१/२०१८ या कालावधीत अहमदाबाद येथे पादक
ु ा दश/न सोहÌयाचे आयोजन करणेत
आलेले आहे. ?यामळ
ु े िद.०९/०१/२०१८ नंतर परतीचे वेळी ओम साई पPरवार, हलोल, गजु रात यांना पादक
ु ा
दश/न सोहÌयासाठी zOया पादक
ु ा उपलlध कwन दे6यात यायात. यासाठी पादक
ु ा दश/न सोहळा आयोिजत
करणेकामी Hाuत झालेला उपरोrत अज/ पादक
ु ा दश/न सोहÌयाOया अजाcची छाननी करणेकामी गठीत करणेत
आलेRया सिमतीसमोर सादर करावा. व या सिमतीने पादक
ु ा दश/न सोहÌयाची wपरे षा ठरवनू , ?याचा H ताव
पढु ील सभेसमोर सादर करावा.
H तावना- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. ?या अनषु गं ाने
Hचार व Hसारासाठी देश िवदेशांम4ये िठकिठकाणी zOया पादक
ु ा दश/न सोहळा आयोिजत के ला जात आहे.
?या अनषु ंगाने मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ७६९
नसु ार ‘ी साईबाबा समाधी वषा/चे िनिम?ताने H तावात नमदू के लेHमाणे, तािमळनाडू, पॉ6डेचरी, म4यHदेश व
गजु रात राfयात माहे नोह<बर, िडसेबर २०१७ व जानेवारी, फे वु ारी २०१८ या मिहbयांम4ये पादक
ु ा दश/न सोहळा
आयोिजत करणेस माbयता दे6यात आलेली असनू , ?या अतं ग/त गजु रात राfयात माहे जानेवारी २०१८ म4ये सरु त
येथे िदनांक ०४ ते ०६/०१/२०१८ व अहमदाबाद येथे िदनांक ०७ ते ०८/०१/२०१८ या कालावधीत पादक
ु ा
दश/न सोहळा आयोिजत कर6यात येणार आहे.
ओम साई पPरवार, हलोल, गजु रात यांनी गजु रात राfयात सरु त व अहमदाबाद येथे पादक
ु ा येत
असRयाने परतीOया HवासाOया वेळेस िदनांक ०९/०१/२०१८ रोजी हलोल येथे साईभrतांकरीता पादक
ु ा दश/न
सोहळा आयोिजत करणेसाठी H ताव सादर कर6यात आलेला आहे.
?यावर मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेत िद.०९/०१/२०१८ नंतर परतीचे वेळी
ओम साई पPरवार, हलोल, गजु रात यांना पादक
ु ा दश/न सोहÌयासाठी zOया पादक
ु ा उपलlध कwन दे6यात
यायात असे ठरलेले आहे.
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H तावः- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .८९४ नसु ार हलोल
येथे पादक
ु ा दश/न सोहळा आयोिजत करणेसाठी ?यांOया अजा/ची छाननी करणेसाठी सदरह@ H ताव मा.
उपसिमतीचे सभेपढू े िनण/याथ/ सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, गजु रात राfयामधील
यामधील सरु त व अहमदाबाद येथे पादक
ु ा दश/न सोहळयाOया
िठकाणांची पहाणी करतेवेळेस हलोल,
हलोल, गजु रात येथीलही पहाणी करावी व ?यानंतर हलोल येथे पादक
ु ा दश/न
सोहळयाचे आयोजन करणेबाबतचा अतं ीम िनण/य घे6यात यावा,
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
होती.
सदरह@ इितवृd कायम करतेवेळी अशी चचा/ झाली कX,
कX, दरhयानचे कालावधीम4ये
कालावधीम4ये यव थापन सिमती
सद य व सं थान अिधकारी/
अिधकारी/ कम/चारी यांOया पथकाने गजु रात राfयामधील
यामधील सरु त व अहमदाबाद येथील पादक
ु ा
दश/न सोहळयाOया िठकाणांची पहाणी करतेवेळी हलाले येथीलही पाहणी के ली व ?यानसु ार हलोल,
हलोल, गजु रात
येथेही पादक
(काय/वाही- समाधी शताlदी कA Hमख
यावा,
वा, असे ठरले.
ु )
ु ा दश/न सोहळया आयोिजत करणेत यावा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/तील ीरामनवमी उ?सवात
सवात िद.
िद.२४ व २५ माच/ २०१८ रोजीचे आयोिजत
िनितीबाबत..
काय/मांचे िनितीबाबत
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची काय/Aमतेने
यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी
आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे
आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य
कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६८२
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .७५०
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .९४१ खालीलHमाणे,
“ी साईबाबांOया जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है
” महानाट्याचे आयोजनाकामी मानधना
यितPर} काय/माचे अनश
ु गं ाने इतर बाबzसाठी अदं ाजे C.५,९९,७६०/- मा> खच/ येत असनू हा खच/ खपु च
जा त आहे. याकरीता “सबका मािलक एक है
” महानाट्याचे आयोजन करणेकामी ी.Hशांत डागं ,े काय/कारी
िनमा/ता, साई िएिटह हीजन, नागपरू यानं ा पवु  ठरलेRया C.९,००,०००/- मा> मानधनाम4ये इतर बाबzसाठी
जादा C.२,००,०००/- मा> रrकम दे6यात यावी व या काय/माची सं थानकडून करावयाOया बाबzसह इतर सव/
यव था ?यांनी करावी, असे ?यांना कळिवणेत यावे. या रकमेम4ये काय/म सादर करणेस ते तयार असतील तर
सदरह@ काय/म ीरामनवमी उ?सवाOया पिहRया िदवशी िद.२४ माच/ २०१८ रोजी आयोिजत करणेत यावा, असे
ठरले.”
H तावना
तावना:
वना:- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष`
पणू / होत आहेत. ी साईबाबा सं थानOयावतीने िद.०१ ऑrटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर २०१८ हा
कालावधी ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ hहणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शताlदीचे संपणू / वष/भरात
वेगवेगÌया धािम/क, सां कृ ितक, सामािजक व Hबोधनपर काय/मांचे आयोजन कर6यात येत आहे. जेणक
े Cन
संपणू / वष/भरात िशडम4ये भ}Xमय वातावरण राह@न ी साईबाबा समाधी शताlदी सोहळा अिव मरणीय होईल
याटीने कामकाज चालू आहे.
H ताव
ताव:- ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त आयोिजत करावयाचे धािम/क, सां कृ ितक व सामािजक
काय/मांचे HाCप वेळाप>कास मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .७५० अbवये
माbयता िमळालेली आहे. या वेळाप>काम4ये सां कृ ितक काय/मांम4ये ीरामनवमी उ?सवाOया पिहRया िदवशी
िद.२४/०३/२०१८ रोजी साय.ं ७ ते रा>ी १० या वेळेत ी.ीधर फडके यांचा “गीत रामायण” हा काय/म
H तािवत कर6यात आला आहे.

{01} 08.01.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

25

मा.वयव
् थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत ी साईबाबांOया जीवनावर आधारीत
“सबका मािलक एक है
” या महानाट्याचे आयोजन करणेबाबतचा H ताव सादर कर6यात आला होता. ?यावर
िनण/य .९४१ अbवये माbयता िमळून “सबका मािलक एक है
” या महानाट्याचे आयोजन ीरामनवमी
उ?सवाOया पिहRया िदवशी िद.२४ माच/ २०१८ रोजी करणेत यावे, असे ठरले आहे.
तथािप, ी.ीधर फडके यांचा “गीत रामायण” हा काय/म आिण “सबका मािलक एक है
” हे
महानाट्य या दोbही काय/माOया तारखा या िद.२४ माच/ २०१८ रोजी येत आहे.
िवभागाचा अिभHाय
अिभHाय:१) ीरामनवमी उ?सवाOया पिहRया िदवशी िद.२४ माच/ २०१८ रोजी साय.ं ७ ते १० या वेळेत “सबका
मािलक एक है
” या महानाट्याचे आयोजन करता येईल.
२) ीरामनवमी उ?सवाOया मNु य िदवशी िद.२५ माच/ २०१८ रोजी साय.ं ७ ते १० या वेळेत ी.ीधर
फडके यांचा “गीत रामायण” या काय/माचे आयोजन करता येईल.
तरी ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त िद.२४ माच/ २०१८ व िद.२५ माच/ २०१८ रोजी
उपरो}Hमाणे सां कृ ितक काय/मांचे आयोजन होणेकामी िनण/याथ/ सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
” या दोbही महानाट्यांOया
होऊन, “गीत रामायण”
रामायण” व “सबका मािलक एक है
आयोजकांना िवचारणा कCन,
कCन, ?यांOया सोयीHमाणे काय/माOया तारखा िनित करणेत याया,
याया, अशी या
उपसिमतीची िशफारस होती.
होती.
सदरह@ इितवृd वाचनू कायम करताना,
करताना, िद.
िद.२४ माच/ २०१८ रोजी “गीत रामायण”
रामायण” या काय/माचे
आयोजन करणेत यावे व “सबका मािलक एक है
” या काय/माबाबत संबधं ीत िवभागाने वतं> H ताव सादर
के लेला आहे, तेथे िनण/य घे6यात येईल,
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ल, असे ठरले.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
मा.
ाबत..
मा.सद यांOया सचु नांबाबत
आजचे थािनक उपसिमती सभेम4ये िविवध चच`Oया अनषु ंगाने मा.
मा.अ4यA महोदय यांचे माbयतेने
खालीलHमाणे िशफारसी करणेत आRया.
आRया.
(१) मा.यव थापन सिमतीOया िदनांक १४ नोह<बर, २०१७ रोजीचे सभेम4ये Mantra Souvenir, Mumbai
यांनी जागितक साईमंिदर िवÖ त पPरषद चचा/स>ासाठी येणाYया माbयवरांOया स?कारासाठी खरे दी करावयाOया
मृतीिचbहाचे (साईम>ं व Hितमा, साईज ३० से.मी. x ४० से.मी.) नमनु े सादर के ले होते व ?या नमbु यामं 4ये
सिमती सद यांनी आवयक बदल सचु िवले होते. ?यानसु ार सदरह@ बदल कCन Mantra Souvenir, Mumbai
यांनी आजचे उपसिमती सभेसमोर मृतीिचbहाचे नमनु े सादर के ले.
यावर चचा/ होऊन, जागितक साईमिं दर िवÖ त पPरषद चचा/स>ाकामी येणाYया माbयवरांOया
स?कारासाठी Mantra Souvenir, Mumbai यांनी आजचे सभेत सादर के लेले मृतीिचbह (साईम>ं व Hितमा,
साईज ३० से.मी. x ४० से.मी.) H?येकX एकि>त C.२५००/- मा> या दराने Mantra Souvenir, Mumbai
यांचेकडून आवयकतेनसु ार खरे दी करणेस व ?याकामी येणाYया खचा/स माbयता दे6यात यावी.
तसेच यावेळी अशीही चचा/ झाली कX, सदरह@ मृतीिचbह व िदनांक ०१ ऑrटोबर २०१७ रोजी
मा.रापती महोदय यांचे ह ते शताlदी महो?सव उËाटन काय/माOया वेळी उपि थत माbयवरांना दे6यात
आलेले मृतीिचbह, असे दोbही मृतीिचbह, संबधं ीतांकडून खरे दी कCन यव थापन सिमती सद यांसह सं थानचे
मNु यकाय/कारी अिधकारी, दोbहीही उपिजRहािधकारी, उपकाय/कारी अिधकारी व पोिलस उपअिधAक या
अिधकाYयांनाही दे6यात यावे व ?याकामी येणाYया खचा/सही माbयता दे6यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कA Hमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िHयदश/नी इिं दरा मिहला मंडळ, कोपरगाव यांनी िदनांक ०५.१०.२०१७ रोजीचे प>ाbवये, समाधी शताlदी
महो?सवािनिमdाने तहिसल मै
दान, कोपरगाव येथे पादक
ु ा दश/न दश/नासाठी सोहळयासाठी चांिदOया पादक
ु ांची
मागणी के लेली आहे. ?यांOया मागणीनसु ार ?यांना िद.२१.१२.२०१७ रोजी पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी zOया
चांिदOया पादक
ु ा, िवहीत काय/प4दतीने उपलlध कCन दे6यात यायात, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय
कर6यात आली.
(काय/वाही-शताlदी कA Hमख
ु / मंिदर िवभागHमख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०३
िनण/य .०३
०१

िदनांक २१.
२१.१२.
१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया थािनक उपसिमती
उपसिमती सभेचे इितवृ?त वाचनू कायम करणे.
िदनांक २१.१२.२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया थािनक उपसिमती सभेOया इितवृ?ताOया Hती सव/
मा.सद यानं ा सभेत परु िव6यात आRया हो?या, ?याची नUद घे6यात येऊन, या इितवृ?तातील खालील िशफारशzना
पु टी दे6यात आली.
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सव
दान िशबीराकरीता
सव सन २०१७
२०१७-१८ चे अनषु गं ाने िशड येथे महारrततदान
थानमाफ/
नमाफ/ त सपु र r
सं था
rचर
चर प>ा मंडप व इतर अनषु ंगीक यव
यव था करणेकामी वािणfयीक
यीक H तावा
तावांवर िनण/य
होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,
था, (िशड
(िशड)
िशड) अिधिनयमअिधिनयम- २००४ मिधल तरतदू :a.
अिधिनयमाचे कलम-१७ (१) राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधरण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन
राह@न सं थान िवव त यव थेOया मालम?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने यव था पाहणे,
मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/किवधी पजु ा-अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी आिण
पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन
देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत/ये असतील.
b.
अिधिनयमांचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) Oया खंड (ड) अbवये, ी साईबाबांOया िशकवणीचा
Hचार करणे अशी तरतूद आहे.
मा.
मा. यव थापन सिमती िनण/य:- (ी साईनाथ C~णालय
णालय)
लय)
िद.१४/११/२०१७ रोजी झालेRया मा.यमव थासपन सिमती सभेत िनण/य .९३८ अbवये, “यावर
सिव तर चचा/ होऊन, िद.३१ िडस<बर,२०१७ रोजी साईनगर मै
दानावर िशड महो?सवाचे आयोजन करणेत
आलेले असRयामळ
ु े िद.०१ जानेवारी, २०१ रोजी तेथे महारrतदान िशबीर घे6यासाठीचे rचर उभारणे शrय
होणार नाही. याकरीता महारrतदान दान िशबीर साईनगर मै
दान येथे िद.३० िडस<बर,२०१७ रोजी सकाळी ०८.००
वाजता आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले. ?यानश
ु ंगाने खालीलHमाणे िनण/य घे6यात आले.
१) या रrतदान िशबीराम4ये रrतसक
ं लन करणेसाठी सव/ सिमती सद यांनी िद.३० नोह<बर पय/त
रrतपेढयांची िनवड कCन nावी. या रrतपेढयांची संNया २५ पय/त असावी व ?यांना H?येकX दोन
कॉटस् उपलlध कCन दे6यात यायात.
२) सदर महारrतदान िशबीराचे उदघाटन सिमती सद य व थािनक माbयवरांOया ह ते करणेत यावे.
३) रrतदान िशबीराम4ये जा तीत जा त रrतदा?याच
ं ा सहभाग नUदिवणेकामी रrतपेढzशी सल
ं ~न रrतदान
िशबीर सयं ोजनक, िशड व पPरसरातील सव/ महािवnालये, साईदश/नासाठी येणा-या सव/ पालखी
मडं ळांना व तसेच जागितक तरावर सव/ साईमदं ीरानं ा प> दे6यात यावे.
४) रrतदान मोफत ही.आय.पी. दश/नाबरोबरच सिट/िफके ट व िदनदिश/का -२०१८ भेट वCपात दे6यात
यावी.
५) लायbस rलब इटं रनॅ
शल (नगर िजRहा) यांनाही सदर महारrतदान िशबीरात सहभागी कCन घे6यात
यावेत.
६) या महारrतदान िशबीरास िव तृत Hिस4दी दे6यासाठी सं थानचे सक
ं े त थळावर व टाटा काय तसेच
इतर टी.ही. चॅ
नल
े वर ?याचHमाणे वत/मानप>ाम4ये जािहरात दे6यात यावी.
७) या महारrतदान िशबीराOया अनषु ंगाने मंडप व इतर यव था करणेकामी अदं ाजे C.१०,००,०००/मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
H तावनाः
तावनाः –
मा. यव थापन सिमतीचे उपरोrत िनण/यानसु ार याकामी वृ?तप>ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर
जािहरात Hिस4द कर6यात होती. ठे केदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर6याची मदू त िद.०२/१२/२०१७ ते
१६/१२/२०१७ अखेर ठे व6यात आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अिं तम मदू तीत खालील ०३ ई-िनिवदा
अपलोड झालेRया आहे.
अ.न.ं
ठे केदारांचे नांव / गांव
०१
जाधव मंडप डेकोरे टस/, औरंगाबाद
०२
bयु रोशनी मडं प अॅ
6ड लाईट डेकोरे टस/ स
ं ापरू
०३
वायनु दं न मडं प अॅ
6ड डेकोरे टस/, नेवासा
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सदर Hाuत ई-िनिवदांचे ता>ं ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१९/१२/२०१७ सभेपढु े उघडणेत
आRया असनू ठे केदार यांनी सादर के लेRया कागदप>ाच
ं ी छाननी के ली असता ता>ं ीक छाननी अहवालानसु ार
उपरोrत पै
कX ०३ ही ठे केदार पा> झाले आहेत.
अ.न.ं
ठे केदारांचे नांव / गांव
०१
जाधव मंडप डेकोरे टस/, औरंगाबाद
०२
bयु रोशनी मंडप अॅ
6ड लाईट डेकोरे टस/ संापरू
०३
वायनु ंदन मंडप अॅ
6ड डेकोरे टस/, नेवासा
उपरोrत ०३ पा>ताधारक ठे केदार यानं ी सादर के लेला ई-िनिवदाच
ं ा िलफाफा .०२ (वािणिfयक
िनिवदा) िद.२१/१२/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असनू ?यानं ी सादर के लेRया
दराच
ु ना?मक तrता खालीलHमाणे आहे.
ं ा तल
अ.न.ं ठे केदारांचे नांव / गांव
रrकम
शरे ा
कम (C.)
०१
जाधव मंडप डेकोरे टस/, औरंगाबाद
४,५६,५००/०२
6ड लाईट डेकोरे टस/ संापरू
३,९८,
bयु रोशनी मंडप अॅ
९८,५००/
५००/- िनhनतम
नतम
०३
वायनु ंदन मंडप अॅ
6ड डेकोरे टस/, नेवासा
४,४६,५००/उपरोrत तपिशलानसु ार ०३ िनिवदाधारकांपै
कX ठे केदार bयु रोशनी मडं प अॅ
6ड लाईट डेकोरे टस/ संापरू
यांचे दर िनhनतम आहेत. तरी सदर काम तातडीचे असRयाने याकामी िनhनतम दराचे ठे केदार bयु रोशनी मंडप
अॅ
6ड लाईट डेकोरे टस/ स
ं ापरू यांची C.३,९८,५००/- मा> रकमेची िनhनतम दराची िनिवदा ि वकाCन ?यांना
काया/दश
े दे6यास माbयता िमळणेस िवनतं ी.
महारrतदान
थानमाफ/
तदान िशबीराकरीता सं था
नमाफ/ त सपु र rrचर
चर प>ा मडं प व इतर अनषु गं ीक ययवव था
करणेकामी राबिव6यात आलेRया ई-िनिवदा Hियेमधील िनhनतम दरधारक bयु रोशनी मडं प अॅ
6ड लाईट
डेकोरे टस/, स
ं े Hितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चच`साठी उपि थत होते. ?यांनी उपसिमती
ं ापरू याच
सभेसमोर चच`अतं ी एकि>त C.३,७५,
७५,०००/
००/- मा> अतं ीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, महारrतदान
तदान िशबीराकरीता सं थानमाफ/
थानमाफ/ त सपु रसr
चर प>ा मडं प व इतर
् चर
अनषु ंगीक ययवव था करणेकामी bयु रोशनी मंडप अॅ
6ड लाईट डेकोरे टस/, संापरू यांचे चच`अतं ीचे एकि>त
C.३,७५,
े दे6यात यावा,
७५,०००/
०००/- मा> अतं ीम दर ि वकारणेत येऊन,
न, ?यांना काया/दश
यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस माbय कर6यात आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा भ}िनवास थान (५०० Cम)
Cम) इमारतीचे पPरसरातील र ते व पाकगं डांबरीकरण करणेकामाचे
िनhनतम दराचे िनिवदेवर िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१
(१) अbवये सिमतीकडून िवÖ तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही Hयोजनांसाठी
करणे बाबत तरतुद आहे. ?यातील पोटकलम (क) अbवये मंिदराची व िवÖ तयव थेOया मालमdांची देखभाल,
यव थापन व Hशासन या Hयोजनांसाठी कर6यात येईल अशी तरतदु आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य: िन.. ७६३ िद.०८/०९/२०१७
H तावना:- ी साईबाबा भrतिनवास थान (५०० Cम) इमारतीचे पPरसरातील र ते व पािकc ग
डांबरीकरणामधील जा त खराब िठकाणचे Pot holes भCन ?यावर २० िम.मी. जाडीचा Open Graded
Carpet चा थर देणे व इतर अनषु ंिगक कामांसाठी सन २०१७-१८ चे ई-राfय दरसचू ीनसु ार तयार करणेत आलेले
अदं ाजप>कानसु ार C.४३,१९,४३०/- मा> खचा/स व सदरचे काम िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनू कCन घेणसे
मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत माbयता दे6यात आली आहे. ?यानसु ार याकामी
िद.३०/११/२०१७ अखेर ई िनिवदा मागिव6यात आRया. िवहीत मदु तीत खालील ११ ठे केदारांनी ई-िनिवदा
अपलोड के Rया. सदर िनिवदांचे तांि>क मािहतीचा िलफाफा .१ (Technical bid) िद.०४/१२/२०१७ रोजी
उघडून ?यातील पा> ११ िनिवदांचे अिथ/क देकार (Commercial bid) िद.०७/१२/२०१७ रोजी उघडणेत आले
असनु ?यातील दरांचा तपिशल खालीलHमाणे आहे.
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Sr.
No.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Name of Bidder

Quoted %

Quoted Amount

M/s. BankarPatil and Engineers, Yeola
M/s.Amol Construction & Co,DevlaliPravara
Chandragupta Construction, Sakuri
Amruta Construction, Nasik
S. S. Construction, Nasik
FarukShabbirPathan, Loni
M/s. C. T. Dighe, Sangamner
Sanjay B. Sharma, Nasik
Jagtap Infraventures india Pvt. Ltd., Kolhar
Mahesh Infrastructure,
Nitin Bhanudas Autade, Pohegaon

4.17
-0.50
-4.36
9.41
0.00
4.77
-11.11
-7.79
-2.51
0.00
-5.11

44,99,550.54
42,97,833.15
41,31,103.14
47,25,888.69
43,19,430.30
45,25,467.13
38,39,541.59
39,82,946.68
42,11,012.60
43,19,430.30
40,98,707.41

Remark

L-1

H ताव
ताव: वरीलHमाणे िवषयांकXत कामासाठी Hाy झालेले दराम4ये ठे केदार M/s. C.T. Dighe,
Sangamner यांनी देऊ के लेले दर िनhनतम (L1) वCपाचे (C.३८,३९,५४१.५९) आहेत. तरी ?यांचे िनhनतम
दर ि वकारणेत येऊन, ?यांना काया/दश
े देणसे माbयता िमळणेबाबतचा H ताव मा. यव थापन सिमतीकडे
िशफारस करणेकामी िनण/याथ/ सादर.
सदरह@ H तावावर िदनांक ०६.
०६.१२.
१२.२०१७ रोजीचे थािनक उपसिमती सभेम4ये चचा/ होऊन,
होऊन, ी
साईबाबा भ}िनवास थान इमारतीचे पPरसराम4ये
पPरसराम4ये पावसाचे पाणी वाह@न येते व ?यामळ
ग/ र ते
ु े तेथील पािकc ग/
खराब होतात,
होतात, याकरीता Hथमत:
Hथमत: वाह@न येणाYया पा6याची यव था करणेत यावी.
यावी. सबब उपरो} ई-िनिवदा Hिया
र करणेत येऊन,
न, Óेनेजसह र ते बनिवनेकामीचा H ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा
यावा,
वा, अशी
उपसिमतीने िशफारस के लेली होती.
होती. परंतु आजचे सभेत बांधकाम िवभागाने मािहती िदली कX,
कX, पाणी वाह@न
जाणेसाठी Óेनेजची यव था या कामाम4ये के लेली आहे. ?यामळ
ु े सदरह@कामी राबिव6यात आलेRया ई-िनिवदा
Hियेमधील िनhनतम दरधारक M/s. C.T. Dighe, Sangamner यांना
ना आजचे उपसिमती सभेसमोर
बोलिवणेत येऊन,
न, ?यांचेबरोबर चचा/ के ली असता,
असता, ?यांनी उपसिमती सभेसमोर एकि>त C.३८,००,
००,०००/
००/- मा>
अतं ीम दर देऊ के ले. सिमतीने ?यांना Óेनेज लाईनचे काम पणु / झाRयानंतर र ता डांबरीकरणाचे काम करावे,
याबाबत सचु ना के Rया.
Rया.
यावर सिवसतर
होऊन, ी साईबाबा भ}िनवास थान (५०० Cम)
Cम) इमारतीचे पPरसरातील र ते व
्तर चचा/ होऊन,
पाकगं डांबरीकरण करणेकामी M/s. C.T. Dighe, Sangamner यांचे चच`अतं ीचे एकि>त C.३८,००,
००,०००/
००/मा> अतं ीम दर ि वकारणेत येऊन,
े दे6यात यावा,
न, ?यांना काया/दश
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात
आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
मा.
ाबत..
मा.सद यांOया सचु नांबाबत
आजचे थािनक उपसिमती सभेम4ये िविवध चच`Oया अनषु गं ाने मा.
मा.अ4यA महोदय यांचे माbयतेने
खालीलHमाणे िशफारसी के Rया,
Rया, ?या माbय कर6यात आRया.
आRया.
सं थानसाठी आवयक असलेले गाईचे श4ु द तूप खरे दी करणेकामी नयाने राबिव6यात येणारी ईिनिवदा Hिया पणु / होईपयcत दरप>काचे आधारे १५०० िrवटं ल गाईचे तपू खरे दी कर6याचा िनण/य झालेला
आहे. या दरप>काTारे मे.हीएसपी कॉपरे शन, उमरगाव, िज.वलसाड (गजु रात) याच
ं े िनhनतम दर Hाy झाले,
?यांना व सधु ारीत खरे दी िनयमावलीतील तरतदू ीनसु ार राfयातील िनhनतम दरधारक गोदावरी खोरे नामदेवरावजी
परजणे पाटील तालक
ु ा सहकारी दधू उ?पादक सघं मया/., कोपरगाव यांना समHमाणात तपू ाचा परु वठा आदेश
दे6यात आला होता. ?यानसु ार मे.हीएसपी कॉपरे शन, उमरगाव, िज.वलसाड (गजु रात) यांनी ७५० िrवटं ल श4ु द
तपू ाचा परु वठा के ला तसेच गोदावरी दधु सघं यानं ी ३०० िrवटं ल तपू ाचा परु वठा के ला व उव/Pरत ४५० िrवटं ल
परु िवणेकामी, आजचे सभेत प>ाTारे कळिवले कX, गोदावरी दधू संघ हा सहकारी त?वावरील चालणारा संघ
असनू काय/Aे>ातील दधू उ?पादकांचे दधू ाचे दर हे खाजगी HकRपधारकांपेAा जादा आहे. ?यामळ
ु े तूपाचे दर
देखील ना नफा ना तोटा या त?वावर दे6यास आhही तयार आहोत. ?यामळ
ु े गोदावरी श4ु द तूप परु वठयांचा दर
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C.३८०/- + जीएसटी H.िकलो दे6यात तयार आहोत. या गोदावरी दधू सघं ाOया प>ावCन ते िनhनतम दराम4ये
तपू ाचा परु वठा करणेस असमथ/ असRयाचे िदसनू येत.े ?यामळ
ु े सधु ारीत खरे दी िनयमावलीतील तरतदू ीनसु ार
िशRलक ४५० िrवटं ल तपू ाचा परु वठा आदेश मे.हीएसपी कॉपरे शन, उमरगाव, िज.वलसाड (गजु रात) देणते
यावा. तसेच, स4या नाताळ/ नववषा/िनिमdाने होणाYया गदम4ये बदंु ी/ लाडू Hसादाची िनकड लAात घेता, नवीन
तूप खरे दी Hियेमधील िनhनतम दरधाकाचा परु वठा सCु होईपयcत, स4याचे परु वठाधारक मे.हीएसपी कॉपरे शन,
उमरगाव, िज.वलसाड (गजु रात) यांचेकडून मंजरू दराने आवयक गाईचे श4ु द तुप खरे दी करणेत यावे.
तसेच िदनांक १६.१२.२०१७ रोजीचे उपसिमती सभेचे बै
ठकXम4ये तूपाOया परु वठयासाठी काढ6यात
आलेRया िनिवदेचा वािणfयीक िलफाफा उघड6यात येऊन, िनhनतम दर परु वठाधारक िनित कर6यात आले व
िनhनतम दरधारकाचे HकRपाला भेट देऊन तूपाचा दजा// गणु वdा तपासनू अहवाल देणसे ाठी एनडीआरआय
(National Dairy Research Institute, Karnal, Hariyana) यांची मदत घे6याचा िनण/य झालेला होता.
?यासाठी एनडीआरआय (National Dairy Research Institute, Karnal, Hariyana) शी संपक/ साधनू
Vendor Audit बाबत आवयक ती काय/वाही कर6याची जबाबदारी सिमती सद य मा.ी.Hताप भोसले यांनी
ि वकारली होती.
मा> एनडीआरआय (National Dairy Research Institute, Karnal, Hariyana) यांचेकडून
सदर काय/वाही हो6यासाठी काही कालावधी लाग6याची शrयता आहे व दरप>काOया आधारे खरे दी करावयाचे
तूप िडस<बर- २०१७ अखेर परु 6याची शrयता असनू परु वठा संप6यापवू  पढु ील परु वठाधारक िनित होणे
आवयक आहे.
उपरो} व तूि थती िवचारात घेऊन, एनडीआरआय (National Dairy Research Institute,
Karnal, Hariyana) यांचेकडून हष/ eे श डेअरी Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार यांचे Vendor Audit
कर6याची काय/वाही सCु ठे वावी. तसेच मा.यव थापन सिमतीOया िनण/यानसु ार, यव थापन सिमतीचे उपा4यA
यांचे नेत?ृ वाखाली इOछुक सिमती सद य व सं थान अिधकारी यांचे पथकाने िनhनतम दरधारक हष/ eे श डेअरी
Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार यांOया तपू ाOया uलॅ
bटला भेट देऊन Vendor Audit करावे व ?यांचे
अहवालानसु ार तपू खरे दीबाबत िनण/य _यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
उपसिमतीOया उपरो} िशफारशीनसु ार यव थापन सिमतीचे उपा4यA, उपिजRहािधकारी,
मNु यलेखािधकारी, H.अिधAक, खरे दी िवभाग तसेच शासनाOया अbन व औषध Hशासन िवभागाचे दोन
अिधकारी यांचे पथकाने िद.०५ व ०६ जानेवारी, २०१८ रोजी सदरह@ uलँटला भेट देऊन, पाहणी के ली. सदर
पाहणीचा अहवाल ?यांनी आज सिमतीसमोर सादर के ला व ?यानसु ार उपरो} िनhनतम दरधारक हष/ eे श डेअरी
Hॉडrटस् Hा.िल., भगवानपरु , हPरTार यांना माहे जानेवारी- २०१८ ते माहे माच/- २०१८ अखेर कालावधीकरीता
परु वठा आदेश दे6यास हरकत नाही, अशी यव थापन सिमतीस िशफारस के ली. सदर िशफारस माbय कर6यात
येऊन, िनhनतम दरधारकाशी करारनामा करणेस व माहे जानेवारी- २०१८ ते माहे माच/- २०१८ अखेर
कालावधीकरीता परु वठा आदेश दे6यात माbयता दे6यात आली.
तसेच सदर परु वठाधारकाचे Vendor Audit कCन िमळणेसाठी, NDRI, Karnal यांचेकडे
पाठपरु ावा करणेत यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- H.अिधAक, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
सं थानम4ये चालू व H तािवत असलेRया मह?वाOया HकRपांचा आढावा घेण.े
िनण/य .०४
सं थानमाफ/ त चालू व H तािवत असलेRया मह?वाOया HकRपांOया Hित सव/ मा.
मा.सद यांना परु िवणेत आRया
हो?या.
हो?या. ?यावर खालीलHमाणे चचा/ होऊन,
होऊन, िनण/य घे6यात आले.

चालु असलेले मह?वाचे
वाचे HकRप
बाधं काम िवभाग
सnि थती
अ.
HकRपाचे
सभेम4ये झालेली चचा/
पाचे नांव
अदं ािजत
खच/ C.
न.ं
०१ अ?याधिु नक निवन ११२.६७ याकामी िद.२९/११/२०१७ रोजी बाधं काम अ?याधिु नक
निवन
दश/नरांग HकRप
कोटी परवानगी Hाuत झाली असून िद.०८/१२/२०१७ दश/नरांग
HकRपाचे
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनण/यानसु ार सध
ु ारीत अदं ाजप>क
याकामी सधु ारीत अदं ाजप>कानुसार येणा-या तातडीने शासन मज
ं रु ीस
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०२ घनकचरा यव थापन
HकRप

७.१७
कोटी

०३

वागत कमानी– दोन

१ कोटी

०४

कायवॉक

०५ साई आम-१ येथे
टेbसाईल फॅ
िक शेड
उभारणे
०६ CCTV Project

१.३
कोटी
१.३६
कोटी

२० कोटी

C.११२.६७ कोटी खचा/स महारा शासन िवधी
व bयाय िवभाग यांची HशासकXय माbयता
िमळणेकामी Hथम सा.बा.ं िवभाग यांचे
Hित वाAरीसाठी काय/वाही Hगतीत आहे.
अदं ाजप>कातील Non DSR Items चे दर
मागिवणेत आले असनू ते अंदाजप>कात
समािवट कCन, अंदाजप>क Hित वाAरी घेऊन
शासनाकडे फे र सादर करणेत येणार आहे.
uलाि टक ेिडंगकरीता शेड उभारणे व मौजे
िशंगवे येथील िनयोजीत घनकचरा HकRपाचे
शासन िनण/य र करणे व मौजे िनमगांव को-हाळे
येथील गट न.ं १८२ मधील जागेत िनयोजीत
HकRपाचे उभारणी साठी येणारे C. ४.५० कोटी
खचा/चे माbयतेसाठी H ताव िद.१९/०९/२०१७
चे प>ादारे शासनाकडे सादर करणेत आला
होता. ?यानंतर िनिवदा Hियापुण/ कर6यात
आली असनू एकमेव पा> ठे केदार मे.ऑरगॅ
िनक
Pरसायrलzग िसि टम Hा.िल., मंबु ई यांची
िनिवदेनुसार येणारा खच/ C.७,१७,२१,०००/- ला
माbयता िमळणेसाठी िद.२६/१२/२०१७ चे
प>ादारे शासनाकडे माbयतेसाठी H ताव सादर
कर6यात आला आहे.
वागत कमानीचे बाधं कामासाठी िनधी वग/
करणेसाठी
माbयता
िमळणेकरीता
िद.२९/०८/२०१७ रोजीचे प>ाbवये मा.Hधान
सिचव, िवधी व bयाय िवभाग यांचेकडे H ताव
सादर करणेत आला आहे. सदरचा र ता हा
काय/कारी अिभयंता, राीय महामाग/ िवभाग-०९
नािशक याच
ं े अख?यारीत असRयाने ?याच
ं े
िद.२८/११/२०१७ रोजीचा ना-हरकत दाखला
मा.Hधान सिचव, िवधी व bयाय िवभाग यांना
िद.०४/१२/२०१७ रोजीचे प>ाने पाठिवणेत
आलेला आहे. सा.बा.ं िवभाग, म>ं ालय, मबंु ई
यांनी सदरह@ कामाचे नकाशे व अंदाजप>कात
कािह दCु ?या सचु िवRया असनू ?यानुसार
जागितक बॅ
कं HकRप (सा.बा.ं ) िवभाग यांना
कळिवणेत आले आहे. ?याच
ं ेकडून सधु ारीत
अंदाजप>क Hाuत झाRयानंतर मा.यव थापन
सिमतीची माbयता घेऊन, मंजरु ीसाठी शासनाकडे
पाठिव6यात येईल.
याकामी िवहीत मदु तीत फrत एकच ई-िनिवदा
Hाuत झालेली असRयाने िद.२९/०१/२०१८
अखेर फे रिनिवदा मागिव6यात आRया आहेत.
मा. Hधान सिचव, िवधी व bयाय िवभाग यांनी
सदरह@ H तावास िद.१९/१२/२०१७ रोजी मंजरु ी
िदली आहे. िशरडी नगरपच
ं ायत यांची माbयता
घेऊन िनhनतम दराचे ठे केदार सभु ाष कb rशन
यांना काया/दश
े दे6यात येत आहे.
शासनाOया मािहती व तं>oान िवभागामाफ/ त
काय/वाही सCु असनु सव`Aण पणू / करणेत आले
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पाठिवणेत येऊन, ?याचा
शासनाकडे पाठपरु ावा
करणेत यावा.

नUद घे6यात आली.

वागत
उभारणीकामी
माbयता Hाy
फायबरOया
कमानी
वCपात
यायात.

कमानी
शासन
होईपयcत
आकष/क
ता?परु ?या
उभारणेत

नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.

CCTV
Project
साठीOया खचा/ची रrकम
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असनु DPR तयार करणेत आलेला असनू
?यासंदभा/त िद. ०८/०१/२०१८ रोजी मा.Hधान
सिचव, मािहती तं>oान िवभाग यांनी पढु ील
करावयाOया काय/वाही संदभा/त बै
ठक आयोिजत
के लेली आहे.

िवधी व bयाय िवभागाOया
माbयतेने
कामाOया
Hगतीनुसार टuuया-टuuयाने
शासनाकडे वग/ कर6यात
यावी.
एकरकमी
शासनाकडे वग/ कC नये.

०७ साईटेक- १ व २ २२ कोटी मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ नUद घे6यात आली.
रोजीचे सभेतील िनण/य .५५९ नुसार साईटेक
HकRप

०८ Website व Mobile
App अदयावत करणे.

०९ वPरठ महािवnालय
सCु करणे

१० Dancing Fountain
and Light &
Sound Show
११ ी साईबाबा समाधी
मिं दर
पPरसरातील
qलोअरzगचे

२.७५
कोटी

HकRप- ०२ िनिवदा Hिया राबिवणेकामी
मा.Hधान सिचव, मािहती तं>oान संचालनालय,
महारा शासन यांचे माग/दश/न घे6यात यावे,
असे िनद`शीत करणेत आलेले आहे. िनद`शीत
के लेHमाणेची काय/वाही मािहती त>ं oान
िवभागामाफ/ त चालू आहे. मा.Hधान सिचव यांनी
िदलेRया सचु नेनसु ार मे.के पीएमजी यांनी HकRप
अहवालाम4ये आवयक बदल/सधु ारणा कCन
मसदु ा ई-मेलTारे इकडील िवभागास सादर
के लेला आहे. तसेच मा.यव थापन सिमतीचे
सदर िनद`शाbवये मे.के पीएमजी यांनी मािहती ईमेलTारे इकडील िवभागास सादर के लेली असनू
सदरची मािहती पढु ील िनण/याथ/ मा.यव थापन
सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेम4ये
मे.के पीएमजी यांचेमाफ/ त सादर करणेत येणार
आहे.
M/s WebWerks, Mumbai याच
ं े Hितिनधzनी
िशड येथे येऊन याकामी झालेRया काय/वाहीचे
सादरीकरण मा.अ4यA महोदय यांचेसमोर के लेले
आहे. यावेळी नतु नीकृ त वेबसाईटम4ये काही
बदल/सधु ारणा कर6याचे सबं धं ीतानं ा िनद`श देणेत
आलेले आहेत. सदरचे बदल/ सधु ारणा होऊन
नतु नीकृ त वेबसाईट िद.१५/०१/२०१८ पयcत पुण/
होणे अपेAीत आहे.
वPरठ महािवnालय सCु करणेसाठी पणु े
िवnापीठाOया website वर online अज/ भरणेत
आलेला आहे. उव/रीत आवयक सोयीसिु वधांची
पतू /ता करणेसाठी काय/वाही करणेत येत आहे.
िवnापीठाOया तo सिमतीने िद.२२/११/२०१७
रोजी िशड येथे भेट देऊन जागेची, ईमारतीची व
सोयीसिु वधांची पाहणी के ली आहे. पढु ील
Hिया सCु आहे. आकृ ितबधं व आवयक
सोयीसिु वधांबाबत मा.यव थापन सिमतीOया
पढु ील बै
ठकXत H ताव सादर कर6यात येत
आहेत.
मा.यव थापन सिमतीOया िद.०८/०१/२०१८
रोजीOया सभेपढु े H ताव िनण/याथ/ सादर कर6यात
आला आहे.
०१. ठे केदार यांनी शिनगेट, ल<डीबाग, द?त मंिदर,
गेट न.ं ०२, HशासकXय काया/लय, बक
ु
टॉल, या पPरसरातील qलोरzगचे काम पणू /
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नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.
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नतु नीकरण
(दसु रा टuपा)

करणे

१२ सं थानचे
लोगो,
Hकाशने, नावे याच
ं े
Trade Mark, Word
Mark व Copy
Right घेणे

१३ IAS Academy

१४ साईनगर
कम/चारी
वसाहत पPरसरा-तील
साईनगर, साई4यान ०१
व ०२, समप/ण
इमारतzचे आितल व
बाहेरील रंगकाम करणे.
१५ साईनाथ C~णालयावर
वाढीव
मजRयाचे
बांधकाम

१६ साईअप/ण
सेवा
Tै
मािसक सCु करणे

३६.९७
लA

४ कोटी

के ले आहे.
०२. ल<डीबाग सभागृह पी.आर. ओ. गेट न.ं ०५
जवळ इ. िठकाणचे पPरसरातील काम
Hगतीत आहे.
०३. qलोरzगचे पॉिलशzग व लेदर िफिनशzग
Hगतीत आहे.
०४. आजपावेतो ८५% काम पणू / झालेले आहे.
०५. ठे केदार यांचे कामाची मदू त
िद.२०/०१/२०१८ अखेर आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे िद. १२/०३/२०१५
रोजीचे सभेतील िनण/य ं. ७४ अbवये सं थानचे
नांव, वेबसाईट, सं थानचे लोगो, सं थान
Hकाशने, फोटो, ीद, सं थान माफ/ त साजरे
करणेत येणारे उ?सव व साईबाबांOया आर?या इ.
चे Trademark व Copyright चे रिज ेशनची
काय/वाही अॅ
ड.Hशांत माळी, Cyber Expert
Consultant, Mumbai High court
याचं मे ाफ/ त चालू असनू सदरची काय/वाही स4या
अंतीम टuuयात आहे.
१) शै
Aिणक सािह?य, अvयासम, याNयाते
याच
ी
उपलl
धता करणेसाठी िविवध सं थाक
ं
ं डून
Request For Proposal मागिवणेसाठी
Hलंिबत.
२) दान िमळालेRया ईमारत ‘D’ मधील अपणू /
काम पणू / करणे.
३) आवयक सािह?य, यं>सामMु ी, मनु यबळ
उपलlधता करणे. यासाठी काय/वाही सCु आहे.
तसेच अॅ
कॅ
डमी सCु करणेस व H तािवत
आकृ ितबधं ास माbयता घेणेकामी H ताव
शासनाकडे सादर करणेत आला आहे.
याकामी GST सह फे र ई-िनिवदा
मागिवणेबाबतचा H ताव सादर करणेत येत
आहे.

नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली व
िविवध
सं थांकडून
िवहीत प4दतीने ईिनिवदेTारे Expression
of
Interest
मागिव6यात यावे, असे
ठरले.

नUद घे6यात आली.

काया/दश
े व काररमाना मसnु ावर वाAरी नUद घे6यात आली.
झालेली असनू ठे केदार यांना िद.०४/०१/२०१८
रोजीOया प>ाने ?यांनी भरलेली िनिवदाही
अंदाजप>कXय रrकमेपेAा १२.३९५% कमी
असRयाने २.३९५% नसु ार होणा-या रrकम
C.९,५६,७३२/- मा> या रrकमेपोटी बॅ
कें ची
Hतीपतु  हमी जमा करणेबाबत कळिवले आहे.
?यानंतर ठे केदार यांना काया/दश
े देणेत येईल.
साईलीला मािसकाचे कामकाज कामी कं>ाटी नUद घे6यात आली.
काय/कारी संपादक पदी ी.िवnाधर ताठे व
ी.भगवान दातार यांची िवशेष काय/ अिधकारी
या पदावर नेमणुक झालेनंतर पढु ील काय/वाही
त?काळ करणेत येईल.
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१७ (Sai
Virtual
Reality Show) साई
मिहमा
या
काय/मासाठी साई
आम
येथील
अॅ
hपीिथएटरची जागा
Immersity Info
Tech Pvt. Ltd.
Mumbai या सं थेस
BO त?वावर देणबे ाबत
१८ नगरपािलका हीतील
र ता .५ चे उव/रीत
काम पणू / करणे
(टuपा-१)
१९ मिं दर
पPरसरातील
इमारतीचे आतील व
बाहेरील रंगकाम करणे.

२० साईनाथ
C~णालयाशेजारी
मोकÌया
जागेत
C~णालयासाठी निवन
ईमारतीचे बांधकाम
करणे.

महारा शासनाचे िद.०७/१२/२०१७ रोजीचे नUद घे6यात आली.
प>ातील मु ा .०८ नसु ार Immersity Info
Tech Pvt. Ltd. Mumbai या कंपनीला सदर
जागा BO तसेच भाडे त?वावर दे6यासाठी
करावयाOया करारनाhयाचा मसदु ा महारा
शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाकडे
जा.न.ं एसएसएसटी/ 4विनAेपण व टेिलफोन/
५२५६/ २०१७ िद.३१/१२/२०१७ रोजीचे
प>ाbवये तपासनु िमळणेकामी पाठिव6यात आला
आहे.

१.७०
कोटी

ठे केदार मे. एस. के . येवले अॅ
डं कं., संगमनेर नUद घे6यात आली.
यांना काया/दश
े देणेत आला असनु ठे केदार
लवकरच काम सुC करीत आहेत.

६४ लA

ठे केदार यांची ६३,२२,२५१/- मा> रकमेची नUद घे6यात आली.
िनhनतम िनिवदा ि वकारणेत आली आहे.
अंदाजप>कXय रकमेपेAा २७ टrके कमी असलेने
शासन िनण/यानसु ार C. १५,५८,९११/- इतrया
रकमेची Hतीकृ ती हमी बॅ
कं गॅ
रंटी घेऊन काया/देश
दे6यात येत आहे.
सह` न.ं १४८ मधील साईनाथ C~णालयाचे नUद घे6यात आली.
पिमेकडील मोकÌया जागेत निवन ईमारत
बाधं णेसाठी आिक/ टेrट hहणनू Design
Associates INC, Noida, UP यांची नेमणक
ू
कर6यात आली असनू uलॅ
नबाबत सिव तर चचा/
करणेसाठी िद.११/०१/२०१७ रोजी सबं धं ीताच
ं ी
आिक/ टेrट यांचेसमवेत बै
ठक आयोिजत के ली
आहे.

---

H तािवत
तािवत असलेले मह?वाचे
वाचे HकRप
बाधं काम िवभाग
अ.
HकRपाचे
पाचे नांव
न.ं
०१ साईसृटी HकRप

०२ कॅ
bसर हॉ पीटल

सnि थती
अदं ािजत
खच/
अदं ाजे या HकRपासाठी HकRप सRलागार hहणनू ी.संिदप
१४१ िशे , मंबु ई यांना काया/दश
े दे6यात आला आहे.
कोटी ?यांनी मा.यव थापन सिमतीचे सभेत
िद.०८/१२/२०१७ रोजी सादरीकरण के ले आहे.
?यावेळी ?यांना कर6यात आलेRया सचु नांनसु ार
सधु ारीत आराखडा आिक/ टेrट यांनी तयार के ला
आहे. सधु ारीत आराखडा मा.य.स. सद य यांना
िद.०३/०१/२०१८ रोजी ई-मेल करणेत आले
आहेत.

सभेम4ये झालेली चचा/

यावर सिव तर चचा/ होऊन,
सदरह@
HकRपाबाबतचा
तांि>क तपशील, HकRपाचे
3D सादरीकरण करणे,
walk through DPR चे
सादरीकरण करणे, साईÚसृ ी
ऐवजी साईनॉलेज पाक/ नाव
देणे इ. बाबzचा समावेश
कCन ?याचे सादरीकरण
सादर करणेबाबत HकRप
सRलागार ी.संिदप िशे ,
मंबु ई यांना कळिवणेत यावे,
असे ठरले.
bसर हॉ पीटल
जागा िनिती करणे, टाटा  ट यांचेशी करारनामा सं थानचे कॅ
जागेची
करणे, ईमारत, य>ं सामMु ी, मनु यबळ उपलlधता उभारणीकामी
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यावर सिव तर िनण/य घेणे आवयक आहे.

सदर पाणीपरु वठा योजनेत कोपरगांव व िशड शहराचा
समावेश कCन संय}
ु पाणीपरु वठा योजनेचा H ताव
मा.यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ व
िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/यास अनसु Cन
मा.मNु य अिभयंता, महारा जीवन Hािधकरण
Hादेिशक िवभाग, नािशक यांचे तांि>क माbयतेसाठी
जा.एसएसएसटी/ वशी/ पाणीपरु वठा/ ५०२८/ २०१७,
िद.२१/१२/२०१७ अbवये व मा.Hधान सिचव, िवधी व
bयाय िवभाग, महारा शासन यांचे HशासकXय
माbयतेसाठी जा.न.ं एसएसएसटी/ वशी/ पाणीपरु वठा/
५०२७/ २०१७, िद.२१/१२/२०१७ अbवये H ताव
पाठिवणेत आला आहे.
6ड इिं जिनअरzग व
१० मेगावॅ
ट सोलर पॉवर ५० कोटी १) मे.िमटकॉन कbसRटंसी अॅ
सिह/सेस िल., पणु े HकRपाकPरता रrकम
Hोजेrट
C.३०,००,०००/- + टॅ
rस इतकX कbसRटंसी फX माbय
होऊन ?यानं ा जा..एसएसएस/ िवnतु / ३६२४/ २०१७
िद.०५/१०/२०१७ नसु ार काया/दश
े दे6यात आलेला
आहे.
२) सदर HकRपाचे डीपीआरव ट<डर डॉrयमु <टचे
मा.यव थापन सिमतीसमोर Hेझ<टेशन झालेले असनू
?यास तसेच मे.िमटकॉन कbसRटंसी अॅ
6ड इिं जिनअरzग
सिह/सेस िल., पणु े यांनी कळिवलेRया अंदाजे C.४०
कोटी इतrया येणा-या खचा/स तसेच या HकRपासाठी
राfय शासनाची माbयता घेणेस व या HकRपाचे
कामासाठी िवहीत प³तीने (मराठीतील व इMं जीतील
जादा खपाOया वत/मानप>ात जािहरात देऊन तसेच
सं थानचे संकेत थळावर जािहरात Hिस³ कCन) तसेच
शासनाचे महा-ट<डर या संकेत थळावCन ई-िनिवदा
बोलिवणेस माbयता िमळणेबाबत िद.०८/०१/२०१८
रोजी होणा-या मा.यव थापन सिमतीसमोर H ताव
सादर कर6यात आलेला आहे.
३) या HकRपाचे C.४० कोटी इतrया अपेिAत खचा/स
माbयता िमळणेसाठी राfय शासनाकडे जा..
एसएसएस/ िवnुत/५१८८/२०१७ िद.२९/१२/२०१७
नसु ार H ताव सादर कर6यात आलेला आहे.
साईबाबा भ}िनवास
१८.५६ िनhनतम दराचे ठे केदार rलािसक असो., नािशक यांनी
(५०० Cम) नतु नीकरण
कोटी जी.एस.टी.चे वाढीव रकमेची मागणी के ली असRयाने
सदर िनिवदा र कर6यात आली. शासन माbयतेसाठी
C.१४.५३ कोटी इतrया अंदाजप>कXय खचा/चा H ताव
िद.२२/११/२०१७ रोजी सादर करणेत आला होता.
दरhयान साव/जिनक बाधं काम, महरा शासन यांनी
एसएसआर-२०१७-२०१८ आRयाने शासनास सधु ारीत
H ताव िद.२७/१२/२०१७ रोजी सादर करणेत आला
आहे. तसेच य.स. सभेपुढे सधु ारीत खचा/चे H ताव
माbयतेसाठी सादर करणेत आला आहे.

िनिती
करणेसाठी,
सं थानOया
उपलlध
जागांचा H ताव सभेसमोर
सादर करणेत यावा, असे
ठरले.

०३ िनळवडं े धरण पाणीपरु वठा
योजना
टuपा .१ ४८ कोटी
सं थानचीअतं ग/तपाणीपरु व
ठा यं>णा
टuपा .२ ३७५.८४
िनळवंडे धरण ते कनकुरी कोटी
तलाव

नUद घे6यात आली.

०४

नUद घे6यात आली.

०५
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०६ लाडू व बंदु ी Hोसेिसगं यिु नट

१४.४१
कोटी

०७ साईHसादालय
बदलणे

१.९०
कोटी

फरशी

०८ साईHसादालय रंगकाम

८५.८४
लA

०९ गोशाळा HकRप

१० Mीन िशड HकRप

३८.३२
लA

सं थानचे सामाbय Hशासन िवभाग आदेश . ३४२९
िद.०४/१२/२०१७ अbवये सदरह@ HकRप पायाभतू
वCपाचा असRयाने ?यास शासनाची पवू / माbयता घेणे
आवयक असRयाने ?यासाठी सिव तर अंदाजप>क
तयार करणेची काय/वाही करणेत येत आहे. तसेच
बाधं काम व रे खांकन नकाशे अंितम करणेसाठी संबधं ीत
िवभाग व आिक/ टेrट यांचेशी चचा/ व िवचारिवनीमय
कCन पुढील काय/वाही करणेत येत आहे.
िनhनतम दराचे ठे केदार आ.के . सावतं , नािशक याच
ं े दर
ि वकारणेत येऊन, ?यांना काया/दश
े देणेबाबत
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/यानसु ार
ठे केदार यांना nावयाचा काया/दश
े वाAरी झालेला
आहे. तथापी ठे केदार यांनी जमा के लेली िनिवदा िह
१५.५८% कमी असRयाने, ५.५८% नसु ार होणा-या
रrकम C.१२,५३,५००/- मा> रrकमेपोटी बॅ
केची
Hतीपतु  हमी जमा करणेबाबत िद.१५/१२/२०१७
रोजीOया प>ाने ठे केदार यानं ा कळिवले आहे. सदर बॅ
कं
गॅ
रंटी जमा के Rयानंतर ठे केदार यांना काया/दश
े दे6यात
येत आहे.
जीएसटी नंतरचे िनिवदा Hियेत एकच ठे केदार पा>
होत असRयाने याकामी फे र िनिवदा मागिव6यात आली
असनु िनिवदा सादर करणेची अंतीम मदु त
िद.३०/०१/२०१८ पयcत आहे.
गोशाळा तयार करणेकामी संबधं ीत िवभागामाफ/ त
काय/वाही होणेसाठी बाधं काम, पाणीपरु वठा व िवnतु
िवभागास खचा/चे अदं ाजप>क मा.यव थापन
सिमतीसमोर मंजरु कCन दे6यात आलेले आहे. तसेच
गोशाळा सCु करणेकामी मा.िवव त ी.Hताप भोसले
सो. यांचेशी चचा/ के ली असता ?यावर ते काय/वाही
अहवाल देणार आहे. तसेच िद.१२/०४/२०१७ रोजी
जळगांव येथे जाऊन बाफना यांOया गोशाळेची पाहणी
के ली. तसेच िद.२३/०६/२०१७ रोजी सिमती सद य
मा.ी.Hताप भोसले सो. यांनी गोशाळा सCु करणेकामी
सं थान मालकXOया जिमनzची पाहणी के लेली आहे.
तसेच बाधं काम, पाणीपरु वठा, िवnतु व मालमdा
िवभागास िद.२०/०७/२०१७ रोजीOया प>ाbवये
गोशाळा सुC करणेकामी काय/वाही करणेबाबत
कळिव6यात आलेले आहे. तसेच मा.िवव त
ी.Hताप भोसले यांना सं थानOया वतीने गोशाळा सCु
करणेकामी संकिलत के लेRया मािहतीची Hत
िमळणेबाबत िद.२२/०८/२०१७ रोजी प> पाठिवले
आहे.
Mीन अॅ
6ड rलीन फाऊंडेशन िशड या सं थेने मागील
तीन वषा/त ४,५०० Oया वर वृAारोपण के लेले आहे.
िद.२५/०७/२०१७ रोजीOया मा.यव थापन सिमती
सभेतील िनण/य .५३१ अbवये, िशड शहरात व
िशडत येणा-या र ?यांOया कडेला झाडे लावणेस तसेच
ई-िनिवदा शासनाचे वेबसाईटवर Hिस³ कCन िविवध
कामाचे दरप>के मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे
C.३८,३२,०००/- मा> खचा/स माbयता घे6यात
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११ निवन शै
Aिणक संकुल
उभारणी

१२९
कोटी

१२ महारा राfय शेती
महामडं ळाची ५२ हेrटर
जिमन खरे दी करणे

१५७
कोटी

१३ Hospital HMIS HकRप

४ कोटी

१४ लेझर शो
१५ िशड नगरपच
ं ायत हीतील
DP Plan मधील (टuपा-२)
र ?यांचे भसू पं ादन करणे.
१६ नगर-मनमाड र ता दCु ती व
सश
ु ोिभकरण

१६३
कोटी

१७ बगीचा उभारणी
१८ साई आम-१ रंगकाम व
दCु ती

६.५०
कोटी

१९ LED wall बसिवणे

२.५
कोटी

आलेली असनू शहरातील िविवध र ?याOं या कडेला
वृAारोपण करणेसाठी उपरो} खचा/स माbयता घेणेकामी
महारा शासनाचे िवधी व bयाय िवभागास प>
पाठिवणेबाबत काय/वाही चालू आहे.
मा.यव थापन सिमतीOया िद.१४/११/२०१७ रोजीचे
बै
ठकXत आिक/ टेrट डी. ओ. िनकम, पणु े यांनी
सादरीकरण के ले आहे. सदरह@ सभेतील िनण/यानुसार
आिक/ टेrट यांनी नकाशाम4ये सधु ारणा के ली असनू
सधु ारीत नकाशे सव/ सिमती सद यानं ा ई-मेल दारे
पाठिवणेत आले आहेत.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनण/य .९१४ यास अनसु Cन
जा.न.ं एसएसएसटी/
मालमdा/५३४३/२०१७
िद.०४/०१/२०१८
अbवये
मा.यव थापकXय
संचालक, महारा राfय शेती महामंडळ मया/िदत, पणु े
यांचेकडे सदर जमीनी सं थानला खरे दी देणेकामी सादर
कर6यात आलेला असनु ?याची Hत मा.Hधान सिचव,
महसल
ु व वन िवभाग, मं>ालय, मंबु ई यांचेकडे
पाठिव6यात आली आहे.
िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनण/य .८८९ अbवये, ी साईबाबा
सं थानचे दोbही C~णालयाक
ं रीता HMIS, PACS ही
संगणकXय Hणाली व ?यास ससु ंगत लागणारे संगणके ,
संगणकXय सािह?यांची खरे दी करणे व ही यं>णा
काया/bवीत कCन घेणक
े रीता सदर HकRप महारा
शासनाOया मािहती त>ं oान िवभागासोबत ता?काळ
प>यवहार करणेत यावा असे ठरले. ?यानसु ार,
िद.२५/११/२०१७ रोजी इकडील िवभागाने महारा
शासनाOया मािहती तं>oान िवभागास प> पाठिवणेत
आलेले आहे. तसेच ?याच िदवशी ?यानं ा ई-मेलTारे
कळिवणेत आलेले आहे.
नयाने िनिवदा Hिया कर6याचे ठरले आहे.
यव थापन सिमतीची माbयता िमळाली असनु छाननी
सिमतीची व शासनाची माbयता घेणेची काय/वाही सCु
आहे.
मा.यव थापन सिमतीची त?वतःमाbयता िमळाली
असनु आिक/ टेrट नेमणक
ू करणेसाठी जािहरात करणेत
येत आहे.
साई सृटी HकRपातं ग/त मोकळया जागेवर बिगचाची
उभारणे करणेसाठी यव थापन सिमतीची माbयता
घेऊन काय/वाही करणेत येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत अंदाजप>कास माbयता
दे6यात आली आहे. ?यानुसार िनिवदा मागिवणेबाबत
काय/वाही करणेत येत आहे.
ी साईबाबा समाधी शताlदी उ?सव २०१८ म4ये
साईभ}ांना zचे दश/न सल
ु भ हो6यासाठी मोठया
साईजचे LED Wall Screen मंिदर पPरसरात व
सं थानचे िविवध पPरसराम4ये १० िठकाणी
बसिवणेकामी सदरचा H ताव िद.२५/०२/२०१७
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नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली.

नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.
नUद घे6यात आली.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
Outdoor LED Wall
Screen
नामांिकत
कंपनीकडून खरे दी करावे,
यासाठी अचक
ू अदं ाजप>क
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२० साईिनवासअितथीगृह व
म4यवत भांडार या
इमारतzचे आतील व
बाहेरील रंगकाम करणे.
२१ निवन भांडार इमारतीचे
बांधकाम करणे

२९.४२
लA
१३.७१
कोटी

रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर के ला
असता, ?यावर सिव तर चचा/ होऊन, सं थान
पPरसराम4ये िविवध िठकाणी साईभ}ांना zचे लाईह
दश/नाचा सल
ु भतेने लाभ होणेकरीता H तावातील १०
िठकाणी निवन LED Wall Screen िविहत प³तीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या सव/समावेशक
अंदाजे C.१,८९,२८,०००/- खचा/स माbयता दे6यात
आली. तसेच H तावातील १० िठकाणां यितPर}
िशड बस थानक, साईनगर रे Rवे टेशन व नगरमनमाड र ?यावर अशा ०३ िठकाणीही सदर LED
Wall Screen बसिवणेस माbयता दे6यात आलेली
आहे. ?यानसु ार सदर H तावातील नमदु के लेRया
िठकाणी LED Wall Screen बसिवणेकामी दोन
वेळेस ई-िनिवदा Hिस³ कर6यात आलेRया ईिनिवदांतील Hी-बीडनसु ार ट<डर डॉrयमु <टमधील
Specification म4ये बदल करणेत आलेला असनु
सदर Hी-बीड म4ये िनिवदाधारकांचे उOच दजा/चे
Specification Hाuत झालेले आहे. तसेच सदरचा दर
हा भारतीय ॅ
6डचा असून GST लागू हो6यापुवचा
आहे. तसेच सदर LED Wall Screen करीता
लागणारे सािह?य, सॉqटवेअर, कंोल यिु नट, एअर
कंडीशन इ. खरे दी करावे लागणार आहेत. ?यामळ
ु े
सदरचे १३ नग LED Wall Screen उOच दजा/चे
Specification चे खरे दी करावयाचे झाRयास
मा.यव थापन सिमतीने मंजरु के लेली रrकम अपरु ी
होणार असनु सदर खचा/चे रrकमेम4ये १० ते१२ पटीत
वाढ होणार असRयाने सदरचे१३ नग LED Wall
Screen खरे दी करणेकामी मजं रु असलेRया रrकम
C.१,८९,२८,०००/- मा> यितPर} येणारे वाढीव
खचा/चे माbयते तव सदरचा H ताव मा.यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर कर6याची काय/वाही कर6यात
येत आहे.
याकामी ई-िनिवदा मागिवणेकामी जािहरात दे6यात येत
आहे.

तयार कCन खचा/चा H ताव
व LED Wall Screen ची
(Specification) मानके
मंजरु ीसाठी पढु ील सभेसमोर
सादर करावीत, असे ठरले.

नUद घे6यात आली.

याकामी येणारे अंदाजे C.१३.७१ कोटी खचा/स व नUद घे6यात आली.
आकटेrट नेमणक
ू करणेस माbयता िमळणेसाठी
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े H ताव सादर कर6यात आला आहे.

(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम/ पाणीपरु वठा / बगीचा / सीसीटीही कंोल सेलHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सव वषा/त आयोिजत कर6यात आलेRया ी साईबाबांOया पादक
ु ा दश/न
सोहळयास िशड Mाम थ यांOया आमरण उपोषणाचे अनषु ंगाने zचा पादक
ु ा दश/न सोहळा थिगत होणेसाठी
िनण/य होणेबाबत.
ाबत.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम
अिधिनयम २००४ मधील तरतदू ःः-१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
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आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे.
H तावनाः
तावनाःवनाः- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. तया
् अनषु ंगाने
Hचार व Hसारासाठी देश िवदेशांम4ये िठकिठकाणी zOया पादक
ु ा दश/न सोहळा आयोिजत के ला जात आहे.
?या अनषु ंगाने मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ७६९
नसु ार ‘ी साईबाबा समाधी वषा/चे िनिम?ताने H तावात नमदू के लेHमाणे, तािमळनाडू, पॉ6डेचरी, म4यHदेश व
गजु रात राfयात माहे नोह<बर, िडसेबर २०१७ व जानेवारी, फे वु ारी २०१८ या मिहbयांम4ये पादक
ु ा दश/न सोहळा
आयोिजत करणेस माbयता दे6यात आलेली असनू , ?या अतंग/त माहे-जानेवारी २०१८ गजु रात व महारा राfयात
zचे पादक
ु ा दश/न सोहळा आयोिजत कर6यात येणार आहे.
तथािप िद.२६/१२/२०१७ रोजीचे प>ाbवये िशड Mाम थांनी मा. काय/कारी अिधकारी यांना अMेिषत
के लेRया प>ाम4ये, ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवािनिम?त zचे पिव> पादक
ु ा िशड बाहेर दश/नासाठी
ने6याचे िनयोजन के ले आहे. आhही Mाम थ तसेच साई भrतांनी या दौ-यासं व सं थानOया िनण/यास वेळोवेळी िवरोध
के ला आहे. तसे अज/ आपणास िदले आहेत. कारण तसा बाबांOया समाधी वwन िचÛीचा कौल घेतला असता ?यांत
“बाबाOं या पादक
ठकXत देखील
ं े सोबत झालेRया बै
ु ा िशड बाहेर नेऊ नये” असा िनण/य झाला आहे. मा. अ4यA याच
बहÜसNं य Mाम थानं ी पादक
ु ा दौ-यासं िवरोध के ला व बाबाOं या कौलाचा आदर करावा अशी बाजु माडं ली. तरी
देखील आपण आपRया िनण/यावं र ठाम असRयाने बाबाOं या कौलाचा अनादर होऊ नये. यासाठी पादक
ु ा दौ-यास
िवरोध hहणनू िशड Mाम थ व साईभrत िद.०२/०१/२०१८ रोजी पासनू आमरण उपोषणास बसणार आहोत. तरी
आपण आपRया िनण/याचा फे रिवचार कwन सदर पादक
ु ा दौरा ता?काळ र करावा ही िवनतं ी. अbयथा होणा-या
पPरणामीची सव/ वी जबाबदारी सं थान िवव त व Hशासन याOं येवर राहील, असे Mाम थांनी वाAरीसह नमदू के ले
आहे.
पंरतू यापवू  मा. यव थापन सिमतीचे सभेत माहे-जानेवारी-फे वु ारी २०१८ पयcत zचे पादक
ु ा दश/न
सोहÌयाचे आयोजनास माbयता िदलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे बै
ठकXत
शताlदी वषा/चे कालावधीम4ये पादक
ु ा दश/न सोहÌयापवू  सिमती सद यांसह सं थान अिधका-यांनी सदरह@
िठकाणी पहाणी करावी असे ठरलेले आहे. ?यानसु ार सं थानचे अिधकारी यांची zचे पादक
ु ा दश/न सोहÌयाचे
काय/मांचे िनयोजीत िठकाणी भेट देणक
े ामी नेमणक
ू कर6यात आलेली आहे.
पादक
ठकXत झालेRया चच`त मा. िवव त सिमती
ु ा दश/न छाननी सिमतीचे िद.२४/१२/२०१७ रोजीचे बै
सद य यांना याकामी वेळ िमळाला नाही तर संसथानचे
संबधं ीत HशासकXय अिधकारी व सरु Aा अिधकारी यांनी
्
पहाणी करावी. तसेच शताlदी कAाचे ०१ अिधकारी/कम/चारी यांनाही पहाणीसाठी पाठिव6यात यावेत असे
सचू ना वजा िनद`श िदलेले आहेत. ?यानसु ार सं थानचे अिधकारी यांची िनयोजनाचे टीकोनातनू पहाणी
करणेकामी वेळोवेळी नेमणक
ू करता येईल. परंतू िनयोजनाचे टीकोनातून पहाणी करणेकामी सिमती सद यांची
नामिनद`शन होणे आवयक असRयाचे नÝ मत आहे.
H तावः
तावःवः- िशड Mाम थ हे िद.०२/०१/२०१८ रोजी पासनू आमरण उपोषणास बसणार असनू , काही
िशड Mाम थांचा zचे पादक
ु ा दश/न सोहÌयास अजनु ही िवरोध कायम असRयाने व सदर दश/न सोहÌयाचे
िठकाणी पवू / पहाणीOया पथकांत समािवठ होणेस मा. सिमती सद य इOछूक नसRयाने यापढु ील zचे पादक
ु ा
दश/न सोहळा काय/म थिगत करावा अथवा कसे याबाबत िनण/य होणेसाठी सदरह@ H ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढू े सादर.
िनण/य .०५
उपरो} H तावावर चचा/ न करता,
करता, तो र करणेत आला.
आला. (काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०६

ी साईबाबा समाधी शताlदी कालावधीत नागपरु येथे आयोिजत कर6यात आलेRया पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे
आयोजक ी साईबाबा सेवा
वा मडं ळ,
ळ, नागपरु चे सिचव ी.
ी.अिवनाश शेगांवकर यांचे िवC4द आलेRया तार
अजा/बाबत.
ाबत.
H तावतावी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू ः-ः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे.
H तावनाः
तावनाःवनाः- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे.
ी साईबाबा सेवा मंडळ, नागपरू ी साईबाबा मंिदर, येथील ी. अिवनाश शेगांवकर, नागपरू यांनी
zOया मळ
ु पादक
ु ा ी साईबाबा सं थान यांनी साईभrतांचे दश/नाथ/ उपलlध कwन देणसे ाठी H ताव सादर
के लेला होता. ?यानसु ार ?यांचे Hाuत प>ाचे अनषु ंगाने शताlदी कAामाफ/ त ?यांचा H ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर6यात आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत यावर सिव तर चचा/ होऊन ी साईबाबा सेवा मंडळ, नागपरू ी
साईबाबा मंिदर, येथील ी. अिवनाश शेगांवकर, नागपरू यांचे िद.१८ जानेवारी, २०१८ रोजी zचे पादक
ु ा
दश/नासाठी उपलlध कwन दे6याचे ठरलेले आहे.
तथापी ी. राजीव जैवाल, नागपरू यांनी िद.२२/१०/२०१७ रोजी व िद.२३/१०/२०१७ रोजी ई-मेल
प>ाTारे ीसाईमिं दर वधा/ रोड नागपरू चे फे सबक
ु वरील कहर फोटो आहे. fया कहर फोटो वर बाबांचे फोटो
पािहजे ितथे मडं ळाचे सिचव अिवनाश शेगांवकर याच
ं ा फोटो लागला आहे. हयं ाची एवढी लायकX नाही कX
बाबांOया जागेवर हयं ाचा फोटो लागावा. हे मडं ळाचे ऑफXशअल फे सबक
ु पेज आहे. बाबांOया िशकवणक
ू Xनसु ार
कम/ करा Hिस4द अपोआप िमळते. सिचवाOया अशा वतःOया खोटया Hिस4दीचा साईभrत साईसेवक पPरवार
िनषेध करीत आहे. अशा हया माणसाला आपण उदयाOया बोड/ िमटzगला बोलवनू साई पादक
ु ाOं या दश/न
सोहÌयाOया सं थान Oया एका चांगRया िववयापी काय/माला गालबोट लावू नये ही िवनतं ी के लेली आहे.
तसेच ी. अिवनाश शेगांवकर, नागपरू व ी साईबाबा सेवा मंडळ, नागपरू सिमती सद य यांचे िवw4द
सह धमा/दाय आयrु त, नागपरू यांOया कडे ी. राजीव जैवाल, नागपरू व इतरांनी अज/ .४९/२०१७ नसु ार
तार दाखल के लेली असनू , ?याची Hत सोबत जोडलेली असनू , ?यांनी ?याम4ये bयासाचे सिचव ी. शेगांवकर
यांनी पदाचा गै
रवापर कwन bयासाOया पै
शाचा दरु उपयोग के लेला असRयाचे नमदू के लेले आहे.
H तावः
तावःवः- तरी ी साईबाबा समाधी शताlदी कालावधीत नागपरू येथे १८ जानेवारी, २०१७ रोजी
आयोिजत कर6यात येणा-या पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे आयोजक ी साईबाबा सेवा मंडळ, नागपरू यांचे सिचव
ी अिवनाश शेगांवकर व इतर यांचे िवw4द ी. राजीव जैवाल, नागपरू यांनी सोबत जोडलेRया तार अजा/वर
िनण/य होणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .०६
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तािवत Hकरणाची दखल घे6यात येऊ नये, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०७

वि ती अ4याि?मक
अ4याि?मक पPरवार,
पPरवार, िशड यांना महािशवरा>ीOया िदवशी सामदु ाियक महाCDािभषेकासाठी साईनगर
मै
दान उपलlध कCन देणबे ाबत.
ाबत.
H तावतावअिधिनयम–
अिधिनयम– १) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये, राfय शासनाOया कोण?याही
सव/साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालम?तेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजु ा-अचा/,समारंभ व उ?सव आयोिजत
कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे. भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा
उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे,
ती उीट्ये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत/ये असतील.
अिधिनयामाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भrतांना देवतेOया दश/नासाठी व मिं दरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िद.
िद.०९.
०९.१०.
१०.२०१६ चे सभेत िनण/य .
.६९७ नसु ार "C~णालयामधील C~ण व
साईनगर येथील रिहवाशी यांना काय/माOया आवाजाचा >ास होणार नाही, या अटीवर राजकXय काय/म
वगळता वै
nिकय िशबीरे व धािम/क काय/मासाठी साईनगर मै
दान वापरासाठी उपलlध कCन दे6यास माbयता
दे6यात आली आहे."
H तावना
तावनावना- िद.१६.११.२०१७ चे अजा/bवये वि ती अ4याि?मक पPरवार, िशड, हे गेRया ३
वषा/पासनु विती पPरवार समाजात अ4याि?मक काय/ करत आहे. महािशवरा>ी िनिम?त दरवष सामदु ाियक
महाCDािभषेक असा काय/म करीत असतात Þा वष साई समाधी शताlदी वषा/िनिम?त ११११ जोड्यांना
काय/मात सहभागी कर6याचे 4येय आहे.
मागील वषा/Hमाणे याही वष साईनगर मै
दानावर काय/मासाठी परवानगी िमळावी अशी िवंनती के ली
आहे.
H ताव
ताव- वि ती अ4याि?मक पPरवार, िशड, यांना महािशवरा>ीOया िदवशी िद.१३.०२.२०१८ रोजी
सामदु ाियक महाCDािभषेकासाठी साईनगर मै
दान उपलlध करावयाचे िवनंतीबाबत िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .०७
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
िद..१३.
होऊन, वि
वि ती अ4याि?मक
याि?मक पPरवार,
पPरवार, िशड,
िशड, यांना िद
१३.०२.
०२.२०१८ रोजी
महािशवरा>ीOया िदवशी सामदु ाियक महाCDािभषेकासाठी साईनगर मै
दान उपलlध कCन दे6यास माbयता दे6यात
आली.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
सबfयिु नअर राीय अिजrं यपद कु ती पधा/ आयोजनासाठी येणाYया C.७५,
७५,६७,
६७,०००/
०००/- चे खचा/स माbयता देणे
व तारखा िनित
िनित करणेबाबत.
ाबत.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू ःः-१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची काय/Aमतेने
यव था पाहणे, मिं दराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी
आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे
आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य
कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िदनांक २०/
२०/०८/
०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .
.६८९ –
“.ी रामनवमी उ?सवाम4ये कु ती पधा/ आयोिजत करणेबाबत सिमती सद य मा. ी. भाऊसाहेब
वाकचौरे यांनी महारा के सरी व िहदं के सरी पधा/ िशड येथे आयोिजत करणेसाठी येणा-या खचा/चे अदं ाजप>क
संबधं ीतांकडून Hाuत कwन घेऊन मा. यव थापन सिमतीOया पढु ील बै
ठकXत याबाबतचे सादरीकरण व सिव तर
सादर करावा.”
मा.
मा. वयव
थापन सिमतीचे िदनांक २५/
२५/०९/
०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .
.८३६ –
् थापन
सदरह@ िवषयावर चचा/ करणेसाठी आजचे सभेत पै
.वै
भव िवलास लांडगे, अहमदनगर िजRहा कु ती
संघटना, अहमदनगर हे ?यांOया सहका-यांसह उपि थत होते. ?यांनी शताlदी कालावधीत िशड येथे महारा
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के सरी पध`चे आयोजन करावे,अशी िवनतं ी के ली व ?यासाठी अदं ाजे C.६०-७० लाख मा> खच/ सं थानने
करावा, अशी िवनतं ी सभेस के ली.
यावर सिव तर चचा/ होऊन, शताlदी कालावधीत महारा के सरी पध`चे िशड येथे आयोजन
करणेकामी खपु च जा त खच/ येत आहे. हा खच/ कमी कसा करता येईल, याचे िववरण पै
. वै
भव लांडगे,
अहमदनगर यांचेकडून लेखी वCपात _यावे, असे ठरले.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िदनांक १४/
१४/११/
११/२०१७ रोजीचे
रोजीचे सभेतील िनण/य .
.९१५ –
उपरोrत H तावावर चचा/ करणेसाठी आजचे थानक उपसिमती सभेसमोर पै
.वै
भव िवलास लांडगे,
िजRहा कु ती संघटना, अहमदनगर हे ?यांOया सहका-यांसह उपि थत होते. ?यांनी िडस<बर २०१७ म4ये महारा
के सरी पध`चे आयोजन करणेबाबत सभेस िवनतं ी के ली. परंतु या पध`साठी आवयक असणा-या सोयीसिु वधांसाठी उभारणेकामी अ?यंत कमी कालावधी असRयामळ
ु े िडस<बर २०१७ म4ये या पधा/ आयोिजत करणेत
येऊ नये, असे सिमतीचे मत झाले.
यावर सिव तर चचा/ होऊन, पै
.वै
भव िवलास लांडगे, िजRहा कु ती सw
ं टना, अहमदनगर याOं या
िवनंतीनसु ार िडस<बर २०१७ म4ये महारा के सरी पध`चे आयोजन करणेकामी अ?यRप कालावधी असRयामळ
ु े
स4या महारा के सरी कु ती पधाcचे आयोजन न करता, फे वु ारी अथवा माच/ २०१८ म4ये राीय कु ती
पधाcचे आयोजन करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
सदरह@ इितवृ?तास पु टी देत असताना असे ठरले कX, िद.२१ ते २४ फे वु ारी या कालावधीम4ये
समाधी शताlदी िनिम?ताने िशड येथे कु ती पधाcचे आयोजन करणेत यावे. ?यासाठी िजRहा कु ती
संघटना,अहमदनगर यांना सं थानमाफ/ त ठरािवक रrकम ठरवनू nावी व उव/Pरत खच/ ?यांनी करावा.याबाबत
िव तृत चचा/ करणेसाठी िजRहा कु ती संघटना, अहमदनगर यांचे Hितिनधzना पढु ील उपसिमती सभेसमोर
बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
H तावना
तावना:
वना:– ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ ऑrटोबर, २०१७ ते िद. १८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे.
ी समाधी शताlदी वष/ अ?यतं भ}Xमय आिण साई मरणपणू / असावे या उेशाने समाधी शताlदी
वषा/त िविवध धािम/क-सां कृ ितक-सामािजक काय/म आयोिजले आहेत. परंतु याबरोबरच अशा एखाnा
काय/माचे आयोजन करावे fयायोगे साईबाबांOया यि}म?वाOया एखाnा पै
लूचही मरण होईल, याच उेशाने
िशड येथे अितशय भय अशा कु ती पधा/ भरवायात असा मा.यव थापन सिमतीचा मानस आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. १४.११.२०१७ चे िनण/यात ठरलेHमाणे कु ती पध`चे आयोजन
करणेकरीता महारा राfय कुि तगीर पPरषद यांनी िद.१२.११.२०१७ चे प>ाbवये यांनी खालीलHमाणे खचा/चे
अदं ाजप>क कळिवलेले आहे :
३७ वी मल
टाईल
ईल,
ईल, िMकोरोमण व २१ मल
सब-fयिनअर
ीय अिजrं यपद
यपद कु ती पधा/
पधा/ २०१८
ु ी सबुिनअर राीय
ु े eX टा
अदं ाजप>क
अ.न.ं
१.

२.
३.
४.

अ.न.ं
१
२

तपिशल
पिशल
२८ राfय संघ X ३० कु तीगीर
(मिु ल िफ टाईल,िMकोरोमण व मल
ु ी)
२८ राfय संघ X २ यव थापक
२८ राfय संघ X २ माग/दश/क
तांि>क अिधकारी (पचं )
पदािधकारी व Hितिनधी
नामांिकत कु तीगीर
एकूण संNया :

तपिशल
पिशल
भोजन खच/ :–– पध/क सहभाग १०६०-४ िदवस
िनवास खच/ :––
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अिधकारी/
अिधकारी/ पदािधकारी संNया
८४०
५६
८४
५०
२०
१०
१०६०
कमम
अदं ािजत रrक
५,००
००,०००
०० ०००/
०००/२,००
००,०००
०० ०००/
०००/-

42

३

४
५
६
७
८
९
१०

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

अ.न.ं
१८
१९

अ) खेळाडू, माग/दश/क यव थापक – िनवास यव था
ब) पचं – िनवास यव था
क) पदािधकारी – िनवास यव था
गादी आखाडा ( पध`चे थळ)
अ) ३ गादीचे आखाडे (५० X १५०)
ब) HेAक गॅ
लरी – (३० हजार HेAकांसाठी)
क) टेज (४० X २०)
वाहन यव था एअरपोट/, बस व रे Rवे टेशन ते पध`चे िठकाण व परत बसेस,
िमनीबस, समु ो इ.
ड) पचं व पदािधकारी – टी शट/स, कॅ
uस
पध`चे सािह?य :–– वाहतक
ु खच/
अ) २ म<टस- (आतरराीय)
वजनकोटे – १० व इतर सािह?य
टेशनरी व इतर सािह?य
बिAसे – अ) खेळाडू – मेडRस (पदके ) ॉफXज
ब) पाहÜणे मृतीिचbहे
उदघाटन समारोप
Hमख
ड, हार,गOु छ, नारळ, शाली, फोटो
ु पाहÜण,े बॅ
Hिस4दी :–पो टस/ बॅ
नस/ कटआऊट इ.
१. वाता/हार पPरषद, टी.ही.कहरे ज
२. हीडीओ कॅ
मेरे ४, एलइडी टी.ही., कोअर बोड/,बॅ
टस ६
सेटस व घड्याळे -६ नग (िशवनरे श कंपनीचे पधा/ सेटअप)
वै
दयकXय सिु वधा
HशासकXय खच/
पंच व पदािधकारी Hवास खच/ व मानधन :––
अ) पंच ( तांि>क अिधकारी)- मानधन व बस व रे Rवे भाडे
ब) पदािधकारी, नामांिकत कुि तगीर, िनPरAक – Hवास खच/
गणु प>के , वै
nकXय फॉम/स, सिट/फXके टस, कोरिशट, प>यवहार,
पो टेज, फॅ
rस, आईिपंग,झेरॉrस इतर काया/लयीन सािह?य
ऑिडट फX
भारतीय कु ती सघं – रॉयRटी
महारा राfय कुि तगीर पPरषद – रॉयRटी

ऐिOछक
तपिशल
पिशल
अ) ८४० कु तीगीर, ८४ माग/दश/न, ५६ यव थापक, ८० पंच व
पदािधकारी – ॅ
कसटु एकूण १०६० x६५०
Hािव6यधारक – रोख बिAसे
Hथम २१,०००
िदतीय १५,०००
५०,००० x ३० वजनगट
तृतीय ७,०००
तृतीय ७०००
(मल
ु े िफ टाईल, िMकोरोमणव मल
ु ी H?येकX १० वजन गट)
एकूण
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कमम
अदं ािजत रrक
७,४२,०००/-

१५,००,०००/-

७५,६७,०००/-

२५,००,०००/४,३०,०००/५०,०००/१,००,०००/८०,०००/१,००,०००/५०,०००/२,००,०००/-

५०,०००/५५,०००/७,५०,०००/५०,०००/१०,०००/१,००,०००/१,००,०००/-
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H ताव
ताव- तरी शताlदी कालावधीत महारा राfय कुि तगीर पPरषद, पणु े याच
ं ेदारे िशड येथे
"सबfयिु नअर राीय कु ती पधा/ २०१८" या राीय अिजrं यपद कु ती पधा/ आयोजन करावयाचे ठरRयास
खालील बाबzवर िनण/य होणे गरजेचे आहे.
१) महारा राfय कु तीगीर पPरषद पणु े यानं ी कळिवलेRया रrकम C. ७५,६७,०००/- मा>चे खचा/स
माbयता देणबे ाबत िनण/य घेण.े
२) महारा राfय कु तीगीर पPरषद, पणु े यांनी फे वु ारी २०१८ मधील िद.०७ ते १० िकंवा २१ ते २४
या दोन तारखा पै
कX एक िनित करणेबाबत कळिवले आहे. पध`चे (कालावधी) तारखांबाबत िनण/य घेण.े
तरी महारा राfय कुि तगीर पPरषद, पणु े यांचे H तावावर िवचार िविनमय होऊन िनण/यासाठी सिवनय
सादर.
िनण/य .०८
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, सबfयिु नअर राीय अिजंrयपद कु ती पधा/ या कमी वजनगटाOया
कु ती पधा/ असनू , अशा Hकारचे काय/
काय/माचे आयोजन
आयोजन करणे उिचत होणार नाही.
नाही. सबब उपरो} H ताव अमाbय
करणेत आला.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
आला.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवी वषा/त वारकरी सांHदाय प4दतीने हPरनाम सyाह घेणेसाठी महतं वामी
कािशकानदं महाराज,
महाराज, िशड यांचे H तावाबाबत.
तावाबाबत.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३. अिधिनयमाचे कमल २१ मधील पोटकलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मिं दरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमती ठराव –
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य ं. ३५८ खालीलHमाणे
समं त झालेला आहे.
ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त आयोिजत करावयाOया धािम/क, सां कृ ितक व सामािजक
काय/माच
ं ी Cपरे षा व वCप ठरिवणेकामी साईभrत, िशड Mाम थ तसेच जागितक साई मिं दर िवव त/
पदािधकारी यांचेकडून Hाuत झालेRया सचू ना व अिभHाय यावर चचा/ होऊन धोरणा?मक िनण/य होणेकामी
धािम/क, सां कृ ितक व सामािजक काय/मांचे वेळाप>क मा.यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत आले होते.
?यात महतं कािशकानंद महाराज, ी.कै
लासबापू कोते आिण इतर िशड Mाम थ यांचे िवनतं ीHमाणे व
मा.िवव त ी.सिचन तांबे यांचे िशफारसीवCन ऑग ट २०१८ म4ये हPरनाम सuताहाचा समावेश कर6यात
आला होता. सदरह@ वेळाप>काबाबत मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .३५८
खालीलHमाणे समं त झालेला आहे.

“...समाधी शताlदी वषा/म4ये सादर करावयाOया काय/मांची Cपरे षा ठरिवणेत येऊन, झालेRया
चच`Hमाणे ता?काळ काय/वाही करणेस व ?याकामी येणा-या सव/समावेशक खचा/स माbयता दे6यात आली आहे.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य . ६५४ खालीलHमाणे
संमत करणेत आला आहे.
यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/मधील धािम/क काय/मांम4ये प. प.ू
गंगािगरीज महाराज अखंड हरीनाम सuताहाचे आयोजन करणेत यावे व या सuताहासाठी देह,@ आळंदी, पंढरपरू
अशा िठकाणOया वारकरी सांHदायांनाही बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
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H तावना
तावनावना- महं त वामी कािशकानदं जी महाराज, अ4यA, साईबाबा वारकरी िशAण सं था व साई
पालखी सोहळा सिमती, िशड यानं ी मा. िवव त भाऊसाहेब वाकचौरे सो. यानं ा अMेिशत के लेRया
िद.०१/०४/२०१७ रोजीचे प>ात ी साईबाबांOया ७५ वा अमृत महो?सवािनिम?त परम पfु य गCु वय/ महतं वामी
कािशकानदं जी महाराज यांनी ?यावष साईचरी> पारायण, oानेवरी पारायण व सuताहाचे आयोजन सं थान तफ̀
?यांOया माग/दश/नाखाली पार पाडले होते व चांगले काय/म झाRयाबल महाराजांचे आभार मानले होते.
?यापासनु साई चPर> पारायण चालु आहे. तरी परम पfु य गCु वय/ महतं वामी कािशकानंदजी महाराज यांOया
माग/दश/नाखाली वष/भरात आठ िदवस वारकरी सuताहाचे आयोजन करावे,असे नमदू कCन सदर सuताहाम4ये
काकडा, साईचPर> पारायण, संत महतं महामंडलेवर यांचे Hवचन, िवणु सह > नाम योग, हरीपाठ, तसेच संत
महतं महामंडलेवर िवचारवंत यांचे जािहर हरीिकत/न आिद काय/मांचा समावेश करावा व ?यासाठी सोबत
सभं ाय Hवचन,िकत/न, हरीपाठ आिद काय/मांसाठी नामवंत िकत/नकारांची यािद िदलेली आहे. तरी वष/भरातील
आयोिजत काय/मांम4ये हरीनाम सuताह ठे वावा िह िवनतं ी, असे कळिवलेले आहे. सदर प>ावर मा. िवव त ी
भाऊसाहेब वाकचौरे साहेब यांनी मा. यव थापन सिमती पढु े ठे व6यात यावे, असे िनद`श िदलेले आहेत.
H तावः
तावःवः- ी साईबाबा यांOया समाधीस ऑrटोबर-२०१८ म4ये १०० वष/ पणू / होत असRयाने
ीसाईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ऑrटोबर,२०१७ ते िद.१८ऑrटोबर,२०१८ या
कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. यासाठी शताlदीचे सपं णू / वष/भर
वेगवेगळया धािम/क व सां कृ ितक काय/माचं े आयोजन करणेत येत आहे, जेणे कCन सपं णू / वष/भरात िशडम4ये
भrतीमय वातावरण राह@न ीसाईबाबा महासमाधी शताlदी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने कामकाज
चालू आहे.
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवी वषा/त अखंड हPरनाम सuताह आयोिजत करणेबाबत िशड
Mामं थाकडील Hाuत प>ांनसु ार िद.२३/०७/२०१७ रोजी िटपणीbवये मा. यव थापन सिमतीसमोर H ताव सादर
कwन खालील बाबzवर िनण/य होणेबाबत नमदू के ले होते.
१)
शताlदी कालावधीत महतं कािशकानंद महाराज, ी.कै
लासबापू कोते आिण इतर िशड
Mाम थ यांचे िवनंतीHमाणे तसेच मा. िवव त ी. भाऊसाहेब वाकचौरे व मा.िवव त ी.सिचन तांबे यांचे
िशफारसीनसु ार अ4यA, ी संत oानेवर महाराज मंिदर, ीसाईबाबा वारकरी िशAण सं था, िनमगांव यांचा
अखंड हरीनाम सuताह आयोिजत करावा.
िकंवा
शताlदी कालावधीत आता ी.िवजय तळ
ु शीराम कोते व इतर िशड Mाम थ यानं ी िद.२१/०७/२०१७
रोजीचे प>ाने कळिवलेनसु ार प.प.ू गगं ािगरीजी महाराज अखडं हरीनाम सuताह आयोिजत करावा.
िकंवा
२) शताlदी कालावधीत उपरोrत नमदू के लेले दोbही अखडं हPरनाम सuताह वेगवेगळया वेळी (सन
२०१८ मधील अिधक मास व ावण मास) आयोिजत करावेत.
यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शताlदी
वषा/मधील धािम/क काय/मांम4ये प. प.ू गगं ािगरीजी महाराज अखंड हरीनाम सuताहाचे आयोजन करणेत यावे व
या सuताहासाठी देह,@ आळंदी, पंढरपरू अशा िठकाणOया वारकरी सांHदायांनाही बोलिवणेत यावे, असे ठरले
आहे.
ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/म4ये िविवध धािम/क, सां कृ ितक व सामाजीक काय/मांचे आयोजन
के लेले आहे. यामधील धािम/क काय/मांम4ये िविवध Aे>ातील नामांिकत Hवचनकार, Hबोधनकार यांचे
काय/मांचे आयोजन के लेले आहे. यािशवाय माहे ऑगट २०१८ म4ये िद.१६ ऑगट, २०१८ ते िद.२३
ऑगट, २०१८ या कालावधीत ह.भ.प.गंगागीर महाराज अखंड हरीनाम सuताह करणेचे H तािवत आहे. तथािप
यावर अिं तम िनण/य झालेला नाही.
?यामळ
ु े मंहत वामी कािशकानदं जी महाराज, अ4यA, साईबाबा वारकरी िशAण सं था व साई पालखी
सोहळा सिमती, िशड यांनी H तािवत के लेला अखंड हरीनाम सuताह _यावा िकंवा कसे यावर िनण/य होणेस
िवनंती.
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िनण/य .०९

यावर सिव तर चचा/ होऊन,
तील िनण/य .
होऊन, मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे िद.
िद.२५/
२५/०७/
०७/२०१७ रोजीचे सभेतील
. ६५४
अbवये ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/मधील धािम/क काय/मांम4ये प.
प. प.ू गगं ािगरीजी महाराज अखडं
हरीनाम सuताहाचे
ताहाचे आयोजन करणेचे ठरलेले आहे, ?यामळ
आला.
ु े उपरो} H ताव अमाbय करणेत आला.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १०
H तावताव-

ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवी वषा/िनिमd ‘आरो~य व अ4या?म िवकास िशबीर’
िशबीर’ आयोिजत करणेबाबत.
ाबत.
ी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :
१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची काय/Aमतेने
यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत
कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणांना आवयक ?या सोयी व
सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/
चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही
सिमतची कत/ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अbवये, भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात
Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे.
H तावनाः
तावनाः ीरामपरू सेवा हेRथ के अर Mपु , ीरामपरू यांनी मा. उपा4यA सो यांना अMेिषत के लेRया िद.
शनल असोिसएशन फॉर साईिटफXक
ि पOयअ
२९/११/२०१७ रोजीचे प>ात :‘इटं रनॅ
ु िलfम ही सं था उ?तर Hदेश
ं

मधील मेरठ येथे काय/रत आहे. या सं थेOया मा4यमातून Hिस4द Mथं रामचPर> मानस Oया िस4दांतावर आधाPरत
पंच तरीय साधनादारे मनु य Hा6याचे िजवनाम4ये वा थ, शrती, आनंद, oान व Hेम िमळवनू दे6याची काय/
के ले जाते. ही पचं स>ु ी साधना Hणाली िवoानावर आधारीतव यावहाPरक आहे. समाजातील सव/ धमा/Oया तCण,
वृ4द, >ी-पCु षापय/त हे oान पोहचावे hहणनू सं थेचे मNु य Hचारक डॉ. गोपाल शा >ीजी हे भारतभर िशबीरे
घेतात. ही िशबीरे मNु य?वे कCन ७ िदवसाची घेतली जातात. या सं थेकडून ?यासाठी कोणताही चाज/ आकारला
जात नाही. साधारणपणे ४०० ते ५०० िशबीराथचं े ७ िदवसाचे िशबीर घेतRयास ७ लाख ते ७ लाख५० हजार
इतका खच/ येतो. हॉल, गादया, बेडिशटस,् साऊंड िस टीम,भांडी इ.सं थेची असRयास िनवळ भाजीपाला /
आहारासाठी िदड ते दोन लाख Cपयापयcतच खच/ येतो.
डॉ. गोपाल शा >ीजी हे फे वु ारी २०१८ म4ये महाराात येत असनू मगं ळवार िद. १३ फे वु ारी २०१८
रोजी ते १ िदवसाचे िशबीरासाठी आपणांस उपलlध आहेत. तेही आमची आपणास अशी नÝ िवनतं ी आहे कX,
ी साई सं थान माफ/ त १ िदवसाचे िशबीर िशड येथे संसथानO
् या Hांगणात आयोिजत करावे व ?या िशबीरासाठी
सं थानशी िनगडीत Hमख
े Cन मानस
ु नामवतं यrतzना आमिं >त करावे व िशबीराचा लाभ िमळवनू दयावा. जेणक
योग साधना िविभbन भागात पोहचनू शेकडो लोकाचं े आरो~य सधु ार6यात मदत होईल. या १ िदवसाOया
िशबीरासाठी सव/ ते सहकाय/ आमची ीरामपरू ची िटम कर6यास तयार आहे असे नमदू कCन िशबीराबल
आणखी काही मािहती हवी असRयास मी आhही के हाही दे6यास तयार आहोत. िनयोजनयाOया टीने
लवकरात लवकर याबाबत िनण/य _यावा व आhहांस कळवावे’ अशी िवनंती के लेली आहे.सदरचा H ताव मा.
यव थापन सिमतीसमोर ठे वा असे िनद`श मा. चंDशेखर कदम, उप4याA सो. यांनी िदलेले आहेत.
H तावः
तावः ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. या अनषु ंगाने
सं थानतफ̀ शताlदी वषा/त िशडत येणा-या साईभrतांसाठी िविवध Aे>ातील नामवंत कलाकार, Hवचनकारयांचे
धािम/क, सां कृ ितक व Hबोधनपर काय/मांचे आयोजन करणेत येत आहे.
उपरोrत संदिभ/य प>ात नमदू असलेHमाणे ‘इटं रनॅ
शनल असोिसएशन फॉर साईिटफXक
ि पOयअ
ु िलfम,
ं

मेरठ उ?तर Hदेश ही सं था Hिस4द Mथं रामचPर> मानस Oया िस4दांतावर आधाPरत पचं तरीय साधनादारे मनु य
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Hा6याचे िजवनाम4ये वा थ, शrती, आनदं , oान व Hेम िमळवनू दे6याचे काय/ करत असनू या सं थेचे मNु य
Hचारक डॉ गोपाल शास>ीजी
् भारतभर िशिबरे घेतात. शा >ीजी हे फे वु ारी २०१८ म4ये महाराात येत असनू
मंगळवार िद.१३ फे वु ारी २०१८ रोजी १ िदवसाचे िशबीरासाठी उपलlध आहेत.
तरी सदर H तािवत िशिबराचे आयोजन करावयाचे झाRयास खालील बाबzवर धोरणा?मक िनण/य होणे
गरजेचे आहे.
१) ‘इटं रनॅ
शनल असोिसएशन फॉर साईिटफXक
ि पOयअ
ु िलfम या सं थेने नमदू के लेHमाणे साईभrत,
ं
िशड व िशड पPरसरातील नागरीक तसेच सं थान कम/चारी यांचेकरीत एक िदवसीय िशिबराचे
आयोजन करावे िकंवा नाही याबाबत िनण/य घेण.े
२) सदर काय/माचे आयोजन करावयाचे झाRयास काय/माचे िठकाण, टेज, मंडप, साऊंड िस टीम
आिद बाबी सं थानला उपलlध कCन nाया लागणार आहेत, ?याबाबत िनण/य घेण.े
३) H तुत िशबीराकरीता गादया, बेडिशटस, भांडी तसेच आहारासाठी भाजीपाला यांची आवयकता
असनू , सदर साधन सामMु ी उपलlधतेबाबत िनण/य घेण.े
४) डॉ गोपाल शा >ीजी तसेच ?यांचे सहकारी यांची िनवास, Hसादभोजन,दश/न/आरती,स?कार, चहापाणी
नाटा तसेच वाहन आिद यव था करणेबाबत िनण/य घेण.े
५) H तावात नमदू के लेHमाणे ५०० यrतzसाठी ०१ िदवसीय िशिबराचे आयोजन के Rयास साधारणपणे
C. ५०,०००/- मा> इतका खच/ अपेिAत आहे. ?यानसु ार एकूण िशिबराथची संNया िनित करणे.
तरी ीरामपरू सेवा हेRथ के अर Mपु , ीरामपरू यांनी H तावात नमदू के लेHमाणे ‘इटं रनॅ
शनल
असोिसएशन फॉर साईिटफXक
ि पOयअ
ु िलfम, मेरठ उ?तरHदेश या सं थेOया ‘आरो~य व अधा?म िवकास
ं
िशबीर’ या एकिदवसीय िशिबराचे आयोजन करणेचे Hाuत H तावावर िवचार िविनमय होणेस िवनतं ी.
िनण/य .१०
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ीरामपरू सेवा हेRथ के अर Mपु , ीरामपरू यांचे मागणीHमाणे ?यांनाा,, एक िदवस
‘आरो~य व अधा?म िवकास िशबीर’
िशबीर’ घे6यास परवानगी दे6यात यावी.
यावी. परंतु िद.
िद.११ ते १७ फे वु ारी २०१८ या
कालावधीत ी साईबाबा
साईबाबा समाधी मंिदर शताlदी मंडपाम4ये भागवत कथेचे आयोजन करणेत आलेले
असRयामळ
िद. १३ फे वु ारी २०१८ रोजी ी साईबाबा
साईबाबा समाधी
ु े , ीरामपरू सेवा हेRथ के अर Mपु , ीरामपरू यांना िद.
मंिदर शताlदी मंडप उपलlध कCन देता येणार नाही.
नाही. याकरीता ?यांOया िशबीर काय/माचे िठकाण अथवा तारीख
बदलणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
िशडचा ितथ/Aे> hहणनू सवाcगीन िवकास आराखडा कCन पय/टन वाढीला चालना देणबे ाबत कमलश}X Mपु ,
पढं रपरु िज.
िज.सोलाप
सोलापरु यांचा H ताव.
ताव.
H तावसौ. अच/ना जोशी, मNु य काय/कारी अिधकारी, िकसीड Hा. िल. पढं रपरू यांनी मा. काय/कारी अिधकारी महोदया
तावयांना अMेिशत के लेRया िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प>ादारे “ सं थानOया पवु Oया िवव तानं ी टाटा Mपु Oया
टीसीईएल या कंपनीस आराखडयाचे काम िदलेले आहे. ?यांOया आराखड्याOया कामातनू पायाभतू सिु वधा काही
अगं ानी िवकसीत होऊ शकतात, परंतु आमOया कंपनीकडील पायाभतू सिु वधांबाबतOया पधं रा ते वीस उपयrु त
उपमांचा तीथ/Aे> िशडOया आराखडयात समावेश झाRयावर, तीथ/Aे> िशड व पPरसर सवाcगाने िवकसीत
होईल. hहणजेच िशड काही अगं ी िवकसीत न होता, सवाcगी िवकसीत होईल. तीथ/A>े ात Hिदघ/ काळाकरीता
पायाभतू सिु वधा िनमा/ण करतांना, िवकासाOया अनेक मॉडेलचा अvयास कCन अिं तम आराखडा करावा असे
अथ/मं]यांसह अनेक तo सांगतात. ?यामळ
ु े संदभ/ एकनसु ार िदलेRया H तावाचा व लोकिHतिनधीOया मताचा
आता िविहत काय/प4दतीचा अवलबं कCन, सं थानOया िवव त मंडळाOया बै
ठिकत या िवषयावर सिव तर
िवचारिविनमय करावा आिण याबाबत सं थानने bयायोिचत िनण/य करावा असे नमदू कCन तीथ/Aे> िशडचा आिण
पPरसराचा तीथ/Aे> hहणनू सवाcगीण व पPरपणू / िवकासाला चालना िमळावी hहणनू सं थानने उपरोrत Hकरणी
bयायोिचत िनण/य करावा अशी िवनतं ी, असे कळिवलेले आहे.
सौ. अच/ना जोशी, मNु य काय/कारी अिधकारी, िकसीड Hा. िल. पंढरपरू यांनी यापवु ही ?यांचे कंपनीची
सेवा घेणबे ाबत अनेकवेळा प>यवहार के लेला आहे. तसेचशासन तरावCन १) महारा शासन िवधी व bयाय
िवभाग यांचे कडील िद.०८/०६/२०१८ रोजीचे प>. २) ी सदािशव लोखडं ,े मा ससं द सद य (लोकसभा ३८िशड याच
ं ेकडील िद. २४/०५/२०१६ रोजीचे प>. ३) Hादेिशक उपसच
ं ालक, िवभागीय आयrु त काया/लय,
नािशक रोड याच
ं ेकडील िद.१३/०६/२०१६ रोजीचे प>. सदर कपनं ीची सेवा घेणबे ाबत यो~य ती काय/वाही
करणेबाबत सचू ना के लेRया आहेत.
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H तावः
तावः ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/Oया पवू /तयारीकरीता िशड शहर व पPरसरातील पायाभतू
सिु वधांम4ये मोठया Hमाणावर सधु ारणा करणे व नवीन HकRप उभारणे आवयक असRयाने याHमाणे हाती
_यावयाOया HकRपाचे वCप ठरिवणेसाठी सवाcगीण अvयास व सव`Aण कCन सिव तर HकRप अहवाल
(Detailed Project Report) तयार करणेकामी सRलागार hहणनू Tata Consulting Engineers Limited
यांची नेमणक
ू करणेत आलेली आहे.
सदर सRलागार सिमतीने ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाकरीता तयार के लेRया C.३,०२३.१७
कोटी मा> इतrयारकमेOया कृ ती आराखड्यास मा.मNु यमं>ी महोदय यांचे अ4यAतेखालील कृ ती आराखडा
सिमतीने िद.३१/०३/२०१७ रोजी माbयता िदली आहे. सदर आराखडयात सं थानने Hथम व िदतीय Hाधाbय
गटात असे एकुण C.१,८२८.३१ कोटी इतrयारकमेचे HकRप H तावीत के लेले असनू वरीलपै
कX िदतीय Hाधाbय
गटातील C.१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा H ताव महारा शासनाकडून क< D शासनास सादर करणेत
आला आहे.
?यामळ
ु े सnि थतीत ी साईबाबा महासमाधी शताlदी महो?सव वषा/Oया पवू त/ यारीकरीता करावयाOया
िवकास आराखड्यात कमलशrती Mपु Þा कंपनीची सेवा घेता येणार नाही, याबाबत ?यांना इकडील िवभागाचे
जा. न.ं १६४०/ िद.०७/०७/२०१६ रोजीचे प>ाbवये यापवु च कळिवणेत आलेले आहे.
तरी ी साईबाबा शताlदी महो?सव िवकास आराखडयात सnि थतीत कमलशrती Mपु Þा कंपनीची
सेवाघेता येणार नाही. तथापी सदर H तावावर िवचार िविनमय होऊन िनण/य होणेस िवनंती.
िनण/य .११
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, Tata Consulting Engineers Limited यांची िवहीत प4दतीने कंbसRटंट hहणनू
नेमणक
कCन, िशड िवकास आराखडा तयार करणेत आलेला आहे. सबब उपरो} H ताव अमाbय करणेत
ू कCन,
आला.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
आला.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १२
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाम4ये माहे जानेवारी,
ारी, फे वु ारी व माच/- २०१८ म4ये आयोिजत
करावयाOया सां कृ ितक काय/मांसाठी कलाकार व ?यांचे मानधन ठरिवणे.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मिं दराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी योगय् ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मिं दरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६८२
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .७५०
H तावना
तावना:
वना:- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष`
पणू / होत आहेत. ी साईबाबा सं थानOयावतीने िद.०१ ऑrटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर २०१८ हा
कालावधी ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ hहणनू साजरा करीत आहे. यासाठी शताlदीचे संपणू / वष/भरात
वेगवेगÌया धािम/क, सां कृ ितक, सामािजक व Hबोधनपर काय/मांचे आयोजन कर6यात येत आहे. जेणक
े Cन
संपणू / वष/भरात िशडम4ये भ}Xमय वातावरण राह@न ी साईबाबा समाधी शताlदी सोहळा अिव मरणीय होईल
याटीने कामकाज चालू आहे.
H ताव
ताव:- ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त आयोिजत करावयाचे धािम/क, सां कृ ितक व सामािजक
काय/मांचे HाCप वेळाप>कास मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .७५० अbवये
माbयता िमळालेली आहे.
माहे जानेवारी, फे वु ारी व माच/ या कालावधीत आयोिजत करावयाOया सां कृ ितक काय/मासाठी
H?येक िदवशी सहा पया/य खालील तr?यात नमदू के ले आहेत. याम4ये मानधन घेऊन सेवा देणारे व मोफत सेवा
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देणारे कलाकार याच
ं ी यादी नमदू के ली आहे. या पया/यामं धनू H?येक िदवसासाचे काय/मासं ाठी एका
कलाकारांची िनवड करता येईल.
अ.
न.ं

०१

०२

िदनांक

H तािवत
तािवत
कलाकाराचे नांव

िठकाण

संपक/

कलाHकार

कलाकार
संNया

मानधन

शेरा

पणु े

9423508254

सरु दास यांचे
भजनावर
आधारीत
“सरु शाम
रंग” हा
नृ?याचा
काय/म

१०

पवु चे ई-मेल Tारे
C.७५,०००/- +
Hवास खच/ असे
कळिवले होते.
तथािप ?यानंतर
िद.२०/११/२०१
७ चे ई-मेल Tारे
मानधन व Hवास
खच/ असे एकुण
C.२१,०००/कळिवले आहे.

मा. िवव त
ी.Hताप
भोसले सो.
यांची
िशफारस

हिष/त अिभराज

मबंु ई

8983023464

१०

४०,०००/-

िदिपका गील
मगं श
े अमदरू कर
चचं ल जामदार
सिचन गल
ु ाटी

िदRली
नागपरू
इदं ौर
खbना,
पजं ाब
मबंु ई
बालाघाट
(म.H.)

9638951297
8888111186
9893113703
9780400417

साई 4यान
सािं गितक
काय/म
साईभजन
साईभजन
साईभजन
साईभजन

१०
२०
१०
१०

२१,०००/मोफत
मोफत
मोफत

9892306173
9300984678
7000563395

साईभजन
िहदं ी नाटक

१४
४०

मबंु ई

9930126327

िहदं ी
साईभजन
साईभजन

१५

२६/०१/२०१८ डॉ. वाती
साय.ं ७ ते रा.१० दै
ठणकर

२७/०१/२०१८ रिवराज नासेरी
साय.ं ७ ते रा.१० साईिलला नाटक
(िहदं ी)
मनोज शमा/
अनंत पांचाळ
सrसेना बंधु

०३

साबरी दस/
प.ं मिनष शमा/
१०/०२/२०१८ डॉ.लEमीकातं
साय.ं ७ ते रा.१० सहकारी
ावण (बाळा)
इगं ळे
शभु दा बाम तांबट
िदलीप शडंगी

०४

२४/०२/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०

राजेश अÕयर
सजं ीव कुमार
प.ं राजा काळे
राजाराम ीराम
श<बक
े र
सरु < D बरु से

िदRली

9810028192

१०

४,००,०००/फrत Hवास
खच/
१,२०,०००/Hवास खच/
२५,०००/मा.िवÖ त
मोफत
ी.वाकचौरे सो.
यांची िशफारस

बडोदा
आMा
गोवा

9974727852
9258023882
7721020370

मबंु ई

9664198852

नािशक

9822281584

सगु म संिगत

रायपरू ,
छdीसगड
मबंु ई
िदRली
मबंु ई

7354454444
9437184763
9821562385
7503766486
9324602263

िचपळूण

9922729026

िहदं ी
२५
साईभजन
भजन
२०
साईभजन
१२
भ}X रंग
१०
hयिु झक कॉbसट/
गीत रामायण
०७

9422249230

भ}Xस4ं या

नािशक

साई कवाली
साईभजन
शा >ीय
गायन
साईभजन
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१२
३०
१०

मोफत
मोफत
४५,०००/-

२५

फ} Hवास खच/

१०

२१,०००/२५,०००/

१५

मा. िवव त
ी.जयकर सो.
यांची िशफारस

मोफत
मोफत
मोफत
१,२५,०००/६०,०००/२५,०००/- मा. िवव त
ी.जयकर सो.
यांची िशफारस
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०५

१०/०३/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०

िनण/य .१२

धीरज पांडे

नागपरू

9890071198

दास अCनी-माला
मखीजानी
राजकुमार
बाशकर
अनपु मा देशपांडे

िदRली

9899670465

पणु े

9922079936

मबंु ई

9820124795

िहदं ी
साईभजन
साईभजन

२०

मोफत

१०

मोफत

शा >ीय
गायन
भजन

१०

मोफत

१२

१०
६

सहयोगी
कलाकारांचा
मानधन व
Hवास खच/
१,५०,०००/Hवास खच/
४५,०००/११,०००/-

२५
१२
१५

मोफत
मोफत
मोफत

हPरश ~वाला

मबंु ई

9867491499

िकशोर सासवडे

िशड

9922257059

िहदं ी
साईभजन
साई पोवाडा

शै
ला आचाय/
डॉ.सिं गता चौधरी
सिु म>ा बॅ
नज

ठाणे
कोलकता
जमशेदपरू

9975731561
9780379782
9431380849

भ}Xगीत
साईभजन
साईभजन

सदर कलाकार
हे सं थानम4ये
कं>ाटी
कम/चारी
आहेत. तसेच
?यांनी झीमराठी वरील
“चला हवा येऊ
nा” Oया
काय/मात
सादरीकरण
के ले आहे.

तरी माहे जानेवारी, फे वु ारी व माच/ २०१८ म4ये आयोिजत करावयाOया सां कृ ितक काय/मांसाठी
मोफत काय/म सादर करणा-या कलाकारांना Hाधाbय दे6यात येऊन कलाकार पसतं ीचे पया/य .१ व २
िनवडणेसाठी सदरचे H तावावर िवचार िविनमय होऊन िनण/याथ/ सादर.
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
वारी, फे वु ारी व माच/- २०१८ मधील गदOया कालावधीम4ये आयोिजत
होऊन, माहे जानेवारी,
वारी
करावयाOया धािम/क सां कृ ितक काय/मांसाठी कलाकार व ?यांचेचे मानधन खालीलHमाणे ठरिवणेत आले. या
िनित कर6यात आलेRया कलाकारांमधील कलाकार काही कारणा तव उपलlध न झाRयास मोफत सेवा
देणाYया कलाकारांना िवचारणा कर6यात येऊन,
न, ?यांचे काय/म आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले. तसेच
याकामी कलाकारांनी मागणी के लेले मानधन/
मानधन/ Hवास खच/ ?यांना आदा करणेस व या खचा/स माbयता दे6यात
आली.
आली.
अ.
नं.
०१

०२
०३
०४

०५

िदनांक
२६/०१/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०
२७/०१/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०
१०/०२/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०
२४/०२/२०१८
साय.ं ७ ते रा.१०
१०/०३/२०१८

H ता
तािवत
िवत कलाकाराचे
नांव
डॉ. वाती दै
ठणकर

सrसेना बधं ु

िठकाण

कलाHकार

पणु े

सरु दास यांचे
भजनावर आधारीत
“सरु शाम रंग” हा
नृ?याचा काय/म
साईभजन

िदRली

िदलीप शडंगी

रायपरू ,
छdीसगड
(१) धीरज पांडे
नागपरू
(२) दास अCनी-माला
िदRली
मखीजानी
(१) डॉ.संिगता चौधरी कोलकता
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कलाकार
सNं या
१०

मानधन

१०

मानधन व Hवास
खच/ असे एकुण
C.२१,०००/मा>.
मोफत

िहदं ी साईभजन

२५

मोफत

िहदं ी साईभजन
साईभजन

२०
१०

मोफत
मोफत

साईभजन

१२

मोफत
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साय.ं ७ ते रा.१०

(२) सिु म>ा बॅ
नज

जमशेदपरू

साईभजन

१५

मोफत

(काय/वाही-समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १३
ी साईबाबांOया जीवनावर आधारीत सबका मािलक एक है
या महानाटयाची Xuट तपासणी अहवाल.
अहवाल.
H तावतावी साईबाबा सं थान
थान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमती ठरावःठरावः१) मा.यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६९४
२) मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .७७०
३) मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .८३१ खालीलHमाणे,
“…‘सबका मािलक एक है
’ या महानाट्याची ि uट, मळ
ु ी साईसOचPर> Mथं ाचा सखोल अvयास
असणा-या तoांकडून तपासनू घे6यात यावी, असे सव/ सद यांचे मत झाले. याकरीता साईचPर>ाचाअvयास
असणारे सं थानमधील कायम कम/चारी ी.मोहन यादव, जनसपं क/ अिधकारी व ी.नव<दू मराठे , िलपीक तसेच
साईलीला Tै
मािसकाचे माजी संपादक ी.िवnाधर ताठे यांचेकडून सदरह@ महानाट्याची ि uट तपासनू घे6यात
यावी….”
४) मा.यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .९४१
५) मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .१०२३ खालीलHमाणे,
िदनांक १४/११/२०१७ रोजी िशड येथे झालेRया यव थापन सिमती सभेOया इितवृdाOया Hती सव/
मा.सद यानं ा सभेत परु िव6यात आRया हो?या, ?याची नUद घे6यात येऊन, सदरह@ इितवृd वाचनू कायम करत
असतांना खालीलHमाणे दCु ?या कर6यात आRया, ?यास माbयता दे6यात आली.
(२) िनण/य .
” महानाट्याचे
.९४१९४१- ी साईबाबांOया जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है
आयोजनाकामी मानधनायितPर} काय/माOया अनषु गं ाने इतर बाबzसाठी अदं ाजे C.५,९९,७६०/- मा> खच/ येत
असनू हा खच/ खपु च जा त आहे. याकरीता “सबका मािलक एक है
” महानाट्याचे आयोजन करणेकामी
ी.Hशांत डागं ,े काय/कारी िनमा/ता, साई िएिटह हीजन, नागपरू यांना पवु  ठरलेRया C.९,००,०००/- मा>
मानाधनाम4ये इतर बाबzसाठी जादा C.२,००,०००/- मा> रrकम दे6यात यावी व या काय/माची सं थानकडून
करावयाOया बाबzसह इतर सव/ यव था ?यांनी करावी, असे ?यांना कळिव6यात यावे. या रकमेम4ये काय/म
सादर करणेस ते तयार असतील तर सदरह@ काय/म ीरामनवमी उ?सवाOया पिहRया िदवशी िद.२४ माच/, २०१८
रोजी आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.
याऐवजी खालीलHमाणे वाच6यात यावे.
ी साईबाबांOया जीवनावर आधारीत “सबका मािलक एक है
” महानाट्याचे आयोजनाकामी
मानधनायितPर} काय/माOया अनषु ंगाने इतर बाबzसाठी अदं ाजे C.५,९९,७६०/- मा> खच/ येत असनू हा खच/
खपु च जा त आहे. याकरीता “सबका मािलक एक है
” महानाट्याचे आयोजन करणेकामी ी.Hशांत डांग,े
काय/कारी िनमा/ता, साई िएिटह हीजन, नागपरू यांना पवु  ठरलेRया C.९,००,०००/- मा> मानधनाम4ये इतर
अनषु ंगीक बाबzसाठी C.२,००,०००/- मा> वाढवनू एकुण C.११,००,०००/- मा> मानधन दे6यात यावे व या
काय/मासाठीची इतर अनषु ंगीक सव/ यव था ी.Hशांत डांग,े काय/कारी िनमा/ता, साई िएिटह हीजन, नागपरू
यांनी करावी, असे ?यांना कळिवणेत यावे. या रकमेम4ये काय/म सादर करणेस ते तयार असतील तर सदरह@
काय/म ीरामनवमी उ?सवाOया पिहRया िदवशी िद.२४ माच/, २०१८ रोजी आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.

{01} 08.01.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

51

H तावना
तावना:
वना:- ी.Hशातं डागं ,े काय/कारी िनमा/ता, साई िएिटह हीजन, नागपरू यांचे िद.२८/११/२०१६
व िद.२२/०७/२०१७ चे प>ानसु ार साई चPर>ावर आधारीत “सबका मािलक एक है
” या Hकाश (Light) आिण
4वनी (Sound) िहदं ी महानाट्याचे ीसाईबाबा समाधी शताlदी वषा/त आयोजन कर6यासाठीचा H ताव
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर6यात आला होता. ?यावर िनण/य .६९४
अbवये रrकम C.९ लाख मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली आहे. तसेच या नाट्यHयोगातील Hसंग व संवाद
याचे ि uट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासनु _यावी, असे ठरले आहे.
H ताव
ताव:- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .८३१ नसु ार
महानाट्याची ि uट तपासणेबाबत संबधं ीतांना प> दे6यात आली होती. ?यानसु ार सं थानमधील कायम कम/चारी
ी.मोहन यादव, जनसंपक/ अिधकारी व ी.नव<दू मराठे , िलपीक तसेच साईलीला Tै
मािसकाचे माजी संपादक
ी.िवnाधर ताठे यांचेकडून महानाट्याची ि uट तपासणी अहवाल खालीलHमाणे Hाuत झाला आहे.
१) ी.
ी.मोहन यादव,
यादव, जनसंपक/ अिधकारीअिधकारीसबका मािलक एक या महानाट्याची मळ
ू ि uट िलिहतांना लेखकाने ी साईचPर> या Mथं ातील काही
Hसंगाचा या ि uटम4ये उRलेख के लेला आहे. तथािप मळ
ू ी साईसPर>ातील संवाद व ि uट मधील
संवादाम4ये बदल िदसत आहे. ि uट म4ये काही Hसंग काRपिनक वाटतात. लेखकाने ते मनोरंजना?मक
कर6याचा Hय?न के लेला आहे. सदरची ि uट ही महानाट्याची आहे. महानाट्याOया ि uट म4ये काय असावे
याबाबत मी अनिभo आहे.
तरी याबाबत ी साईसOचPर> या Mथं ाचे अvयासक व सखोल oान असलेले ी साईिलला Tेमािसकाचे
माजी काय/कारी संपादक ी.िवnाधर ताठे यांचा अिभHाय _यावा असे मत आहे.
२) ी.
ी.नवेbदु मराठे , िलपीक
ी.नवेbदु साईदास मराठे , िलपीक टंकलेखक, लेखाशाखा यांनी ‘सबका मािलक एक है
’ या
महानाट्याची संिहता वाचनू संिहतेOया लेखनाम4ये fया >टु ी तसेच िवसगं ती आढळRया ?याचा अहवाल
नाट्यसंिहतेतला Hसंग आिण ?याबाबतची व तिु थती या वCपात खालीलHमाणे मांडला आहे.
१) संिहतेतला Hसगं :नाट्यसिहतेOया पान .२ वर साईबाबांचे िशड येथील खंडोबाOया देवळात आगमन होते, असा Hसंग
आहे. याम4ये खंडोबाOया देवळातला एक पजु ारी साईबाबांचा मसु लमानी पेहराव पाह@न व ते मसु लमान
असRयाचे समजनू ?यानं ा देवळात जा6यासाठी अडवतो. ?यानतं र साईबाबा ितथनू परत जायला वळतात. तेहा
hहाळसापती ितथं येतात आिण ?यांना, आवो साई असं सबं ोधतात.
व तिु थती:
थती:- ी साईचPर>ाOया ५ या अ4यायात हा Hसगं आलेला आहे. साईबाबाच
ं ी वेशभषु ा जरी
फिकरासारखी मसु लमानी तरी ?यानं ा मल
ु मान समजनू अडवRयाचा ?यात कुठे ही उRलेख नाही. साईबाबा येतात
आिण ?यांना बघनू hहाळसापती ?यांना आवो साई असं सबं ोधतात, असा हा सरळसरळ Hसगं आहे. Hसगं ात
नाट्यमयता यावी आिण Aणभरासाठी सघं ष/ िनमा/ण हावा hहणनू नाटककाराने हा Hसगं योजला असावा. मळ
ु
Mथं ात मा> असा Hसगं आलेला नाही.
२) संिहतेतला Hसंग:- पान .४ वर काकासाहेब दीिAत आिण बापसू ाहेब बटु ी एकि>तपणे
साईबाबांOया दश/नाला आRयाचे दाखिवले आहे. या HसंगावCन ही ?यांची पिहलीच िशड भेट असRयाचे लAात
येते. ?याच Hसंगात दीिAत हे इदं ौर (म.H.) चे असRयाचाही उRलेख आलेला आहे.
व तिु थती:
थती:- ी.काकासाहेब दीिAत हे इदं ौरचे नहते. ?यांचे मळ
ू गांव खांडवा हे होते. पढु े
सॉिलिसटरOया यवसायािनिमd ते मंबु ईत थाियक झालेले होते. तसेच वरील दोbहीही साईभ}ांOया िशडला
ये6याची वष/ही वेगवेगळी आहेत. दीिAत िशडत सव/Hथम आले ते २ नोह<बर, १९०९ या िदवशी तर बापसु ाहेब
बटु ी हे १९०७ Oया समु ारास सव/Hथम िशडला आले. ी.दीिAत आिण ी.बटु ी हे एकाच वेळी एकमेकांबरोबर
सव/Hथम िशडला आलेले नाहीत.
३) संिहतेतला Hसंग:- पान .५ वर मेघा िशडला आRयाचा Hसंग नाटककाराने िलिहलेला आहे. तो
रावसाहेब साठे यांOयाबरोबर िशडला आRयाचे ?यात hहटले आहे. कम/ठ ाáण असलेRया मेघाOया मनातले
िवकRपभाव ओळखनू साईबाबा ?याला Tारकामाईत येऊ देत नाहीत. ?यानतं र लगेचच मेघाला पचाताप होऊन
तो बाबांOया पायाशी लोळण घेतो, असा तो Hसंग आहे.
व तिु थती:
थती:- मेघाचा हा Hसगं साईचPर>ाOया २८ या अ4यायात आलेला आहे. डेuयटु ी कलेrटर
असलेRया रावबहादरू हरी िवनायक साठे यांOया आMहाखातर मेघा िशडला येतो. तो ?यांOया बरोबर नहे तर
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ी.साठे याच
ं े सासरे ी.दादा के ळकर यांOया बरोबर िशडला येतो. तो कम/ठ ाáण होता. कâर िशवभ} होता.
?यामळ
ु े मसु लमान फकXराOया मी पाया कसं पडू.. असा Hन ?याOया मनात येतो. तरीही साठे याOं या
आMहाखातर तो िशडला येतो. तो TारकामाईOया दारात येताच ?याOया मनातले भाव ओळखनू बाबा दगड घेऊन
?याला मारायला धावतात. ?याला हाकलनू देतात. ?यानतं र काही िदवस तो िशडत राहातो. ?याची ³ा
डळमळीत असते. तो परत घरी जातो. कालांतराने तो पbु हा िशडला येतो आिण ?यानंतर मा> ?याची साईबाबांवर
अढळ ³ा बसते. इतकX कX िशडत असेपयcत hहणजे ?याOया अतं ापयcत तो दररोज साईबाबांची दपु ारची आरती
एका पायावर उभं राह@न करत असे. कâर िशवभ} ते िनःसीम साईभ} असा हा मेघाचा Hवास नाटकात
दाखवRयाHमाणे काही िमिनटांचा नसनू ?याम4ये बराच काळ गेलेला आहे.
४) संिहतेतला Hसंग:- पान .६ व ७ वर साईबाबांनी पा6याचे िदवे लावRयाचा Hसंग आहे.
व तिु थती:
थती:- ही जी घटना िकंवा चम?कार आहे तो साईबाबांचा oात असलेला सव/Hथम चम?कार
आहे. ?यापवू ही ?यांनी चम?कार के ले असतील परंतु ते मािहती नाहीत hहणनू हा पिहला oात चम?कार..
?यानंतरच ?यांची कXत पसरायला सCु वात झाली. परंतु नाटकात मा> या Hसंगाची योजना फारच उशीराने के लेली
आहे. हा Hसगं नाटक सCु झाRयानंतर काही वेळातच रंगमंचावर घडणं आवयक आिण अपेिAत आहे.
नाटकातRया घटनांOया कालमाकडे अगदीच डोळे झाक करायची hहटली तरी ही घटना एवढी उशीरानं येणे
चक
ु Xचं आहे.
५) संिहतेतला Hसंग:- पान .८ आिण ९ वर बाबा तीन िदवस Hाण áांडी चढवतात हा Hसंग आहे.
समाधी अव थेत जा6यापवू  ते hहाळसापतzना सांगतात कX मी ७२ तासांनी परत येईन. तोवर माaया देहाचे रAण
करा. या Hसगं ात नाटककाराने कुलकण, पडं ीत, सरकारी अिधकारी, रावसाहेब अशा मळ
ू Hसगं ात नसलेRया
अनेक यि}रे खा आणलेRया आहेत. रावसाहेब नावाची य}X बाबांOया शPरराचे दफन करायला आलेRया
अिधका-याला खडसाऊन परत पाठवते. यावर कळस hहणनू कX काय तर Hसगं ाOया शेवटी येणा-या िनवेदनात
रावसाहेबांनी बाबांचे शरीर वाचवले असे पट के ले आहे.
व तिु थती:
थती:- साईचPर>ाचया
् ४४ या अ4यायात ही घटना आलेली आहे. ?यात फे रफार कCन
नाटकातली घटना िलिहली आहे. ?यात फे रफार कCन नाटकातली घटना िलिहली आहे. ही घटना Tारकामाईत
घडलेली आहे. परंतु नाटकातRया िनवेदनात मा> चावडीचा उRलेख येतो. वरील Hसगं ात नाटककारानं पेरलेली
पा> HसंगाOया िव तारासाठी िकंवा ?यात रंजकता आण6यासाठी पेरली असे एकवेळ गृिहत धC. परंतु
साईचPर>ातRया मळ
े ा या Hसगं ात आणनू ?यानेच साईबाबाOं या
ू घटनेत नसलेRया रावसाहेब नावाOया यि}रे खल
शPरराचे रAण के ले असे िलिहणे जसे साईचPर>ाला धCन नाही तसे ते hहाळसापतzOया साईिनठे वर अbयाय
करणारे ही आहे. कारण या Hसगं ात hहाळसापती याच
ं ी भिू मका फार मह?वाची आहे. ?यांनी तीन िदवस साईबाबाच
ं ं
शीर आपRया मांडीवर घेऊन अनेकांचा िवरोध प?कCन ?यांOया देहाचं रAण के लेले आहे. ही व तिु थती
नाकारता येणार नाही. जर ?यावेळी ितथं जमलेRया लोकांOया िभडेला व दडपणाला ते बळी पडले असते तर ३२
वष/ अगोदरच साईबाबाच
ं ी समाधी झाली असती. एक नाटककार hहणनू लेखकाला या Hसगं ातले hहाळसापतीचे
थान आिण ?याच
ं ी साईिनठा लAात आली नसावी.
६) सिं हतेतला Hसगं :- पान ११ वरील Hसगं ात दासगणू महाराज िशडला येतात ?यावेळी ?यांOया
बरोबर तमाशातले काही कलाकार आिण एक नत/कX असRयाचे नाटककाराने िलिहले आहे. याच Hसंगात नत/कX
बाबांसमोर नृ?य करते ?यावेळी ितOया पायातले घगंु C तुटतात.
व तिु थती:
थती:- हा Hसंग पणू प/ णे काRपिनक आहे. साईचPर>ात याचा कुठे ही उRलेख नाही. सन १८९३
Oया समु ारास दासगणू महाराज पिहRयांदा िशडला आले. ते ही नानासाहेब चांदोरकरांOया सांग6यावCन..
?यावेळी ते एकटे आले होते. ?यांOया बरोबर कुठलीही कलाकार मडं ळी नहती. दासगणू हे लाव6या रचायचे.
कवनं करायचे ही गोट जरी खरी असली तरी ते पोिलस खा?यात नोकरीही करत होते. दासगणू हे अितशय
िचिक?सक होते तरीही fयाOयाबल फारशी कुठलीही मािहती नाही अशा एका स?पCु षाOया भेटीला जाताना ते
तमाशातली कलाकार मंडळी घेऊन जातील आिण ?या स?पCषाची परीAा पाहातील हे कRपनेतही खरं वाटणार
नाही.
७) संिहतेतला Hसंग:- TारकामाईOया िजण³ाराचा Hसंग पान १६ आिण १७ वर आलेला आहे. ?यात
बाबा काही िदवस िनमगांवला गेRयाचा उRलेख आहे.
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या उdराधा/त TारकामाईOया िजण³ाराची मािहती
व तिु थती:
थती:- साईचPर>ाOया ६ या अधयायाO
्
आलेली आहे. परंतु िजण³ाराOया कालावधीत बाबा िनमगांवला गेRयाचा उRलेख कुठे ही नाही. बाबा राहाता,
Cई, िनमगांव या गावांना जात असत पण ते लगेच परत येत. ितथं राहात नसत.
८) नाटकात आलेला बायजाबाईOं या मृ?यचु ा Hसगं ीसाईचPर>ात नाही. तो काRपिनक आहे.
९) पान .२० वरील उRलेख– बाबा अपनी चावडी म< आग जला रहे है
.. नाटककाराला यािठकाणी
धनू ी अपेिAत असावी. धनू ी Tारकामाईत आहे. चावडीत नहे.
१०)
१०) पान .२२ वरील िनवेदनात िलिहले आहे कX Tारकामाईजवळची धम/शाळा पाडून मदं ीराचं
बांधकाम बटु ी यांनी सCु के ले. परंतु Tारकामाईजवळ कुठलीही धम/शाळा नहती.
११)
११) पान .२४ वरील िनवेदनात नाटककाराने िलिहले आहे कX अlदल
ु नावाOया भ}ाOया हातनू
बाबांची वीट फुटली. परंतु वीट कोणाOया हातून फुटली याचा उRलेख साईचPर>ात आलेला नाही.
१२)
१२) ीसाईबाबांनी अतं समयी लEमीबाई िशदं े यांना ९ Cपये िदले ही घटना मह?वाची आहे. ही
नाटकात आलेली नाही.
सदर नाटकात काही िठकाणी काRपिनकतेचा आधार घेतलेला आहे. नाटक-िच>पट लोकांसमोर
मांडतांना किRपताचा आधार ब-याचदा _यावा लागतो हे खरं आहे. तथािप, ?या किRपतांमळ
ू े मळ
ू कथाव तूला
िकंवा मळ
ू Hसगं ाला धrका लागणार नाही याची खबरदारी घेणहे ी गरजेचे असते. बाबा तीन िदवस Hाण ãमांडी
चढवतात या Hसंगात नाटककारांनी काRपिनकतेचा आधार घेतला आहे. तसा तो नको होता पण घेतलाच तर तो
मया/िदत वCपाचा असायला पािहजे होता. परंतु ?यामळ
ु े ?या Hसंगाचे जे खरे नायक आहेत – hहाळसापती, ?यांना
िवनाकारण गौण?व Hाuत झाले आहे.
साईबाबांOया चPर>ात आिण सं थानOया साईलीला मािसकात रंजक hहणता येतील आिण fया
रंगभमू ीवर दाखवता येतील अशा भरपरू घटना आहेत. ?या घटना नाट्यब³ कCनही चांगली नाट्कृती घडवता येऊ
शकते. फ} ?यासाठी अनेक पु तकांचा अvयास करणे गरजेचे आहे. परंत,ु ?याच ?याच घटना दाखवनू नाटके
िलिहली जातात. साईबाबांचं चPर> एवढं मया/िदत िनितच नाही. या नाटकात नवीन काहीच नाही. साईबाबांवर
आलेRया अनेक िच>पटात जे आहे तेच या नाटकात आहे.
एखादा संत, ऐितहािसक यि}रे खा यांOयावर नाटक, िच>पट, मािलका, िलिहतांना ?यांOया चPर>ाचा
सखोल अvयास कCन लेखन करणे आवयक आहे. कारण खपू मोठा समाज अशा कलाकृ तzचा HेAकवग/
असतो. हे मा4यम एवढं पPरणामकारक आहे कX याTारे जे सांिगतलं िकंवा दाखवलं जातं ?याचा समाजमनावर
उमटणारा ठसा दीघ/कालीन असतो. hहणनू अशा कलाकृ तzOया मा4यमातनू अितरे कX किRपत िकंवा िवपय/ त
घटना दाखिवRया तर समाज ?या घटनांनाच ख-या समजू लागतो. तोच खरा इितहास आहे असं मानू लागतो.
कारण ?या ?या िवषयांवरची मळ
ू िकंवा अ सल पु तके वाचणारा आिण ?यावर अvयास करणारा वग/ कमी
Hमाणात आहे. hहणनू अशा पPरणामकारक मा4यमाTं ारे समाजमन यो~य िदशेने घडिव6याचा Hय?न होणे
आवशयक
् आहे. ददु वä ाने तसे होतांना िदसत नाही. िशड के साईबाबा, या िहदं ी िच>पटाचा लोकांOया मनावर
अजनु ही एवढा पगडा आहे कX ?या िच>पटात दाखिवलेलच खरं साईचPर> आहे, असं लोक मानतात. ही या
मा4यमाची ताकद आहे. hहणनू अशा कलाकृ ती घडवताना-िलिहताना काही चक
ु Xचा संदषे िकंवा न घडलेला
िकंवा भेसळ वCपातला इितहास तर लोकांपयcत जाणार नाही ना.. याची दAता घेऊनच अशा कलाकृ ती
घडिवRया पािहजेत, असे नÝ मत आहे.
यािनिमdाने या नाटकाचे वाचन कCन ?यावर अहवाल सादर कर6याची सधं ी मला िदRयाबल मी
सं थान यव थापनाचा व Hशासनाचा मनापासनू ऋणी आहे.
३) ी.
ी.िवnाधर ताठे , साईलीला Tै
मािसकाचे माजी सपं ादक
आपण सं थानOया वतीने ी.दोडके व ी.कुलकण िलिखत ‘सबका मािलक एक’ या नाटकाची
संिहता (ि uट) माaयाकडे पाठवनू , सदरह@ नाटक ीसाईOचPरत Hमाण आहे कX नाही पाह6यास सांिगतले,
?यानसु ार मी नाटक पणू / वाचले व माझा अिभHाय पढु ीलHमाणे :१) नाटकासाठी िनवडलेले सव/ Hसंग ीसाईसOचPरतातील आहेत आिण ते उdम आहेत.
२) नाटकातील काही Hसंगात ीसाईसOचPरताम4ये नसलेली काही पा>े नाटककारांनी नाट्य
िनिम/तीसाठी भर घातलेली आहेत. ती पा>े अनावयक आहेत.
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३) उदाहरणाथ/ खडं ोबाOया मिं दरात बाबा Hथम येतात ?या Hसगं ात पजु ारी हे पा> मळ
ू साईसOचPरत
पोथीत नाही तर फ} hहाळसापतीच आहेत. जादा घेतलेले पजु ा-याचे पा> व सवं ाद मळ
ू पोथीशी जळ
ु त नाहीत.
अ4याय ५ (२५ ते ३०)
४) Tारकामाईत बाबा दीपो?सव करतात तो ?यांना वतःला दीपो?सवाची आवड आहे hहणनू गावातील
तेली बाबांना तेल दे6यास नाकारतात. तेहा बाबा मिशदीत येऊन टमरे लातील पाणी घालनू िदवे लावतात असा
Hसंग मळ
ू साईसOचPरत पोथीत आहे. ?या Hसंगात नाटककारांनी २-३ मल
ु ांची भर घातली आहे.ती मळ
ू पोथीत
नाही. ही मल
ु ांची पा>े लेखकाने मनोजकुमारOया िच>पटातील Hसगं पाह@न घातली आहे. ?यांची गरज नाही.
दीपो?सव ही बाबांचीच हौस आहे असे हेमाडपंत hहणतात. (अ ५ ओवी १०१ ते ११२)
५) बाबा Tारकामाई मिशदीत गह@ दळतानाचा Hसगं ी साईसOचPरतम4ये अ4याय १ (ओवी १०९ ते
१३६) आहे. ?या Hसंगात कुलकणच पा> नाही ते नाटकात घातले आहे. ?याची गरज नाही. हे पा>ही िहदं ी
िसनेमातून आहे.
६) नाटकाOया (पान ११ वर) दासगण-ू नत/कXचा Hसगं घातला आहे. तो मळ
ू ीसाईसOचPरतम4ये
नाही. तो मनोजकुमारOया िसनेमातनू घेतला आहे.
नाटककार लेखकाने ी साईसOचPरत पोथी मळ
ु ातून बारकाईने वाचली पािहजे व ?यानसु ार Hसगं / पा>/
संवाद लेखन के ले पािहजे. िहदं ी िच>पटातील Hसंग नाटकात घातRयाने मळ
ू ी साईसOचPरत पोथीत नसलेली
पा>े नाटकात आहेत. लेखकांशी समA भेटीत चचा/ कCन अनावयक पा>े कमी करता येतील का? ते सं थान
पदािधका-यांनी ठरवावे.
थोडrयात नाटक hहणनू लेखन उdम आहे. फ} मला ते ीसाईसOचPरत पोथीला Hमाण माननू
पाहावयाचे असRयाने वरील पट मत िदले आहे.
उपरो} ितbही पPरAकांOया तपासणी अहवालातील ठळक बाबी:
बाबी:१) मळ
ू ी साईसPर>ातील संवाद व महानाट्याOया ि uट मधील संवाद याम4ये बदल आहेत.
२) महानाट्याOया ि uटमधील बरे च Hसंग काRपिनकतेवर आधारीत तयार के लेले असनू यासाठी काही
Hसंगांसाठी ीसाईसOचPर>ाचा आधार घेतलेला िदसत नाही.
३) सदर महानाट्याचे आयोजन सं थानमाफ/ त होत असRयाने नाटकातील ि uटमधील संवाद हे
ीसाईसOचPर>ावरच आधारीत असावेत. जेणक
े Cन जनमानसाम4ये चक
े जाणार नाही.
ु Xचा संदश
४) सदर ि uटम4ये ी साईसOचPर>ातील सवं ाद, पा> व Hसगं ांपA
े ा ी साईबाबाच
ं े जीवनावर आधारीत
िहदं ी िच>पटातील Hसगं ाच
ं ा अिधक Hमाणात समावेश के लेला आहे.
५) ीसाईसOचPर>ाचा आधार घेऊन सदर ि uटमधील अनावयक पा>े, सवं ाद व Hसगं कमी
करणेबाबत सबं िं धतांस कळिवता येईल.
तरी वरीलHमाणे अहवाल मा.यव थापन सिमती सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .१३
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
या
होऊन, साईचPर>ाOया जाणकारांOया अिभHायाचा िवचार करता,
करता, सबका मािलक एक है
महानाटयाचे सं थानमाफ/ त आयोजन करणे यो~य होणार नाही,
नाही, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १४
सधु ीर िशंदे ॲ6ड कंपनी,
पनी, पणु े यांचे शताlदी वषा/त बाबांचे धाbय,
धाbय, डाळी वापCन िगनीज बक
ामी,
ु ात नUद होणेकामी,
भय रांगोळी काढणेकामी आलेRया H तावाबाबत.
तावाबाबत.
H तावी साईबाबा यांOया समाधीस सन २०१८ म4ये १०० वष/ पणू / होत असRयाने ीसाईबाबा सं थानमाफ/ त ी
तावसाईबाबा समाधी शताlदी वष/ िद.०१ ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ या कालावधीम4ये साजरे
के ले जात आहे. ी साईबाबा समाधी शताlदी कालावधीम4ये संपणू / वष/भर वेगवेगळया धािम/क व सां कृ ितक
तसेच सामािजक काय/मांचे आयोजन कर6यात येत आहे.
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे अनषु ंगाने सधु ीर िशदं े अॅ
6ड कंपनी, पणु े यांनी मा.िवव त,
साई सं थान, िशड यांना अMेिषत के लेRया प>ात ी साईबाबांचे शताlदी वषा/त अिभनव काय/माअतं ग/त ी
साईची
ं धाbय, डाळी वापCन काढलेली भय रांगोळी आजपय/त जगाम4ये कुठे ही काढलेली नाही अशी रांगोळी
काढ6याची व ?याची नUद जागितक पातळीवरील िगिनज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/सम4ये होणेसाठी सदर उपमास
आपला पािठंबा असावा अशा आशयाचे प> िदलेले आहे. ?यासाठी H तावाक व सं थानOया जबाबदा-या
खालीलHमाणे असतील असे कळिवले आहे.
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अ) सधु ीर िशदं े अॅ
6ड कंपनी,
पनी, पणु े यांची जबाबदारी खालीलHमाणे१)
िलhका बक
ु , आिशया बक
ु आिण िगिनज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/स बरोबर अज/ करणेपासनू
ते सिट/िफके ट िमळे पयcतचे को-ऑिड/नेशन.
२)
सव/ प>यवहार, साAीदार, ?यांचे को- ऑिड/नेशन व तांि>क जबाबदारी.
३)
धाbय व डाळzची खरे दी व तपासणी.
४)
ी साईची
ं धाbय व डाळी वापCन कलाकारांकडून रांगोळी काढून घेण.े
५)
कलाकार, सं था, सपु रवायझस/, हेRपस/, साAीदार यांचे को-ऑिड/नेशन व मानधन.
६)
उपमाOया शेवटी धाbय िनवडून गोळा कCन वेगवेगळे पॅ
िकंग करणे व ‘Hygene
Certificate’ FDI कडून घेण.े
७)
वOछतेसाठी लागणारे सारे सािह?य.
८)
उपमाचे शेवटी सारे धाbय डाळी  टOया उपमांना स नेह भेट.
९)
वरील उRलेख के लेRया १ ते ८ ची जबाबदारी पार पाड6यासाठी C.१५,००,०००/- (अAरी
Cपये पधं रा लाख मा> )  टकडून िमळणेबाबत िवनतं ी.
ब) सं था
थानची
नची जबाबदारी खालीलHमाणे१)
जागा, मंडप यव था,लाईटसह (uलॅ
टफॉम/ व बाRकनीसह)
२)
िमडीया आिण पिlलिसटी.
३)
आमOया िवनंतीनसु ार (As per requirement of Guiness) ऑिडओ िहडीओ शटु zग.
४)
आपRया ी साईचें फोटो असलेले टी-शट/स (१०० नग)
५)
रांगोळी काढ6यासाठीचा qलेrस.
६)
िसrयPु रटी, वै
nकXय मदत क< D, अि~नशमन य>ं णा इ?यादी.
७)
१०० कलाकार व सपोट/ टाफसाठी ३ िदवस िनवास, चहा- नाता व हलrया भोजनाची
यव था.
क) उपरोrत कामी होणाहोणा-या सिव तर
तर खचा/बाबत िद.
िद.०८/
०८/१२/
१२/२०१७ चे मेलदारे
दारे खालील
तपशीलाHमाणे रकमेची मागणी
मागणी के लेली आहे.
Sr.No. Description
Amount
१
Material , Grains and pulses
400000/(रांगोळी काढणेकामी वापर6यात येणारे धाbय हे सं थानकडून परु िवलेस
अदं ाजप>कातील खच/ C.४,००,०००/- मा> खच/ कमी होईल. )
२
Artists n their institute Honorarium
300000/३
Support staff, supervisors expenses
100000/४
Hygene Material
50000/५
Recollection of grains and packing
150000/६
Hygene Certification of grains
100000/७
Limca books, Asia book, Guiness record book fees, witness 400000/fees, all technical coordination, consulting charges etc complete
till awarding of certificate
Total Amt. in Rs.
1500000/1500000/सधु ीर िशंदे अॅ
6ड कंपनी, पणु े हे धाbय वापCन ी साईबाबांची रांगोळी काढणेचे काम करणार आहेत.
याकामी खालील बाबzवर िवचार िविनमय होणे आवयक आहे.
१) ी सधु ीर िशंदे अॅ
6ड कंपनी, पणु े यांनी ?यांचे H तावात रांगोळी साठीचा खच/ C. १५ लाख इतका खच/
नमदू कCन सदर रांगोळीची िगनीज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/ म4ये नUद होईल, असे कळिवलेले आहे.
परंतु रांगोळीसाठी इतrया मोठया रकमेचा खच/ करणे हे संयिु }क वाटत नाही. िशवाय अशा काही
बाबzची िगनीज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/ म4ये नUद करणे हा सं थानOया Hचार Hसाराचा भाग नाही.
२) ी सधु ीर िशंदे अॅ
6ड कंपनी, पणु े यांनी रांगोळीसाठी समाधी शताlदी मंडपाची मागणी के लेली आहे.
सदर िठकाणी भrतांची जा त वद/ळ असते तसेच दररोजची कलाकार हजेरी याच िठकाणी असते.
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?यामळ
ु े समाधी शताlदी मडं पाची जागा उपलlध कCन देता येणार नाही. यािशवाय आप?ती
यव थापनाचे टीकोनातनू ही सदर बाब िहतावह ठरणार नाही.
३) सदर रागं ोळीसाठी ०८ हजार rवेअर फुट जागेची आवयकता असनू या जागेवर बदं ी त मडं प, लाईट
(uलॅ
टफॉम/ व बाRकनीसह) कनात, बॅ
रेकेडzग, िमडीया पिlलिसटी, ऑडीओ िहडीओ शटु zग, ी
साईचें फोटो असलेले १०० नग िट शट/स,् िसrयPु रटी, वै
nिकय मदत क< D, अि~नशमन यं>णा आिद
बाबzची आवयकता असRयाने यासाठी वर नमदू के लेRया खचा/यितPरrत अितPरrत खचा/बाबत
िवचार िविनमय करावा लागेल.
४) सदर रांगोळी तयार करणेसाठी ०२ ते ०३ िदवस लागणार असनू ती Hदश/नासाठी जा तीत जा त ०४
िदवस खल
ु ी ठे वता येईल, असे सांिगतले आहे.
िवभागाचा अिभHाय6ड कंपनी, पणु े यांनी ?यांचे H तावात रांगोळी साठीचा खच/ C.
अिभHाय- सधु ीर िशदं े अॅ
१५ लाख इतका खच/ नमदू कCन सदर रांगोळीची िगनीज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/ म4ये नUद होईल, असे
कळिवलेले आहे. तथापी ी साईबाबा सं थानचे मNु य काय/ zOया िवचारांचा Hचार Hसार करणे हे आहे.
रांगोळी काढून िगनीज बक
ु ऑफ वRड/ रे कॉड/म4ये नUद करणे हा zOया काया/चा Hचार Hसाराचा भाग होत नाही.
रांगोळी काढणेसाठी मोठ्या Hमाणात धाbयाचा वापर करणेत येणार असRयानेसदर धाbयाची नासाडी हो6याची
शrयता नाकारता येत नाही. सदर रांगोळी H तावाचा उेश समाधी शताlदी काय/माशी ससु ंगत नाही. तरी
सदरचा H ताव नामंजरू करावा असे िवभागाचे पट मत आहे.
तरी उपरोrत सव/ बाबी िवचारात घेता सधु ीर िशदं े अॅ
6ड कंपनी, पणु े यांनी सादर के लेला H ताव
िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .१४
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावातील िवभागाOया अिभHायाचा िवचार करता,
करता, उपरो} H ताव अमाbय
करणेत आला.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
आला.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १५
भारत सरकारचे टपाल िवभागामाफ/ त आऊटसोिसcग प4दतीने ‘ी साईबाबा समाधी मंिदर बटु ीवाडा
ीवाडा’’ या “माय
टॅ
मप् ” टपाल ितकXटाचे सं थान बक
ाबत.
ु टॉलवर िवX करणेस माbयता िमळणेबाबत.
H तावअिधिनयमःतावअिधिनयमः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नसु ार मा.यव थापन सिमतीची कत/ये व
अिधकाराबाबत. कलम न.ं १७ (२) ठ म4ये खालील Hकारे तरतुद आहे.
“ी साईबाबाच
ं े जीवन, ?यांचे काय/, ?यांOया लीला व ?यांची िशकवण याबाबतOया उपयrु त
मािहतीचा Hचार-Hसार करील आिण ी साई सािह?य Mथं ालय चालवील व ?याचा िव तार करील””
यव थापन सिमतीचा ठराव:
ठराव:- िनरंक
Hा तिवक:
तिवक:- िद. २३.१२.२०१७ रोजी जागितक साईमिं दर िवÖ त पPरषद चचा/स>ात अ4यA, िवÖ त
व पदािधकारी यांना िनमिं >त कर6यात आले होते. सदर वेळी ी साईबाबा शताlदी कालावधी म4ये सपं णु / वष/भर
वेगवेगÌया धािम/क व सां कृ तीक तसेच सामािजक काय/माच
ं े आयोजनावर चचा/ कर6यात आली. तसेच
उपि थताच
ं े काय/माबाबतीत मांडलेRया सचु ना वतं> शताlदी कAाकडे िवचाराधीन घे6यात आRयात.
सदर काय/माचे उदघाटन महामिहम मा. उप रापती, भारत सरकार यांचे Hमख
ु उपि थतीत पार
पडले. सदर काय/माचे उदघाटन Hसंगी भारत सरकारचे टपाल िवभागामाफ/ त शताlदी वषा/साठी “साईबाबा
समाधी मंिदर बटु ीवाडा” या टपाल ितिकटाचे मा. उप रापती, भारत सरकार यांचे शभु ह ते Hकाशन कर6यात
आले.
िद. २०.१२.२०१७ रोजी Hाy प>ाbवये भारत सरकारचे डाक िवभाग, ीरामपरु िवभाग यांनी िद.
२३.१२.२०१७ रोजी मा. उप रापती, भारत सरकार यांचे शभु ह ते Hकािशत कर6यात आलेRया टपाल
ितिकटाचे िवX िवतरणाबाबत प>ाने कळिवले आहे. सदर प>ात पान न.ं ६ वरील समास ३.६ नसु ार टपाल
ितिकट िवXबाबत आऊटसोिसcग प4दती नमदु के ली आहे ती खालील Hमाणे ०४ पया/यात आहे.
S.No.
Outsourcing Scenario
Upper Ceiling for Outsourcing/
commission
1
When Hardware, Man Power and Space is 30% of Selling price of a My
Provided by the Vendor/ Establishment
Stamp Sheet.
2
When Hardware, Man Power is provided 25% of Selling price of a My
by Vendor/Establishment and Space is Stamp Sheet.
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3
4

Provided by the DOP.
When Hardware and Space is provided by
Vendor/ Establishment and Manpower is
Provided by the DOP
Commission rate to outsourcing
agents/Establishment, if Hardware and
Manpower is provided by DOP and Space
is Provided by the Vendor/ Establishment

25% of Selling price of a My
Stamp Sheet.
10% of Selling price of a My
Stamp Sheet.

थानचे
नचे अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी,
छाननी, शासन िनद`श, तांि>क कायदेशीर व आिथ/क िवषय इ.
ानः-- धोरणा?मक
छाननी कCन अनमु ानः
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मतः “ी साईबाबा समाधी मिं दर बटु ीवाडा” या टपाल ितिकटाचे १२
ितकXट व ?या शेजारी माय टॉhप साठी Pरकामी जागा असलेले असे एक िशटची िकंमत C. ३००/- कळिवली
असनु ?यात वरील ०४ पया/यापै
कX न.ं ०१ चा पया/यपेAा सं थानला न.ं (०३) तीनचा पया/य िनवडRयास
सं थानला एका िशट मागे C. ७५/- कमीशन िमळणार आहे व तांि>क मनु यबळ nावे लागणार नाही. तरी उपरो}
तr?यातील पया/य ३ नसु ार सं थानने सगं णक व जागा उपलlध कCन िदलेस ितिकटाचे एका शीट मागे २५%
किमशन देऊ के ले आहे. मनु यबळ व माय टॅ
hप शीटची उपलlधता पो ट िवभाग करणार आहे.
तरी सदर िवषय सं थान शताlदी वषा/साठी िनगडीत असलेने “ साईबाबा समाधी मिं दर बटु ीवाडा ” या
टपाल ितिकटांची िवXकामी वरील तr?यातील पया/य न.ं ३ माbय करता येईल तसेच पो ट िवभागास सं थानचे
बक
मेरासह उपलlध कCन देता येईल. कPरता पया/य
ु टॉल वCन जागा व आय टी िवभागाकडुन सगं णक संच- कॅ
न.ं ०३ ला माbयता देता येईल.
तरी उपरो} Hमाणे H ताव माbयतेसाठी मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .१५
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
ीवाडा”” या टपाल ितिकटांची िवX करणेकामी
होऊन, “साईबाबा समाधी मंिदर बटु ीवाडा
H तावातील तr?याम4ये नमदु के लेला पया/य न.ं ३ मंजरु करणेत येऊनन,, ?याHमाणे पढु ील काय/वााही
ही करणेस
माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- H.अिधAक, Hकाशने िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १६
आिथ/क वष/ २०१४२०१४-१५ चे आयकर िनधा/रणाबाबत मा.
मा.उप आय}
ु , आयकर यांचेकडे सCु असलेRया
कामकाजाबाबत.
कामकाजाबाबत.
H तावी साईबाबा सं थान िवव थयव था, िशड चे िवहीत प4दतीने वै
धािनक लेखापPरAण कर6यात येऊन, वािष/क
तावकर िववरणप> भर6यात येते. अशाHकारे आिथ/क वष/ 2014-15 चे वािष/क कर िववरणप> िवहीत वेळेत दाखल
कर6यात आले असनु ?याचे कर िनधा/रण आयकर काया/लय िपरामल च<बर, लालबाग, या काया/लयामाफ/ त चालू
आहे. उप आयrु त आयकर िवभाग यांनी वेळोवेळी मागणी के लेली संबंिधत मािहती सं थानचे कर सRलागार
मे.राह@ल के ळकर, चाट/ड/ अकौटंटस, मंबु ई यांचे माफ/ त परु िव6यात येत असनु , वेळोवेळी सनु ावणी करीता कर
सRलागार व लेखािधकारी हजर राहत आहेत.
उपायrु त आयकर िवभाग यांनी सनु ावणीम4ये सं थान धमा/दाय  ट नसRयाने, िननावी देणगी
(Anonymous Donation) आयकर कायदा 1961 Sec.115bbc अbवये दिAणापेटीम4ये Hाuत झालेRया
रrकमेवर 30 % आयकर देय होईल व कलम 11 (1) (d) अbवये गंतु वणीवरील याज व िविशठ उेशाकरीता
(Earmarked Donation) वर स4ु दा आयकर लागेल असे मत H?यA सनु ावणी दरhयान नUदिवले आहे.
िद.20.12.2017 रोजी DCIT-2(1)/142(1) /73/2017-18 अbवये नोटीस िदली आहे. ?याम4ये सं थान
धािम/क  ट असRयास आयकर कायnानसु ार धमा/दाय टला िमळणारी आयकर कलम 80 अतं ग/त सटु कशी
घेत आहे याचा खल
ु ासा करावा, असे नमदू के ले आहे.
अशा Hकारे सं थानला आयकर लाग6याOया टीने आयकर कायnात असलेRया तरतदु zचा अथ/
लावत आहेत. सदर बाबत सं थान कर सRलागार ी.राह@ल के ळकर, चाट/ड/ अकौटंट, मबंु ई, कायदेतoं सिमती
सद य मा.अॅ
ड.मोहन जयकर, साईभrत आयकर अिधकारी व आवयकतेHमाणे वेळोवेळी इतर तo सRलागार
यांचे माग/दश/नाने आयकर िवभागास आवयक ती मािहती सादर कर6यात येत असनू कर सRलागार व
लेखािधकारी ी.लंके, आयकर काया/लयात सनु ावणीसाठी हजर राहत आहेत. सं थानOया फायnाOया टीने
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आयकर कायnातील तरतदु ी सक
ं िलत कCन सं थानOया वतीने hहणने मांडत आहेत. सदर बाबत आिथ/क
बाबzशी िनकडीत सवं ेदनिशल असRयाने सदर िवषय अवलोकनाथ/ व यो~य ?या काय/वाही तव मा.यव थापन
सिमतीOया सभेपढु े सादर.
िनण/य .१६
उपरो} िवषयावरील चच`वेळी मा.
मा.उपआय}
आयकर), मबंु ई यांचेकडील िद.
िद.३१.
३१.१२.
१२.२०१७ रोजीOया
ु (आयकर)
िनकालाOया Hती सव/ सिमती सद यांना दे6यात आRया व सदर िनण/यावर सखोल चचा/ कर6यात आली.
आली.
?यानसु ार उपआय}
आयकर), मंबु ई यांचे िद.
िद.३१.
३१.१२.
१२.२०१७ चे िनण/यािवC4द मा.
मा.उOच bयायालय,
bयायालय, मंबु ई येथे
ु (आयकर),
Pरट यािचका दाखल करावी.
करावी. ?यासाठी ॲङ हरीष साळवे यांना अथवा ?यांचेसारखे जे व नामांिकत िवधीoांना
सं थानतफ̀ िनय}
ु करावे. तसेच आवयकता भासRयास आयकर लवादाकडे अपील दाखल करावे, असे ठरले.
या bयायालयीन Hियेसाठी व अनषु ंगीक Hवास/
Hवास/ इतर त?सम येणाYया खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली. तसेच
सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी यासाठी समbवय कर6याचे माbय के ले.
याचवेळी अशीही चचा/ झाली कX,
कX, ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,
था, िशड यास सव/ मा4यमांTारे
िमळणारे उ?पbन हे आयकर कायदा १९६१ चे कलम १०(
१०(२३)(
२३)(सी
)(सी)(V)
सी)(V) व ११ अbवये संपणु / करम}
ु आहे.
कलम ११ (२) मधील तरतदू ीनसु ार एका आिथ/क वषा/त िमळालेRया एकूण उ?पbनापै
कX ८५%
८५% उ?पbन हे ?याच
आिथ/क वषा/त खच/ करणे बधं नकारक आहे. तथािप,
तथािप, ते शrय न झाRयास उव/Pरत िशRलक अखिच/त रािहलेली
रrकम ?यापढु ील ५ आिथ/क वषा/म4ये खच/ करता येते व दरhयान या रकमेची आयकर कलम ११(
११(५) अbवये
िवहीत प4दतीने गंतु वणक
ू करावी लागते. ?यास अनसु Cन आयकर िववरणप> दाखल कर6यात आले आहे.
?यामळ
२०१५-१६ अखेर आिथ/क वषा/तील अखिच/त C.२२४,
२४,५५,
५५,८९,
८९,३७७/
३७७/- मा> रकमेचा
ु े आिथ/क वष/ २०१५िविनयोग िद.
िद.३१.
३१.०३.
०३.२०२१ अखेर पढु ील ५ वषा/त सं थानOया उीांकरीता खच/ कर6यात यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी/ िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
C.२५,
२५,०००/
०००/- िकंवा ?यापेAा जा त देणगी देणाYया साईभ}ांना दे6यात आलेRया चांिदOया पादक
ु ा व इतर
सिु वधा यांचा आढावा घेणबे ाबत.
ाबत.
H तावी Aे> िशड येथे ी साईचें दश/नासाठी देश-िवदेशातून हजारो भ} येत असतात. साईभ} ी साईचें चरणी
तावदेणगी/ दान Cपाने रोख रrकम अथवा व त–ू सािह?य अप/ण करीत असतात. या देणगीदार भrतांOया मनात ी
साईबाबांOयाबल असलेली 4दा अिधक ढ होऊन, ी साईबाबांOया काया/चा अिधकािधक Hचार Hसार
हावा. याकरीता सं थानOया देणगी काया/लयात, जे देणगीदार साईभrत सं थानला रोख वCपात तसेच
व तCु पाने चेक/डीडी, मिनऑड/र, DR/CR काड/दारे ऑनलाईन तसेच परकXय चलनादारे C.२५,०००/- व
?यापेAा अिधक रकमेची देणगी देतील, ?यांना सं थानमाफ/ त ी साईबाबाच
म
ं ी Hितमा व पादक
ु ा असलेली २० Mॅ
वजनाची चादं ीची Hितमा HसादCपाने भेट देणबे ाबतचा H ताव मा. यव थापन सिमतीOया िदनांक ३० नोह<बर,
२०१६ रोजीOया सभेत िनण/याथ/ सादर के ला होता. सदर H तावावर चचा/ होऊन िनण/य मांक ८७२
खालीलHमाणे पाPरत करणेत आलेला आहे –

“.. रrकम C.२५,०००/- व ?यापढु ील रकमेची/व त,ु सािह?याची देणगी देणा-या साईभrतास २० Mॅ
म
वजनाOया चांदीOया ी साई पादकु ा तसेच ी साईचPर> Mथं व एक çीडी फोटो HसादCपाने दे6यात यावा असे
ठरले. यासाठी िवहीत प4दतीने चांदीOया पादक
ु ा बनिवणेस व ?याकामी येणा-या सव/ समावेशक खचा/स माbयता
दे6यात आली.”
उपरो} िनण/यानसु ार, मा.िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन यांचेकडेस िदनांक २४ जानेवारी,
२०१७ रोजी माbयते तव H ताव सादर करणेत आला होता. सदर H तावास शासनाने िद.१८/०४/२०१७ रोजी
माbयता िदलेली आहे.
?यासअनसु Cन, िद.०९ जल
२०१७ गCु पौिण/मा उ?सवापासनू H?यA काय/वाही सCु कर6यात आलेली
ु ै
आहे. िदनांक ०९ जल
,२०१७ ते ३१ आrटोबर २०१७ अखेर सHेम भेट दे6यात आलेRया व तू व ?यासाठी
ु ै
झालेला खच/ दश/िवणारा तrता पढु ीलHमाणे –
अ व तुचेचे नांव
जल
बर ऑrटोबर
एकूण िकंमत
एकूण खच/
टोबर
ु ै ऑगट सuट<बर
२०१७ २०१७ २०१७ २०१७
नग
Hितनग
न.ं
६०९
७६०
६९४
६५४
२७१७ १३४३/- ३६,४८,९३१/०१ चांदीOया पादक
ु ा
०२ साईचPर> Mथं
मराठी
३७
५२
३४
६३
१८६
१००/१८,६००/-
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िहदं ी
इMं जी
तेलगु
तािमळ
गजु राथी
कbनड
०३ çीडी फोटो

१६८
३२८
६१
०८
०४
००
६०९

१४९
२७१
२१२
४९
२५
००
७५९

१५०
२०२
२१०
६२
१८
१८
६९४

४८
२४९
१८५
४०
३७
३२
६५४

५१२
१०५०
६६८
१५९
८४
५०
२७१६

४५/४०/६०/६०/४५/६०/०५/एकूण.
ण.

२३,०४०/४२,०००/४०,७४८/९,५४०/३,७८०/३,०००/१३,५८०/३८,
३८,०३,
०३,२१९/
२१९/-

उपरोrत तrताम4ये दश/िवRयाHमाणे िद.०९ जल
ु ै२०१७ ते िद.३१ ऑrटोबर, २०१७ अखेर एकूण
११५ िदवसांसाठी रrकम C.३८,०३,२१९/- मा> खच/ झालेला आहे. तसेच सदर भrतांला सं थानमाफ/ त मोफत
आरती व दश/नाची सिु वधाही उपलlध कCन दे6यात येत.े ?यामळ
ु े सं थानला Hितभrत खालीलHमाणे खच/ येत
आहे.
अ.नं
तपिशल
Hित भrतासाठी
तासाठी होणारा खच/
१
चांदीची नाणी ०१ नग (चांदी खरे दीसह)
१,३४३/२
ी साईचरी> Mथं (सरासरी िकंमत)
५२/३
çीडी फोटो
५/४
दश/न/ आरती (Hती पावती सोबत सरासरी ५ (C.५००/- Hती भrत सव/
यrती गृिहत धCन)
आर?याच
ं ी सरासरी) २,५००/Hती भrतासाठी
३,९००/
तासाठी होणारा एकूण खच/९००/उपरोrत तr?यात दश/िवRयाHमाणे, रrकम C.२५,०००/- व ?यापढु ील रrकम, व त/ु सािह?याची देणगी
देणा-या Hती साईभrतासाठी स4या सं थानला खच/ होत आहे. अशाHकारे H?येक मिहbयाला सरासरी ७००
साईभrत गृहीत धरRयास, वष/भरासाठी रrकम Cपये ३,२७,६०,०००/- मा> H?यA व अH?यAपणे सदरील
योजनेवर सं थानचा खच/ होणार आहे.
िवभागाचा अिभHायअिभHाय१) रrकम C.२५,०००/- मा>Oया एका पावतीला एक चादं ीची नाणी व HसादCपाने इतर साही?य िमळत
असRयाने काही भrत १,००,०००/- C ची एक पावती कर6याऐवजी रrकम C.२५,०००/- मा>Oया
चार वेगवेगळया पाव?या करतात. याम4ये वेळेचा, माचा, अपयय होत असनू , सं थानचे आिथ/क
नक
ु सानही होत आहे.
२) रrकम C.१,००,०००/- ची एक पावती के Rयास सदर पावतीवर साधारणतः ५ साईभrतांना
दश/न/आरतीसाठी सोड6यात येते. परंत,ू रrकम C.१,००,०००/- मा> Oया ऐवजी C.२५,०००/- मा>
Oया चार पाव?या के Rयास सदर चार पाव?या िमळून २० साईभrतांना दश/न/आरतीसाठी सोडावे लागत
असRयाने तसेच मदं ीरात जागा मया/दीत असRयाने Hशासनावर याचा ताण वाढत आहे.
उपरोrत व तू ि थतीचा िवचार करता, स4या रrकम C.२५,०००/- व ?यापढु ील देणगीदार साईभrतास
दे6यात येत असलेRया सिु वधा पाहता, ?यासाठी सं थानला होणारा खच/ हा मोठा आहे. ?यामळ
ु े ?याम4ये
पढु ीलHमाणे सधु ारणा के Rयास वेळेची माची बचत होऊन सं थानचा होत असलेला आिथ/क खच/ही कमी
हो6यास मदत होईल, असे वाटते.
तरी स4या रक्कम C.२५,०००/- व ?यापढु ील रकमेची देणगी दे6या-या साईभrतास िनण/य .८७२
िद.३०/११/२०१६ नसु ार fया सिु वधा दे6यात येतात ?याम4ये पढु ील Hमाणे सधु ारणा होणे आवयक आहे.
१)
रrकम C.२५,०००/- मा> ते रrकम C.९९,९९९/- मा> देणगी देणा-या साईभrतास एका देणगी
पावतीवर जा तीत जा त साधारणतः ५ साईभrतांपयcत मोफत दश/न/आरतीची सिु वधा दे6यात यावी.
आिण २)
रrकम C.१,००,०००/- व ?यापढु ील देणगी दे6या-या साईभrतास िनण/य ं.८७२ िद.३० नोह<बर,
२०१६ अbवये ठरRयानसु ार सHेम भेट व तू दे6यात यायात.
तरी, उपरोrत H तावावर िनण/य होणेकामी सदरचा H ताव मा.यव थापन सिमतीOया सभेसमोर
िनण/याथ/ सिवनय सादर.
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िनण/य .१७

यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, C.२५,
२५,०००/
०००/- िकंवा ?यापेAा जा त देणगी देणाYया साईभ}ांना दे6यात आलेRया
चांिदOया पादक
२५,०००/
०००/- मा> रकमेपेAा जा त
ु ा व इतर सिु वधा यांचे अवलोकन करणेत आले व यापढु ेही C.२५,
देणगी देणाYया साईभ}ांना यापवु  मा.
मा.यव थापन सिमतीOया िद.
िद.३० नोह<बर,
बर, २०१६ रोजीचे सभेतील िनण/य
बर
.८७२ म4ये ठरलेनसु ार सHेम भेट व तू दे6यात
यात यायात,
यायात, असे ठरले.
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी/ जनसंपक/ अिधकारी/ संरAण िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १८
साईटेक HकRपHकRप- २ ई-िनिवदा Hिया संदभा/तील तपशीलवार मािहतीचे सादरीकरण व ई-िनिवदा Hिया
राबिवणेस माbयता िमळणे.
H तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१)भ}गणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देण.े
तावयव थापन सिमतीचा ठराव ं. :-:१. मा.यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९रोजीचे सभेतील िनण/य . ७९९.
२. मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनण/य ं. ३२९.
३. मा.यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनण/य .५७२.
४. मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७रोजीचे सभेतील िनण/य .४३२.
५. मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ५५९.
Hा तािवक:
तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७.११.२००९रोजीचे सभेतील िनण/य . ७९९अbवये
मािहती तं>oान िवभागामाफ/ त साईटेक HकRप उभारणीची काय/वाही हाती घे6यात आलेली होती. साईटेक
HकRपाअतं गcत कर6यात आलेRया करारनाhयानसु ार HकRप देखभालीचा मे.कॉ~नीझटं टेrनोलॉजी, पणु े यांचा
कालावधी माहे-एिHल-२०१७ अखेर संपु टात आलेला आहे. सबब,साईटेक HकRपाअतं ग/त काया/bवीत कर6यात
आलेRया काय/Hणाली व अनषु िं गक बाबzची पढु ील काळासाठी दCु तीव देखभाल करणेकामी निवन कंपनीची
नेमणक
ु कर6यासाठीची Hिया सं थानचे Hचिलत प³तीनसु ार इकडील िवभागाकडून सCु कर6यात आलेली
आहे. मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनण/य ं. ३२९ नसु ार साईटेक HकRप दCु ती
व देखभाल िनिवदा Hिया महारा शासनाचे मािहती तं>oान संचालनालय िवभागाचे अ4यादेशातील अिधकृ त
कbसRटंसी कंपनीकडुन अिं तम करणेस माbयता दे6यात आलेली आहे. मा.यव थापन सिमतीचे
िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनण/य .५७२ अbवये, याकामी M/s. KPMG Advisory Services
Private Limited, Mumbai यांना एक वष/ कालावधीसाठी जा.न.ं एसएसएसटी/आयटी/२५७५/२०१६
िद.२३.०८.२०१६ ने काया/दश
े दे6यात आलेला आहे.
तसेच साईटेक HकRप करारनाhयानसु ार HकRप देखभालीचा मे.कॉ~नीझटं टेrनोलॉजी, पणु े याच
ं ा
कालावधी माहे-एिHल-२०१७ अखेर सपं ु टात आलेला असRयाने, साईटेक HकRपाअतं गcत काया/bवीत करणेत
आलेRया काय/Hणाली सरु ळीत चालू राह@न साईभrतांची गै
रसोय होऊ नये व HशासकXय कामकाजात अडचण
येऊ नये याकरीता मा.यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .४३२ अbवये, देणते
आलेRया िनद`शानसु ार मे.कॉ~नीझटं टेrनोलॉजी, पणु े यांनी याकामी सादर के लेRया H तावानसु ार HकRप देखभाल
सw
े देणते आलेला आहे.
ु ठे वणेकामी ?यांना संदभ/ .०२ अbवये, काया/दश
मे.के .पी.एम.जी, मंबु ई यांना िदलेRया काया/दश
े ाHमाणे ?यांनी िनिवदा Hिया राबिवणेकामी काय/वाही
कCन ई-िनिवदा Hियेसाठी आवयक िनिवदेचा मसदु ा सं थानला सादर के लेला होता. ?यानसु ार साईटेक
HकRप-२ साठी ई-िनिवदा मतु दवाढीसह िद. २०.०३.२०१७ ते िद. २४.०७.२०१७ या कालावधीत Hिस³
करणेत आलेली होती. सदरचे कालावधीम4ये ई-िनिवदा Hियेअतं गcत आवयक िनिवदा Hाuत झालेRया नाहीत.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .५५९ म4ये साईटेक HकRप ईिनिवदा Hियेिवषयी पढु ील बाबzचा समावेश आहे.
“मे.कॉ~नीझंट टेrनॉलॉजी, पणु े यांनी HकRपदेखभालीचे कामकाज थांबिवRयास, सदरह@ काय/Hणाली
सw
ु ठे वणेसाठी नवीन कंपनीची नेमणक
ू करणेसाठी िवहीत प³तीने ई-िनिवदा Hिया राबिवणेत यावी व ?यास
“साईटेक HकRप-१ दw
ु ती देखभाल” असे संबोध6यात यावे व स4या साईटेक HकRप दw
ु तीदेखभालीसाठी
नवीन कंपनीची नेमणक
ू करणेकामी चालू असलेली ई-िनिवदा Hियाही पढु े चालू ठे वणेत यावी व ?यास
“साईटेक HकRप-२” असे संबोध6यात यावे”. तसेच “Hधान सिचव (मािहती तं>oान) हे िशड येथे भेट देणार
असनू ?यांOया माग/दश/नाHमाणे साईटेक टuपा-२ चे ट<डर तयार करावे, ?यानसु ार सnि थतीत राबिवणेत येत
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असलेRयासाईटेक HकRप टuपा-२ फे र साठी ई-िनिवदा Hिस³ करणेपवु  ई-िनिवदेची तपिशलवार मािहती
(हाड/वेअर, सॉqटवेअर, मनु यबळ इ.) अदं ाजीत रrकम तसेच ओरॅ
कल ईआरपी व इतर काय/Hणाली यांची
तल
ु ना?मक मािहतीही सिमतीसमोर सादर करावी”.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .५५९ अbवये “साईटेक HकRप२” िनिवदा Hियेिवषयी मा/दश/न घेणक
े ामी,मा. Hधान सिचव यांचे कAाम4ये मे.के पीएमजी व सं थानचे आयटी
िवभाग यांची संयrु त बै
ठक िद.२२.०९.२०१७ रोजी आयोजीत करणेत आलेली होती. सदर बै
ठकXम4ये मा.Hधान
सिचव यांनी िनिवदा Hियेिवषयी झालेRया काय/वाहीचा आढावा घेऊन Hियेिवषयी काही माग/दश/क सचु ना
के लेलया
् आहेत. तसेच HकRपाअतं ग/त काया/bवीत करणेत आलेRया ईआरपी काय/Hणालीसंदभा/तील
अडचणीसंदभा/त ओरॅ
कल कपंनzचे Hतीनीधzना H?यA पाहणी कCन अहवाल सादर करणेस िनद`शीत करणेत
आलेले होते. ?यानसु ार ओरॅ
कल कंपनzचे Hतीनीधzनी िशड येथे येऊन काय/Hणालीची पाहणी कCन संबधीत
कम/चा-यांसोबत चचा/ कCन काय/Hणालीसंदभा/तील अडचणीसंदभा/त अहवाल ई-मेलTारे सादर के लेला आहे. िद.
१६/१२/२०१७ िशड येथे मा. उपकाय/कारी अिधकारी सो. यांचे कAात ओरॅ
कल कंपनीचे Hितनीधी,
मे.के पीएमजी यांचे Hितनीधी व आयटी िवभाग यांचे उपि थतीत ईआरपी काय/Hणालीसंदभा/तील अहवालावर
सिव तर चचा/ करणेत आली. यावेळी मे.के पीएमजी यांचे Hितनीधzनी सं थानने डेटा सह/र, ओरॅ
कल ईआरपी ई.
बाबत धोरणा?मक िनण/य घेऊन कळिवलेनंतर साईटेक HकRप-०२ िनिवदा मसदु ा एक आठवडयाचे कालावधीत
सादर के ला जाईल, असे कळिवलेले आहे.
सnि थतीत साईटेक HकRपाअतं ग/त काया/bवीत करणेत आलेले सह/र, संगणके व संगणकXय सािह?य
कालबाÞ झालेले असनू उ?पादक कंपbयाही सदर सािह?याबाबत तांि>क देखभाल करणेस तयार होत नाहीत.
सदर सािह?यांम4ये काही तांि>क िबघाड झाRयास काय/Hणालzवर ?याचा पPरणाम होऊन सं थानमाफ/ त
साईभrतांना परु िवणेत येणा-या सोयी-सिु वधा परु िवणेस अडचणी येऊ शकतात. तसेच नक
ु तेच क< D शासनाने लागू
के लेRया जीएसटी करHणालीबाबत साईटेक HकRपाअतं ग/त काया/bवीत करणेत आलेRया काय/Hणालzम4ये
सधु ारणा करणे अ?यावयक आहे. सबब,“साईटेक HकRप-०२” साठी ई-िनिवदा Hिया राबवनू याकामी निवन
कंपनीची नेमणक
ू लवकरात लवकर होणे अ?यावयक आहे.
ओरॅ
कल ईआरपी काय/Hणाली संदभा/तील कंपनीने सादर के लेला अहवाल व मे.के पीएमजी यांनी सादर
के लेRया तपशीलवार मािहती (हाड/वेअर,सॉqटवेअर, मनु यबळ इ.) अदं ाजीत रrकम तसेच ओरॅ
कल ईआरपी व
इतर काय/Hणाली याच
ु ना?मक मािहती इ.बाबत िनण/य होणेकामी मा.काय/कारी अिधकारी महोदया याच
ं ी तल
ं े
समवेत मे.के पीएमजी याच
ठक आयोजीत कर6याचे H तािवत करणेत आलेले आहे. मा.यव थापन सिमतीचे
ं ी बै
सभेतील िनद`शानसु ार मे.के पीएमजी यानं ी सादर के लेली ई-िनिवदेची तपिशलवार मािहती (हाड/वेअर,सॉqटवेअर,
मनु यबळ इ.) अदं ाजीत रrकम तसेच ओरॅ
कल ईआरपी व इतर काय/Hणाली याच
ु ना?मक मािहतीचे
ं ी तल
मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर,मे. के पीएमजी याचं मे ाफ/ त सादरीकरण कCन याबाबत घे6यात आलेRया
िनण/यानसु ार “साईटेक HकRप-०२” साठी ई-िनिवदा Hिया राबिवता येईल.
मागणी:
मागणी:- Hा तािवके त नमदु के लेHमाणे “साईटेक HकRप-०२” ई-िनिवदेची तपिशलवार मािहती
(हाड/वेअर, सॉqटवेअर, मनु यबळ इ.) अदं ाजीत रrकम तसेच ओरॅ
कल ईआरपी व इतर काय/Hणाली यांची
तुलना?मक मािहती यांचे मे.के पीएमजी यांचमे ाफ/ त मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादरीकरण कCन, याबाबत
मा.यव थापन सिमतीचे सभेम4ये घे6यात आलेRया िनण/यानसु ार “साईटेक Hकलप-०२”
साठी ई-िनिवदा Hिया
्
राबिवणेस व याकामी येणारे खचा/स माbयता िमळणेबाबत सदरचा H ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर करणेस माbयता असावी, िह नÝ िवनतं ी.
अिधिनयम// ठराव या नसु ार छाननी,
सं थान अिधिनयम
छाननी, शासन िनद`श, तांि>क,
>क, कायदेशीर तसेच आिथ/क िवषय इ.
ान::- आिथ/क, तांि>क व HशासकXय
छाननी कCन अनमु ान
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मत:
मत:- “साईटेक HकRप-०२” ई-िनिवदेची तपिशलवार मािहती (हाड/वेअर,
सॉqटवेअर, मनु यबळ इ.) अदं ाजीत रrकम तसेच ओरॅ
कल ईआरपी व इतर काय/Hणाली यांची तल
ु ना?मक
मािहती यांचे मे.के पीएमजी यांचेमाफ/ त मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादरीकरण कCन, याबाबत
मा.यव थापन सिमतीचे सभेम4ये घे6यात आलेRया िनण/यानसु ार “साईटेक HकRप-०२” साठी ई-िनिवदा Hिया
राबिवणेOया याकामी येणारे खचा/स माbयता िमळणेबाबत सदरचा H ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सिवनय सादर.
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िनण/य .१८

साईटेक HकRप
HकRप टuपाटuपा- २ ची िनिवदा Hिया राबिवणेकामी िवहीत प4दतीने नेमणक
ू कर6यात आलेRया M/s.
KPMG
KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai या कंपनीचे Hितिनधी ी.
ी.अिमत ओतरु कर
यांनी आजचे सभेसमोर साईटेक HकRप
HकRप टuपाटuपा- २ िनिवदा Hियािवषयक अनश
ु ंगीक तपशीलवार मािहतीचे
सादरीकरण दाखिवले व सभेबरोबर चचा/ के ली.
ली.
सदरह@ सादरीकरण पाह@न असे ठरले कX,
कX, मे.के पीएमजी यांनी सादरीकरणाचे अनषु ंगाने नवीन डीपीआर
व ट<डर तयार कCन,
कCन, ?याचा अहवाल सभेसमोर सादर करावा.
करावा. ?यानंतर मे.के पीएमजी यांचे उव/Pरत बील आदा
करणेत यावे. तसेच मे.के पीएमजी मदु त संपु ात आलेली असRयामळ
होऊन,
ु े सदरह@ ई-िनिवदा Hिया पणु / होऊन,
साईटेक HकRप
HकRप टuपाटuपा- २ साठी नवीन कंपनीची नेमणक
यावी. साईटेक HकRप
HकRप
ू होईपयcत ?यांना मदु तवाढ दे6यात यावी.
टuपाली िस टीम इटं ीMेशनन,, आवयक तेथे ईआरपी ओरॅ
कल सॉqटवेअर
टuपा- २ साठी हाड/वेअर,र, OFC के बल,
बल, टॅ
असा कमी खचा/चा HकRप अहवाल तयार करावा.
करावा. सदर HकRप अहवालास शासनाOया मािहती तं>oान
िवभागाची माbयता घे6यात यावी व ?यानंतर िनिवदा Hिया सCु करणेत यावी.
यावी.
तसेच साईटेक HकRप
HकRप टuपाटuपा- २ साठीची िनिवदा Hिया पणु / होईपयcत, स4याOया HकRप सरु ळीत चालू
राहणेसाठी Support व Maintenance साठी वतं> िनिवदा Hिस4द करणेत यावी.
यावी.
(काय/वाही- मािहती तं>oान िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १९
ट Aमतेचे सोलर पी.
अपांपरीक उजा/ अतं ग/त सं थानकरीता १० मेगावॅ
पी.ही.
ही. िस टीम बसिवणेकामी येणाYया
खचा/स तसेच राfय शासनाची माbयता घे6यास व ई-िनिवदा मागिवणेस माbयता िमळणे.
H तावअपारंपारीक ऊजा/ अतं ग/त सं थानकरीता १० मेगावॅ
ट Aमतेची सोलर पी.ही.िस टीम उभारणी करणेकामी
तावमा.यव थापन सिमतीचे सभेत माbयता दे6यात आलेली असनू सदरह@ कामासाठी मे.िमèकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड
इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांची सRलागार hहणनू िनय}
ु X कर6यात आलेली असनू जा.न.ं
एसएसएसटी/ िवnतु / ३६२४/ २०१७ िद.०५-१०-२०१७ रोजी काया/दश
े दे6यात आलेला आहे. यासंदभा/त
िदनांक २३-१०-२०१७ तसेच िदनांक १४-११-२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेत याबाबत
मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांनी Hेझट< ेशन िदलेले होते.
या सभेतील चच`नसु ार मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांनी सदर
कामाचे DPR व Tender Document ची सॉqट कॉपी ई-मेलदारे इकडील काया/लयाकडे पाठिवRयानंतर सदर
DPR व Tender Document ची सॉqट कॉपी मा.अ4यA साहेब, मा.उपा4यA साहेब, मा.सव/ िवÖ त यांना
अवलोकनाथ/ पाठिव6यात आलेली होती.
यानंतर िदनाक
ं ०८-१२-२०१७ रोजी मा.यव थापन सिमतीसमोर मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड
इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े याचं े Hितिनधी ी.िदपक झाडे, वरी उपा4यA यांनी DPR व ट<डरचे Hेझट< ेशन
सादर के ले होते. ?यावर मा.यव थापन सिमतीचे सभेत साधक बाधक चचा/ होऊन मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड
इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांना फायनल ट<डर डाrयमु <ट तयार करणेिवषयी सांग6यात आले होते. ?यानसु ार
मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यानं ी फायनल ट<डर Hत तयार कCन िदनांक २११२-२०१७ रोजी मा.अ4यA साहेब, मा.उपा4यA साहेब, मा.सव/ िवÖ त साहेब , मा.मNु य काय/कारी अिधकारी
महोदया, मा.उपिजRहािधकारी साहेब, मा.उपकाय/कारी अिधकारी साहेब यांना ई-मेलदारे फायनल ट<डरOया
(टेिrनकल तसेच कमिश/यल ट<डर) Hती पाठिवलेRया आहेत.
मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांनी सदरOया १० मेगावॅ
ट
Aमतेची सोलर पी.ही.िस टीम HकRपाची िकंमत सधु ारीत िड.पी.आर. म4ये अदं ाजे C. ४० कोटी इतकX
दश/िवलेली आहे.
तरी मे.िमटकॉन कbसRटंbसी ॲ6ड इिं जिनअरzग सहसेस िलिमटेड, पणु े यांनी कळिवलेRया अदं ाजे
C.४० कोटी इतrया खचा/स तसेच या HकRपासाठी राfय शासनाची माbयता घेणसे व या HकRपाचे कामासाठी
िवहीत प4दतीने (मराठीतील व इMं जीतील जादा खपाOया वत/मानप>ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
संके थळावर जािहरात Hिस4द कCन) तसेच शासनाचे महा-ट<डर या संकेत थळावCन ई-िनिवदा बोलिवणेस
माbयता िमळणेस िवनतं ी.
िनण/य .१९
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
ट Aमतेचे सोलर
होऊन, अपांपरीक उजा/ अतं ग/त सं थानकरीता िवहीत प4दतीने १० मेगावॅ
पी.
पी.ही.
ही. िस टीम बसिवणेस व ?याकामी
?याकामी येणाYया अंदाजे C.४० कोटी मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली. तसेच
याकामी राfय शासनाची परवानगी घे6यात
(काय/वाही- िवnतु िवभागHमख
यात यावी,
यावी, असे ठरले.
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २०
H तावताव-

म4यवत अि~नशमन क< D उभारणीकामी H तािवत के लेRयांपै
कX जागा िनित करणे.
सं थानचा वाढता पPरसर लAात घेता सिु वधायrु त सं थानचे म4यवत अि~नशमन क< D होणे आवयक
असRयाचे कळिवले आहे. शासन िनयमाHमाणे फायर िवभागाचे सव/ कम/चारी याच
ं ी िनवासयव था अि~नशमन
क< Dाचे िठकाणी असणे आवयक आहे. जेणक
े Cन सं थान पPरसरात मोठ्या वCपात काही आपा?कालीन Hसगं
उद् भवRयास जा त संNयेने फायर कम/चारी उपलlध होतील असे फायर अॅ
6ड सेqटी िवभागाने,
िद.०७/११/२०१७ रोजीचे प>ाbवये कळिवले आहे.
याकरीता पवू चे प>ात कळिव6यात आलेRया १ एकर ऐवजी िद.०७/११/२०१७ Oया प>ाTारे २ एकर
जागा उपलlध होणेस िवनंती के लेली आहे.
फायर अॅ
6ड सेuटी िवभागाचे जा.. ४६३/२०१७ िद.३०/०१/२०१७ अbवये ी बाळासाहेब उंड,े
फायर कbसRटंट यांनी अि~नशमन वाहनाकरीता म4यवत अि~नशमन क< D उभारणीबाबत खालील बाबzचा
समावेश असावा असे कळिवले आहे.
२.

ी साईबाबा सं थानOया मालकXOया इमारती या ीसाई मंिदरापासनू समु ारे २.५ ते ३ िक.मी. अंतरापयcत
आहेत. ?याटीने कुठRयाही अि~नशमनOया घटना घडRयास अि~नशमन वाहन कमीत कमी ०३ ते ०५
िमनीटाम4ये घटना थळी कसे पोहचेल या टीने म4यवत िठकाणी अि~नशमन क< D उभारणी करणेत यावी.

३.

अि~नशमन क< D हे ॅ
फXक झोनम4ये नसावे. आप?कालीन घटनेम4ये वाहनांना जाणे-येणक
े रीता
यव थीत मोकळा माग/ िमळाला पाहीजे.
४. अि~नशमन क< D उभारणी करत असतांना पढु ील२० वषा/चा िवचार कCन उभारणी करणे गरजेचे आहे.
आजOया ि थतीम4ये फायर िवभागाकडे ०२ अि~नशमन वाहन असनू भिवयात िवमानतळ व
सं थानचा िदवस<िदवस वाढत चालेला िव तार याचा िवचार कCन अजनु दोन अि~नशमन वाहनांची
गरज भासणार आहे.
५. अि~नशमन क< D उभारताना ?यात खालील बाबzचा सामवेश असावा.
•
अि~नशमन अिधकारी काया/लय
•
उपअि~नशमन अिधकारी काया/लय
•
काया/लयीन कामकाज काया/लय
•
कम/चारी HिशAणाकरीता हॉल
•
चार अि~नशमन वाहनांची पाकगं यवसथा
•
कम/चारीकरीता च<जzग Cम व वेटzग हॉल
•
वॉच Cम / फायर कंोल Cम
•
वाहनाच
hप, गॅ
रेज, मोठा टोअर Cम, इधं न टोअर Cम
ं े सहसzग करीता रॅ
•
कम/चा-यांरकXता सराव / परे ड Mाऊंड
•
सrशन टॅ
कं (अि~नशमनवाहनाम4ये पाणी भर6याची यव था )
•
अिधकारी व कम/चारी यांचेकरीता िनवास थान
वरीलHमाणे अnावत वतं> अि~नशमन क< D इमारत उभारणीसाठी ०२ एकर जागा उपलlध असणे
आवयक आहे. ?यासाठी उप अिभयंता(बांधकाम), H.अिधAक, मालम?ता िवभाग व H. फायर अिधकारी यांनी
िद.२८/११/२०१७ रोजी संयrु तीक जागेची पहाणी के ली असता खालीलHमाणे अहवाल सादर के ला आहे.
अ.
िशड बस थानकासमोरील सह` न.ं १२५/७ मधील १ हे.१९ आर, १२५/८ मधील १ हे.२१ आर पै
कX
२ एकर जागा उपलlध झाRयास शहराOया म4यवत िठकाणी अि~नशमन क< D उभारता येईल.
अथवा
ब.
साईHसादालयाOया मागील बाजसु िमलीटरी कॅ
hपकडे जाणा-या र ?यावर गट न.ं ८७ पै
. १ हे.५४ आर
व गट न.ं ८८ पै
कX १ हे.४६ आर पै
कX २ एकर जागा उपलlध होऊ शकते.
तरी उपरोrत अ िकंवा ब म4ये दश/िवलेHमाणे पया/यी जागेम4ये म4यवत अि~नशमन क< D उभारणीकामी
िनण/य होणेस िवनंती.
िनण/य .२०
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, िशड बस थानकासमोरील
थानकासमोरील सह` न.ं १२५/
१२५/७ मधील १ हे.१९ आर,
आर, १२५/
१२५/८ मधील
१ हे.२१ आर पै
कX २ एकर जागेम4ये सं थानकरीता म4यवत अि~नशमन क< D उभारणेत यावे, असे ठरले.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २१
H तावताव-

मौजे िशड येथील सह` न.ं १२४ म4ये नवीन भांडार इमारत बांधकामासाठी आिक/ टेrट नेमणक
ू Xसाठी ई-H ताव
मागिवणे.
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु : अिधिनयम कलम २१ (१)
अbवये सिमतीकडून िवÖ तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही Hयोजनांसाठी
करणेबाबत तरतुद आहे. ?यातील पोटकलम (क) अbवये मंिदराची व िवÖ तयव थेOया मालमdांची देखभाल,
यव थापन व Hशासन या Hयोजनांसाठी कर6यात येईल अशी तरतदु आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य :
१.
िद. ०६ एिHल, २०१२ िन. . ३१८
२.
िद.२८/१२/२०१५ िन. .६५१
H तावना:
तावना: सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाचे तळमजला भांडारसाठी वापरात आहे. सदरची
भांडारयव था कमी पडत असRयाने सन २००२ म4ये स. न.ं १२४ मधील जागेत १८५२ चौ. मी. Aे>फळाची व
प]याचे छत असलेली म4यवत भांडार इमारत बांध6यात आलेली आहे. सं थानचा याप िदवस<िदवस वाढत
असRयाने निवन भांडार इमारत बाधं णे आवयक आहे. याबाबतचे H तावावर त?कालीन मा. >ीसद य सिमतीचे
िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िन. . ६५१ अbवये खालीलHमाणे िनण/य झाला .

“..नवीन भांडार इमारतीचे बांधकाम करणेस त?वतः माbयता दे6यात आली. याकामी Hथमतः टाटा
कbसRटzग इिं जिनअस/ यांची आिक/ टेrट नेमणक
ू करणेत येऊन,, भांडारासाठीची जागा िनिती करावी व
सं थानमिधल सव/ भांडारगृहांचे ?या िठकाणी बांधकाम करणेबाबतचा सिव तर H ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा.”
सदरहÜ िनण/यानसु ार टाटा कbसRटzग इिं जिनअस/ यांना H तावीत भांडार इमारतीम4ये आवयक
सिु वधांबाबत िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे ई-मेलTारे कळिव6यात आले असनु ?यांचेमाफ/ त zचे महाशतािlध
िनिम?त करावयाचे कामाचे DPR म4ये सदर कामाचा समावेश करणेत आला असनु ?यासाठी C.१३.७१ कोटी
खचा/ची तरतूद कर6यात आली आहे. िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे ई-मेलTारे टाटा कbसRटzग इिं जिनअस/ यांनी
खालीलHमाणे कळिवले आहे.

‘As per TOR document, detailed drawings and estimate is not a part of the present
scope of works.’
तसेच सदरहÜ कामाचे सिव तर अदं ाजप>क व आराखडे Tata Consulting Engineers Limited
यांनी सादर के लेले नाहीत व सदरहÜ काम करणेबाबत सहमती कळिवलेली नाही. याबाबत ?यानं ा इकडील
िद.०३/११/२०१६ रोजीचे ई-मेलTारे खालीलHमाणे कळिव6यात आले.

“This has reference to the meeting of action plan sub-committee dated 06/10/2016
at Mantralaya, Mumbai. According to the decision in the said meeting, the proposals
included in phase II amounting Rs.2568.66 crores shall be submitted to the central
Government for approval. You are therefore requested to formulate the proposal in
appropriate format for submission to the central Government. The said proposal shall
include preliminary drawing and estimates of individual projects sufficient to fulfill the
requirements of guidelines of the central Government. ”
?यानसु ार टाटा कbसRटzग इिं जिनयस/ िल., मंबु ई यांनी सदरह@ कामाचे Hाथिमक आराखडे व एकुण C.
१३,७१,२६,८२३/- मा> रकमेचे ढोबळ अदं ाजप>क सादर के ले आहे. ?याम4ये खालीलHमाणे सिु वधा आहेत.
•
इमारत Aे>फळ – १३३२.२५ चौ.मी. x ३मजले = ३९९६.७५ चौरस िमटर
•
टोअर हॉRस – २१६ चौरस िमटर साईजचे १० हॉRस
•
टोअर हॉRस – १४४ चौरस िमटर साईजचे ०४ हॉRस
•
टोअर हॉRस – ७२ चौरस िमटर साईजचे ०२ हॉRस
•
Hसाधनगृह,े िजना, िलqट इ?यादी.
मा> यापढु ील कामाम4ये ?यांना वारसय् असRयाचे िदसनू येत नाही. करीता याकामासाठी सिव तर
आराखडे व अदं ाजप>क तयार करणे तसेच पढु ील आकटेrचरल सेवेसाठी सं थानचे H तावीत पॅ
नल
े मधील
आिक/ टेrट यांचक
े डून H ताव मागवनू िनhनतम दराचे आिक/ टेrट यांची नेमणक
ू करता येईल असे
िद.०४/०७/२०१७ व २७/०७/२०१७ रोजीचे िटपणीअbवये H तावीत कर6यात आले होते. ?यावर Panel List
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सादर करणेबाबत िनद`िशत करणेत आले. ?यावेळी Panel List अिं तम झालेली नहती. तसेच महारा शासनाचे
साव/जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण/य .सीएटी-२०१७ H..८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ मधील
सRलागार िनयrु तीबाबतचा मु ा .२.९.३ खालीलHमाणे आहे.

“.. शासनाOया असे लAात आले आहे कX, या Empanelment Hियेमळ
ु े जे सRलागार साव/जिनक
बांधकाम िवभागाकडे पा> झाRयानंतरही Empanel झालेले नाहीत, अशा सRलागारांना साव/जिनक बांधकाम
िवभागाOया िनिवदा Hियेत भाग घेता येत नाही. यािवषयी सखोल अvयास कwन fयांOया बाधं कामाOया
िनिवदेOया अपंजीकृ त कं>ाटदारांना िनिवदा Hियेत भाग घेता येईल असे आदेिशत के ले आहे. िविवध
सRलागारांOया जािहराती काढतांना या सव/ िनिवदा सचु नांम4ये Empanel न झालेRया सRलागारांनांही िनिवदा
Hियेत भाग घेता येईल अशी तरतूद करावी.... ”
उपरोrत शासन िनण/याचे अनषु गं ाने आकटेrट पॅ
नल
े ची थापना करणेकामी मा.यव थापन सिमतीचे
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .९५४ खालीलHमाणे झाला आहे.

“..यावर सिव तर चचा/ होऊन, साव/जनीक बांधकाम िवभाग, महारा शासन यांचेकडील
.सीएटी२०१७/ H.८/इमा-२, िदनांक १२ एिHल,२०१७ रोजीOया शासन िनण/य िवचारात घेता, उपरो}
आिक/ टेrट पॅ
नेल नेमणक
ु Xची Hिया र करणेत यावी, असे ठरले.”
zचे महाशतािlध िनिम?त करावयाचे कामाचे DPR म4ये सदर कामाचा समावेश करणेत आला असनु
?यासाठी C.१३.७१ कोटी खचा/ची तरतुद कर6यात आली आहे.
H ताव
ताव: याकामासाठी नगरपंचायत परवानगीसाठी बांधकाम आराखडे तसेच मा. यव थापन सिमतीचे
माbयतेसाठी Hचिलत ई-राfय दरसचु ीनसु ार सिव तर अदं ाजप>क तयार कwन घेणे व बांधकामासाठी
आकटेrचरल सेवेसाठी आकटेrट नेमणक
ू करणे आवयक आहे. तरी भांडारगृहांचे बांधकामासाठी अपेिAत C.
१३,७१,२६,८२३/- खचा/स व ई-H ताव मागवनू आिक/ टेrट नेमणक
ू करणेस माbयता िमळणेकामी िनण/याथ/
सिवनय सादर.
िनण/य .२१
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, मौजे िशड येथील सह` न.ं १२४ म4ये नवीन भांडार इमारत बांधकामासाठी येणाYया
अदं ाजे C.१३,
१३,७१,
७१,२६,
२६,८२३/
८२३/- मा>चे खचा/स व ?याकामी िवहीत प4दतीने आिक/ टेrटची नेमणक
ू करणेस माbयता
दे6यात आली.
(काय/वाही- बांधकाम िवभागHमख
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २२
ी साईबाबा भ}िनवास थान (५०० Cम)
Cम) इमारतीचे उव/Pरत ३८६ खोRयांसह नतु नीकरण करणेकामाच
ं े सधु ारीत
अदं ाजप>क (C.१८,
१८,५६,
५६,५०,
५०,६७१/
६७१/-) खचा/स व शासन माbयतेसाठी खचा/चा सधु ारीत H ताव सादर करणेस
माbयता िमळणे.
H तावी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,
तावथा, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु : अिधिनयम कलम २१ (१)
अbवये सिमती कडून िवÖ तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही Hयोजनांसाठी
करणेबाबत तरतदु आहे. ?यातील पोटकलम (क) अbवये मिं दराची व िवÖ तयव थेOया मालमdांची देखभाल,
यव थापन व Hशासन या Hयोजनांसाठी कर6यात येईल अशी तरतदु आहे.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य :
१.. िनण/य . २५७ िदनांक २७/०३/२०१७
२.. िनण/य . ७४१ िदनांक २०/०८/२०१७
३.. िनण/य . १००५ (०३) (०१) िदनांक१४/११/२०१७
H तावना
तावना:
वना ी साईबाबा भrतिनवास थान (५०० खोRया) इमारतीमधील भrतांचे वापरातील ४८६
खोRयांसह एकूण ५४४ खोRयांचे रंग, एम. एस. लोखंडी eे म-दरवाजे, िखडकX, फरशी, Hसाधनगृहातील टाईRस
इ?यादी बाबी सततOया वापराने खराब झालेRया आहेत. सन २०१० म4ये सदर इमारतीतील पिहRया टuuयात
१०० खोRयांचे नतु िनकरण करणेत आले आहे.
उव/रीत खोRया व इमारतीचे नतु नीकरणातील िसहील कामांसाठी C.१२,३७,६१,६५९/- मा> खचा/Oया
कामासाठी वत/मानप>ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात Hिस³ कwन िद.१७/०७/२०१७ अखेर ई-िनिवदा
मागिव6यात आRया हो?या. सदरहÜ ०८ इ-/ िनिवदांचे तांि>क मािहतीचे िलफाफे िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड6यात आले होते. ?यातील कागदप>ांची छाननी कwन ७ पा> ठे केदारांचे अिथ/क देकार
उघडRयानंतर ?यापै
कX िनhनतम दराचे ठे केदार rलािसक असोिशएट्स, नािशक यांना सदरहÜ काम देणबे ाबत
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनण/य .७४१ खालीलHमाणे झाला होता.
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“.. H तावीतकामीचे िनhनतम दरधारक Klassic Associates, Nashik हे आजचे सभेसमोर
चच`साठी उपि थत होते. êयांनी सिमतीने िवचारलेRया Hनाच
ं ी समप/क उ?तरे िदली व या कामासाठी पवु  १२%
VAT लागू होता, परंतु आता १८% जी.एस.टी. करHणाली लागू झालेली असRयामळ
ु े यामधील ६% फरकाची
रrकम िमळावी, अशी िवनतं ी के ली. तसेच ?यांनी ई-िनिवदेम4ये िडफे rटलायबलीटी कालावधी ६ मिहbयांचा
िदला होता. तो २ वषा/चा कर6यास सभेसमोर समं ती िदली.
यावर सिव तर चचा/ होवनू , ी साईबाबा भrतिनवास थान इमारतीमधील उव/रीत ३८६ खोRयांचे
नतू नीकरण करणेकामी Klassic Associates, Nashik यांचे C.१०,९८,२७,२९९/- मा> िनhनतम दर
ि वकारणेत यावेत. तसेच ?यांचबे रोबर झालेRया चच`Hमाणे Klassic Associates, Nashik यांना ६%
फरकाची रrकम वेगळी आदा करणेत यावी व ?यांचेकडून२ वष/ िडफे rटलायबलीटी कालावधी घे6यात यावा
असे ठरले.”
?यानतं र ठे केदार याचं े जीएसटी व हॅ
ट करातील फरकाची मागणीचे अनषु गं ाने िव?त िवभाग, महारा
शासन यांचेकडील शासन िनण/य .जीएसटी-१०१७/H..८१/ कराधान-१ िद.१९/०८/२०१७ मधील माग/दश/क
सचू ना व ?यानंतरचे िविवध शासन पPरप>के िवचारात घेवनू मा. यव थापन सिमतीचे िद. १४/११/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनण/य . १००५(०३)(०१) खालीलHमाणे झाला आहे.
“…यावर सिव तर चचा/ होऊन, उपरो} H तावाम4ये नमदु के लेRया १ ते ३ कामांसाठीचे िनhनतम
दरधारक ठे केदार जीएसटीOया वाढीव रrकमेची मागणी करत असRयामळ
ु े , सदरह@कामी नयाने ई-िनिवदांची
मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस माbय कर6यात आली.”
सदरकामी ी साईबाबा महासमाधी शतक महो?सवी सोहळयाOया िवकास योजनेची अमं लबजावणी
कर6याचे अिधकारात महारा शासन राजप> सन २०१७ चा महारा अ4यादेश माक १२ नसु ार ी साईबाबा
सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम -२००४ यात आणखी सधु ारणा कर6यासाठी पारीत करणेत
आलेRया अ4यादेशाbवये नयाने समािवट करणेत आलेRया कलम १४ क नसु ार शासन िनण/य, िवधी व bयाय
िवभाग, मांक सासंिव २०१३/H..१का. सोळा िद.२२ ऑrटोबर २०१३ अbवये घटीत के लेRया कृ ित योजना
सिमतीने यथोिचतPर?या मंजरू के लेRया ी साईबाबा महासमाधी शतक महो?सवी सोहळयाOया िवकास
योजनेम4ये समािवट असलेRया H तावांना राfय शासनाकडून मंजरू ी दे6यात येईल असे नमदू के लेले आहे.
सदरहÜ HकRपाचा समावेश शताlदी कृ ती आराखडयात असRयाने उपरोrत शासन िनण/यानसु ार
शासनाचे माbयतेसाठी इकडील जा..४४१७/२०१७ िद.२२/११/२०१७ अbवये C.१४.५३ कोटी खचा/चा
H ताव मा. Hधान सिचव, िवधीव bयाय िवभाग, म>ं ालय मबंु ई याचेकडे H ताव कर6यात आला आहे.
दरhयान साव/जिनक बांधकाम िवभागाने निवन ई-राfय दरसचु ी सन २०१७-१८ लागू के लेली असRयाने
शासनमाbयतेसाठी सादर करावयाचे अदं ाजप>क निवन ई-राfय दरसचु ी सन २०१७-१८ नसु ार करणेबाबत
िनद`िशत कर6यात आले आहे. ?यानसु ार इकडील िवभागामाफ/ त सदर इमारतीचे नतु नीकरण कामातील िसहील
कामांसाठी ई-राfय दरसचु ी सन २०१७-१८ नसु ार सधु ारीत अदं ाजप>क तयार कर6यात आले असनु ?यात
खालील बाबzचा समावेश आहे.
१.
टॉयलेटचे दरवाजे आर.सी.सी. eे मव पीहीसी शटरने बदलणे व मNु य दरवाजा दCु ती.
२.
अॅ
Rयिु मिनयम िखडrया व एम.एस. MीRस बसिवणे
३.
आवयकतेनसु ार आतील uला टर.
४.
हेीफाईड व िसरॅ
िमक टाईRस बसिवणे.
५.
संडास भांडे बदलणे, पी. िह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलणे व इतर uलंबzग कामे.
६.
खोRयांचे आितल िभंतीना ६ फुट उंची पयcत डॅ
डो बसिवणे.
७.
पॅ
सेजम4ये ६ फुट उंची पयcत टाईRस बसिवणे.
८.
डrटचे टब ह<bटीलेटर वापCन ह<bटीलेशन करणे व इतर अनषु ंगीक कामे.
९.
ल टर प<ट वापwन आतील व Pरनोहा प<टम4ये बाहेरील रंगकाम.
१०. टेरेस वॉटरHिु फंग
११. जनरल टॉयलेट नतु नीकरण- संडास भांडे बदलणे, पी. िह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलणे व uलंबzग
कामे
१२. Mीन माब/ल व कडuपा वापCन लगेज रॅ
rस करणे.
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सदर इमारतीचे नतु नीकरण कामातील िसहील कामांसाठी ई-राfय दरसचु ी सन २०१७-१८ नसु ार
करणेत C.१६,३६,२९,०००/- मा> खच/ अपेिAत आहे. तसेच उपकाय/कारी अिभयतं ा (िवnतू )यांनी िवnिू वषयक
कामाचे अदं ाजप>कXय रrकम C.२,२०,२१,७९४/-मा> कळिवली आहे.?यानसु ार एकूण अदं ाजप>कXय रrकम
C.१८,५६,५०,६७१/- येते. जा. न.ं ३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे पPरप>कानसु ार येणा-या
अदं ाजप>कXय रrकम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी असे नमदू के ले असRयाने ?यानसू ार याकामी २०%
कपात कCन C.१४,८५,२०,५३७/- इतकX रrकम येत.े तसेच खोRयांसाठी वातानक
ु ु लीत यं>णा व टी. ही.
बसिवणे, आर. ओ. िस टीम, सोलर िस टीम, िसवरे ज वॉटर ीटम<ट uलॅ
bट व फिन/चर आदी कामांसाठी संबंिधत
िवभागांमाफ/ त वतं> अदं ाजप>क सादर कwन पढु ील काय/वाही करता येईल.
H ताव
ताव: तरी ी साईबाबा भrतिनवास थान (५०० खोRया) इमारतीतील उव/रीत ३८६ खेाRयांसह
उव/रीत इमारतीचे नतु नीकरणातील िसहील व इलेrीकल कामांसाठी C.१८,५६,५०,६७१/- मा> सधु ारीत
खचा/स माbयता िमळणेस व वर नमदू के लेHमाणे शासनमाbयतेसाठी सधु ारीत H ताव सादर करणेस माbयता
िमळणेस िवनंती.
िनण/य .२२
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
सह उव/रीत
होऊन, ी साईबाबा भrतिनवास
तिनवास थान
थान (५०० खोRया)
या) इमारतीतील ३८६ खेाRयांसह
इमारतीचे नतु नीकरणातील िसहील
हील व इलेrीकल
ीकल कामे
कामे करणेस व ?यासाठी येणाYया अदं ाजे
C.१८,
१८,५६,
५६,५०,
५०,६७१/
६७१/- मा>चे
मा>चे खचा/स माbयता
यता दे6यात आली.
आली. तसेच सदरह@ सधु ाPरत H तावास शासन माbयता
घे6यात यावी व िनिवदा Hिया राबिवणे तसेच शासन माbयता घेणे या दोbही Hिया समांतर सुC ठे वणेत याया,
याया,
असे ठरले.
(काय/वाही- H.अिधAक, साईबाबा भ}िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २३
ी साईबाबा समाधी मंिदर पPरसरातील ल<डीबागेत साईबाबांOया HचारHचार-Hसाराचा संगीत कारंजे व साऊंडचा
(Music fountain & Sound show) १० िमनीटांचा शो HकRप राबिवणेस माbयता िमळणे.
H तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-(१) अbवये सिमतीकडुन
ताविवव तयव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव/ िकंवा ?यापै
कX कोण?याही Hयोजनासाठी करणेबाबत तरतूद आहे.
?यातील पोटकलम (क) अbवये मिं दराची व िवÖ तयव थेOया मालम?तांची देखभाल, यव थापन व Hशासन
या Hयोजनासाठी कर6यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमतीचा िनण/यःः- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सेभते ील िनण/य
.५४९.
Hा तािवक
तािवक:
िवक:- मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत बांधकाम िवभागाने ी
साईबाबा समाधी शताlदी वष/ सन २०१७-१८ कालावधीसाठी 4वज तंभाची उभारणी करणेबाबतचा H ताव
मा.यव थापन सिमतीकडे सादर के लेला होता.सदर H तावावर िनण/य .५४९ अbवये ल<डीबागेतील
धबधlयाजवळ 4वज तंभाची उभारणी करणेत यावी. ?याचHमाणे यासाठी ल<डीबागेतील धबधlयाजवळ डाbसzग/
hयझु ीकल/ लाईटzग फाऊंटन तयार कर6याची काय/वाही सCु करणेत यावी. ल<डीबाग व धबधबा सश
ु ोिभकरण/
नतु नीकरणाचे काम तातडीने पणु / कCन घे6यात यावे, असे ठरले आहे. सदर मा.यव थापन सिमतीचे िनण/याची
Hत बांधकाम िवभाग, िवnतु िवभाग, पाणीपरु वठा िवभाग व 4विनAेपण व टेिलफोन िवभाग यांना सभाकामकाज
िवभागामाफ/ त ?यांचे प> जा.न.ं एसएसएस वशी-०४/२०७७/२०१७ िद.११/०८/२०१७ अbवये दे6यात आलेली
आहे.
?यानसु ार िद.१६०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी अbवये H ताव सादर कर6यात येऊन ?यावर
मा.उपिजRहािधकारी साहेब यांनी सदर िवषय िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे बै
ठकXत
ठे वणेत आला आहे. ?यावर िनण/य होणे अnाप बाकX आहे. ?यामळ
ु े सnि थतीत याबाबत कोणतेच िनद`श देता
येणार नाही,असे मत िनद`िशत कCन ?यावर मा.मNु य काय/कारी अिधकारी महोदया यांनी चचा/ करणेबाबत
आदेशीत करणेत येऊन िद.२९/०८/२०१७ रोजी मा.उपिजRहािधकारी साहेब यांनी सदरहÜ H तावावर चचा/
के लेली आहे.
तथापी, मा.उपिजRहािधकारी साहेब यांनी िद.२९/१२/२०१७ रोजी िवषयांकXत Hकरणी सदर H ताव
4विनAेपण व टेिलफोन िवभागामाफ/ त सादर करणेबाबत चच`अतं ी िनद`श देऊन महारा शासनाचे िवधी व bयाय
िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे शासन िनण/यास अनसु Cन सRलागार पदी नेमणक
ु के लेRया ी.िनतीन देसाई
यांनी िवषयांकXत फाऊंटन बाबत ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI या
कंपनीचे तपशील िनहाय दरप>क िदलेले आहे. ?याचा सिव तर तपिशल खालीलHमाणे-
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1) Quotation for Supply and Installation of Dancing Musical Fountain(70’*20’) in
Lendi Baugh of Shri SaibabaTemple, Shirdi
Sr.
no.
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10
11

Item Code

Item Description

Sky jet

MOC: Gun metal, 1.5”BSP inlet, 19mm Orifice
Fitted with in- built ball joint,with sand blast
finish/ Dimension 200mm x 101mm
Sun rays jet
MOC: Brass, 3/8”,BSP inlet, 4.75mm Orifice
Fitted with ball joint.Dimension 58mmx19mm
Spin jet
MOC: Brass, 1.25”,BSP inletFitted with gun
metal bushing, Teflon o- ring,spin adjustments
Dimension 305mmx465mm
Spin mesh jet MOC: Brass, 1.25”,BSP inletFitted with gun
metal bushing, Teflon o- ring,spin adjustments
Dimension 305mmX465mm.
Pyramid jets MOC: Brass, 3/8”,BSP inlet, 4.75mm Orifice,
Fitted with in-built ball joint. Dimension
58mmX19mmwith 2”GI base pipe
Diamond jets MOC: Gun metal, 1”,BSP inlet, 4mm Orifice,
Fitted with in-built ball joint. Dimension
140mmX100mmX40mm
Smoke roto MOC: Gun metal, 1/2”,BSP inlet, 5.60 mm
jets
Orifice, Fitted with in-built ball joint. Dimension
8mmX35mm
Arc Jet
MOC: Brass, 1/2”,BSP inlet, 6.35mm Orifice,
LPM: 628.2/Head 6.10 Mtr. Fitted with in-built
ball joint. Dimension 108mmX35mm
Chasseing jet MOC: Brass, 3/8”,BSP inlet, 4.75mmOrifice,
Fitted with in-built ball joint. Dimension
58mmX19mm,with 2”GI base pipe
Header
MOC : 6” GI Pipe with required outlets with
epoxy coating
Water switch S.S.304 25mmX25mm fitted with IP68 coil
Operating Voltage : AC : 24V, 48V, 110V,
230V,50Hz/60 Hz, Power Consumption : AC :
5.5W,7.5W, 8.5W, 9.5W, 10W, 11.5W, 12W,
Diagram : Nitrite (NBR), Optional VITON
(FKM),EPDM, Coil Housing : Epoxy Square Coil,
Metallic Round Enclosure, IP-68 Weather Proof
Enclosure.
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Quantity
01 No
02 Set
02 Set

02 Set

06 Sets
(10 jets
each)
02 Nos.

04 Set
02 Set

01 Set

01 Set
1”- 20nos
1/2”
–
15nos

Amount
49,00,000

69

12

13
14

Open well Features
submersible Stainless Steel Shaft- No Corrosion Thrust
pump
Bearing - Carbon v/s Stainless Steel Efficient
Motor Design- Optimum Output with Low Power
Consumption Stamping Lamination - High
Permeability Steel with Long Life & Increased
Efficiency Motor Body: Cast Iron
Bush: Bronze Water Filled Motor/ Three phase
DOL
Pump Suction Pump Suction covered with S.S.304net with each
pump
Connecting
GI “B” class pipes with required fabrication, All
pipes
pipes will be epoxy painted.

15

Control
valves

16

Connecting
flexi pipes

17

Operating
panel

18

19

20

21

3hp-05
Nos.

06 Nos.
01 Job

All water pressure control valves will be in 01 Job
Bronze/ Gunmetal as required. BSP inlet
25mmX25mm
Wired flexi pipes for connection between header 01 Job
and nozzle base pipes.

With three phase indicator, single phasing 01 Job
preventer, switch gyres, relays, AMPS/VOLT
mtr., Bus Bar,MCB, Air breaker main switching,
VSS,AMPS selector, etc. Musical switching
system with all controls, Lighting controls
Chasing
Chasing sequential with SCR switching(Micro 01 Set.
System
controlled based and chasing control)AC 220
Output/10 AMPS with speed modulation
LED lighting 12V/DC LED Coloured fountain lighting 40 Nos.
(Lights will
(9W/24W/12V)
not be operated Fitted with LED light
withmusic,
LED colored lighting fitted with power LEDs,
only water will MOC: S.S.316/09LED in one light,
make display Toughened glass, S.S. bolts, S.S.316 Clamps ,
with music,
silicone gasket, S.S. 316 Gland, S.S. nuts/bolts.
light will be
constantly on
while display
of show
RGB LED Micro control based programmed RGB mixing 01 Nos.
Driver
Driver of KRP09R LED lighting, fitted with
SMPS of220V/AC-12VDC-10 AMPS, All
components fitted in one Rust proof, Shock proof
and weather proof Box of fiber Body. (stabilized
voltage supply)
Metal Frame Metal clamps as required with all fabrication and 01 Job
& clamps
epoxy painted.
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22

23

08CH 05A High 08 Channel 05A High Power Relay Module
01 Nos.
Power Relay
Module, Rail
Mount, with fast
connection, 05A
per Channel,
frequency
controlled
Sound
Sound System included of studio master with 2 2 speakers
System
speaker and 1 ampliers.
and
1
amplifier

Total

49,00,000/( Rupees Forty Nine Lakh Only )
(2) Quotation for Supply and Installation of Fountain near meeting rooms in the
primisesof ShriSaibabaTemple, Shirdi

Sr.
No.
1
A
B

C
D
E

F

Item Name

Item Description

Quantity

Fountain
Diamond jet

Installation of Fountain
MOC: Bronze.Head fitted with adjustable CI ball.

1 set
8 nos.

Amount

Open well Stainless Steel Shaft – No Corrosion Thrust Bearing – 2 hp -02
Submersible Carbon v/s Stainless Steel Efficient Motor Design – Nos.
pump
Optimum Output with Low Power Consumption
Stamping Lamination– High Permeability Steel with
Long Life & Increased Efficiency Motor Body: CI,
Bush: Bronze, Water Filled Motor/ Three phase DOL/
Star delta, Each pump LPM will be 1830 at lowest
head.
Fitted with S.S.304 mesh Suction filter.
Control vales Water pressure control valves in CI (Reputed make)
1 Job
Connecting GI pipe Epoxy coated
1 Number.
pipes
Operating
With three phase indicator, single phasing preventer, 1 Number
panel
Star delta switch gyres, relays, AMPS/VOLT mtr.,
LS
MCB. Etc. All components fitted in one Rust proof,
and weather proof Box. 10 Mtr. Wire with system.
LED lighting 12V/DC, 9W LED Coloured fountain lighting 32 Number
(9W/12V) Fitted with power Tri coloured led with
focus lance, toughened glass.MOC:S.S.316, IP68
certified., S.S.304 nuts/bolts, light dia.:- 97mm,
Length:- 79mm/S.S.316 Fixing clamp with each light.
Total Amount of Quotation
16,60,000/16,60,000/( Rupees Sixteen Lakhs Sixty Thousand Only)
तरी, ल<डीबागेत डाbसzग hयझु ीकल फाऊंटन व िमटzग Cमचे (हॉल) पPरसरात फाऊंटन उभारणेकामी
खालीलमnु ांवर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सिव तर चचा/ होऊन िनण/य होणे अपेिAत आहे.
(1) महारा शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे प>ाbवये सRलागार पदी
नेमणक
ु के लेले ी.िनतीन देसाई यांचे सRयानसु ार ?यांनी ल<डीबागेत डाbसzग hयझु ीकलफाऊंटनबाबत ND’S
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ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI या कंपनीचे उपरोrत दरप>कातील नमदु सािह?य

सं थानचे िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनु सदर फाऊंटन काया/िbवत करणेबाबतची काय/वाही करावयाची
झाRयास याकामी रrकम Cपये ४९,००,०००/-+ टॅ
rस (रrकम Cपये एकोनपbनास लाख मा> + टॅ
rस ) इतका
खच/ अपेAीत आहे.
(२) महारा शासनाचे िवधी व bयाय िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे प>ाbवये सRलागार पदी
नेमणक
ु के लेले ी.िनतीन देसाई यांचे सRयानसु ार ?यांनी िमटzग Cमचे (हॉल) पPरसरात फाऊंटनबाबत ND’S
ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI या कंपनीचे उपरोrत दरप>कातील नमदु सािह?य
सं थानचे िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनु सदर फाऊंटन काया/िbवत करणेबाबतची काय/वाही करावयाची
झाRयास याकामी रrकम Cपये१६,६०,०००/-+ टॅ
rस(रrकम Cपये सोळा लाख साठ हजार मा> + टॅ
rस) इतका
खच/ अपेAीत आहे.
तरी, उपरोrत नमदु के लेनसु ारदोbही hयझु ीकल फाऊंटन अथवा ?यापै
कX एक करावयाचा झाRयास
?यासाठी सं थानचे िवहीत प4दतीने याकामी सRलागाराची नेमणक
ु कCन ?यांचमे ाफ/ त िनिवदा HXया राबवनु
काय/वाही अिं तम करता येईल.
तथापी, सदरचे काम शताlदी वषा/म4ये तातडीने करावयाचे झाRयास महारा शासनाचे िवधी व bयाय
िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे प>ाbवये सRलागार पदी नेमणक
ु के लेले ी.िनतीन देसाई यांचे सRयानसु ार
?यांनी नमदु के लेRया िवषयांकXत फाऊंटनबाबत ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED,
MUMBAI या कंपनीस डेमो Hा?यिAकाकरीता मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावनु िवषयांकXत कामकाज
देणगीदार साईभrताकडुन कCन घेता येईल.
तरी, खालील (अ) व (ब) मnु ांबाबत मा.यव थापन सिमतीचे सभेत चचा/ होऊन िनण/य होणे अपेिAत
आहे.
(अ) उपरोrत H तािवत के RयाHमाणे hयझु ीकल फाऊंटन ल<डीबाग व िमटzग Cम (हॉल) येथे
करावयाचा िकंवा कसे.
(ब) उपरोrत H तािवत दोbही hयझु ीकल फाऊंटन पै
कX एक अथवा दोbही फाऊंटन करावयाचे झाRयास
सं थानचे िवहीत प4दतीने
याकामी सRलागाराची नेमणक
ु कCन ?यांचमे ाफ/ त िनिवदा HXया राबवनु काय/वाही अिं तम करतायेईल
अथवा िवषयांकXत कामकाज देणगीदार साईभrताकडुन कCन घेता येईल.
मागणी:
मागणी:- उपरोrत H तािवके त नमदु के लेनसु ारH तावावरमा.यव थापन सिमतीचे सभेत चचा/ होऊन
िनण/य होणे अपेिAत आहे, असे नÝ मत आहे.
थानन अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी,
छाननी, शासन िनद`श, तांि>कव कायदेिशर तसेच आिथ/क िवषय
इ.छाननीकCन अनमु ान:
ान:- तांि>क, आिथ/क व HशासकXय
िवभागाचा अिभHाय:
अिभHाय:- उपरोrतH तािवके त व मागणीम4ये नमदु के लेHमाणेमहारा शासनाचे िवधी व
bयाय िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे प>ाbवये सRलागार पदी नेमणक
ु के लेले ी.िनतीन देसाई यांनी
िदलेRया दरप>कानसु ार ल<डीबागेत डाbसzग hयझु ीकल फाऊंटन काया/िbवत करणेकामी रrकम Cपये
४९,००,०००/- + टॅ
rस (रrकम Cपये एकोनपbनास लाख मा> + टॅ
rस) व िमटzग हॉल पPरसरात फाऊंटन
उभारणेकामी रrrम Cपये १६,६०,०००/- (रrकम Cपये सोळा लाख साठ हजार) + टॅ
rस खच/ अपेिAत आहे.
तरी, उपरोrत नमदु के लेनसु ारदोbही hयझु ीकल फाऊंटन अथवा ?यापै
कX एक करावयाचा झाRयास
?यासाठी सं थानचे िवहीत प4दतीने याकामी सRलागाराची नेमणक
ु कCन ?यांचमे ाफ/ त िनिवदा HXया राबवनु
काय/वाही अिं तम करता येईल.
तथापी, सदरचे काम शताlदी वषा/म4ये तातडीने करावयाचे झाRयास महारा शासनाचे िवधी व bयाय
िवभागाचे िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे प>ाbवये सRलागार पदी नेमणक
ु के लेले ी.िनतीन देसाई यांचे सRयानसु ार
?यांनी नमदु के लेRया िवषयांकXत फाऊंटनबाबत ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI
या कंपनीस डेमो Hा?यिAकाकरीता मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावनु िवषयांकXत कामकाज देणगीदार
साईभrताकडुन कCन घेता येईल.
तरी, खालील (अ) व (ब) मnु ांबाबत मा.यव थापन सिमतीचे सभेत चचा/ होऊन िनण/य होणे अपेिAत
आहे.
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(अ) उपरोrत H तािवत के RयाHमाणे hयझु ीकल फाऊंटन ल<डीबाग येथे व िमटzग Cम (हॉल) येथे
करावयाचा कX नाही याबाबत िनण/य होणे.
(ब) उपरोrत H तािवत दोbही hयझु ीकल फाऊंटन पै
कX एक अथवा दोbही फाऊंटन करावयाचे झाRयास
सं थानचे िवहीतप4दतीने याकामी सRलागाराची नेमणक
ु कCन ?याच
ं ेमाफ/ त िनिवदा HXया राबवनु काय/वाही
अिं तम करता येईल अथवा िवषयांकXत कामकाज देणगीदार साईभक्ताकडुन कCन घेता येईल.
तरी, सदरहÜ H ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/ सिवनय सादर .
िनण/य .२३
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तािवत दोbही जागांवरील hयझु ीकल फाऊंटनचे सादरीकरण सभेसमोर सादर
करणेत यावे व सदरह@ सादरीकरण पािहRयानतं र hयझु ीकल फाऊंटनसाठीची जागा िनित कर6यात येईल,
ल, असे
ठरले.
(काय/वाही- 4विनAेपण व टेिलफोन िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
ी साई Hसादालयास सन २०१८२०१८-१९ या आिथ/क वषा/करीता आवयक असलेला भाजीपाला खरे दी करणे.
H तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म4ये महारा
ताविवधान मंडळाचे अिधिनयम व राfयपालांनी H तािवत के लेले अ4यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१ (१ घ)
नसु ार भrतांना जेवण परु वणे आिण अbनछ> चालवणे.
Hा तािवक
तािवक:
िवक:- ी साई Hसादालयाम4ये सकाळी १०.०० ते रा>ी १०.०० या वेळेत साईभrतांना
Hसादभोजनाची सिु वधा परु िवली जाते. तसेच दररोज अदं ाजे १०००० अbनपाकXटे Hसादालयामाफ/ त तयार
करणेत येऊन साईभrतांना अRप दराम4ये परु िवणेत येतात. दै
निं दन अदं ाजे ३० ते ३५ हजार साईभrत Hसादभोजनाचा लाभ घेतात. Hसादभोजनाम4ये चपाती, परु ी, कडधाbय भाजी, पालेभाजी, दाळ- भात िशरा, बफ
इ.पदाथ/ िदले जातात.
उपरोrतHमाणे Hसाद-भोजनाम4ये दे6यात येणारी पालेभाजी बनिवणेकामी लागणारा भाजीपाला यापवु 
कृ षी उ?पbन बाजार सिमती, राहाता येथनू िललावादारे थेट खरे दी करणेत येत होता. परंतू मा.यव थापन सिमती
सभा िद.२५/०२/२०१७ िनण/य .२० अbवये माहे जल
२०१७ पासनू Hसादालयास लागणारा भाजीपाला ईु -ै
िनिवदा प4दतीने खरे दी िवभागामाफ/ त खरेदी कwन Hसादालयास परु वठा करणेत येतो. ी साईबाबांOया
दश/नाकरीता येणा-या साईभrतांOया गदवर Hसाद- भोजन सेवा अवलंबनू असRयामळ
ु े आवयकतेनसु ार
आठवड्यातून दोनदा (गCु वार व रिववार) भाजीपाRयाची Hसादालयामाफ/ त मागणी कर6यात येते व यापायांमाफ/ त भाजीपाला थेट Hसादालयाम4ये पोहच कर6यात येतो.
यापवु  Hसादालयास आिथ/क वषा/करीता लागणा-या भाजीपाला खचा/स HशासकXय माbयता घेऊन
सदर H ताव खरे दी िवभागाकडे पढु ील काय/वाहीसाठी सादर करणेत येत होता. परंतू उपरोrत सदं िभ/य
जा.न.ं एसएसएस/ वशी-खरे दी/३२२३/२०१७ िद.१८/११/२०१७ अbवये “भाजीपाला खरे दीची वािष/क मागणी
दरवष Hसादालय िवभागाने ऑrटोबर मिहbयाम4ये िनित कCन, ?याचा H ताव तयार कwन अदं ाजे Quantity
व खचा/स HशासकXय तसेच मा.यव थापन सिमतीचे सभेत माbयता _यावी. माbयतेनतं र पPरपणु / H ताव दरवष
३० नोह<बरपयcत खरे दी िवभागाकडे ई-िनिवदा Hियेसाठी पाठिव6याची प4दत ठे वावी” असा खरे दी िवभागाने
काया/लयीन आदेश पाPरत के लेला आहे.
सन २०१८-२०१९ या आिथ/क वषा/करीता ी साई Hसादालयासाठी लागणा-या भाजीपाRयाचा
अदं ाजीत खचा/चा तपिशलअ.
नं.

तपिशल

मागणी

सन १७१७-१८
चे सरासरी
दर (िrव.)ं.)

रrकम
कम

अ.न.ं

१

बटाटा

िrवंटल
३०००

C. पै
.
C. पै
.
१०६७
३२०१००० १४

२
३
४
५
६

कांदा
लसणू
िहरवी िमरची
वांगी
टोमॅ
टो

२०००
२५०
५००
९००
४००

११३३
६१३३
२७००
१६३३
१७३३

२२६६०००
१५३३२५०
१३५००००
१४६९७००
६९३२००

१५
१६
१७
१८
१९

तपिशल

िसमला
िमरची
आDक
गाजर
आळूपाने
शेवगा श<गा
मेथी भाजी
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िrवंटल
३००

सन १७१७१८ चे
रrकम
कम
सरासरी दर
(िrव.)ं.)
C. पै
.
C. पै
.
१९६७
५९०१००

४५
४०
३५
५
३

२१३३
१८००
२५००
१७३३
१३३३

मागणी

९५९८५
७२०००
८७५००
८६६५
३९९९
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७
८
९
१०
११
१२
१३

कोथिं बर
कोबी
भोपळा
डांगर
पालक
कढीप?ता
िलंबू

११५
१५००
२१००
९००
३००
४०
२.५०

३३३३
९३३
१५३३
९१७
२२००
३९३३
२५००

३८३२९५
१३९९५००
३२१९३००
८२५३००
६६००००
१५७३२०
६२५०

२०
२१
२२
२३
२४
२५

काकडी
भ<डी
रताळे
बीट
qलावर
तUडले
--

१०
१७६७
५
२९३३
१
२३००
०.५०
१५००
२००
२१००
२०
२०००
--एकुण रrकम
कम Cपये-

१७६७०
१४६६५
२३००
७५०
४२००००
४००००
-१८५१७७४९

मागणी:
मागणी:- ी साईHसादालयाम4ये सन २०१८-२०१९ करीता साईभrतानं ा Hसाद- भोजन सिु वधा
परु िवणेकामी लागणारा उपरोrतHमाणे भाजीपाला खरे दी करणे आवयक आहे. उपरोrत दर हे सरासरी असनू
?यात चढ-उताराची शrयता िवचारात घेता Hसादालयाकडील बजेटम4ये रrकम C.२.५० कोटीची तरतूद करणेत
आलेली आहे. मा.य.सिमतीची माbयता िमळालेनतं र सदरील खरे दी ही खरे दी िवभागामाफ/ त ई-िनिवदेदारे
करणेत येईल.
थानन अिधिनयम/
ान::- आिथ/क
सं था
अिधिनयम/ठराव यानसु ार अनमु ान
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मत:
मत:- ी साईHसादालयाकरीता सन २०१८-१९ करीता आवयक
असणारा उपरोrत मागणीHमाणे भाजीपाला खरे दी िवभागामाफ/ त खरे दी करणेबाबतचे H तावास माbयता
िमळणेकामी सदरचा H ताव मा.यव थापन सिमती सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .२४
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साई Hसादालयास सन २०१८२०१८-१९ या आिथ/क वषा/करीता आवयक असलेला
भाजीपाला िवहीत प4दतीने खरे दी करणेस व या खरे दीकामी Hसादालयाकडील बजेटम4ये C.२.५० कोटी मा>ची
(काय/वाही- Hसादालय िवभागHमख
तरतदू करणेस माbयता दे6यात आली.
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २५
ी साईHसादालयाचे परदेशी बनावटीचे डीश वॉिशंग मिशनकरीता आवयक पेअरपाट/ िवहीत प4दतीने खरे दी
करणेस माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
H तावअिधिनयम व तरतुद:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म4ये महारा िवधान मंडळाचे
तावअिधिनयम व राfयपालांनी H थािपत के लेले अ4यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४(२घ) नसु ार भrतांना
सोईसाठी आवयक ते उपाययोजना हाती घे6याचे तसेच २१ (१घ) नसु ार भrतांना जेवण परु िवणे आिण अbनछ>
चालिवणे याबाबतची तरतदु के लेली आहे.
Hा तिवक
तिवक:
िवक:- ी साईHसादालयातील दोन परदेशी बनावटीOया (हॉबट/ जम/न) रrकम wपये
५३,२९,८७१/- मा> िकंमतीOया िडश वॉिशंग मिशन सन २००८ म4ये खरे दी कर6यात आलेRया आहेत. H ततु
मिशन ी साईHसादालयातील डीश वॉिशंगकरीता अ?यंत उपयोगी आहेत. तसेच सततचे वापराने मिशनचे अनेक
पेअरपाट/ची झीज होवनू पेअरपाट/ नादw
ु े मिशनचे अनेक ऑटोमोटीक फंrशन बदं
ु त झाले आहेत. ?यामळ
पडलेने िडश पािहजे तेवढया वOछ धतु Rया जात नाही. ?यामळ
ु े भrतांOया याबाबत तारी येत आहेत. िडश
वॉिशगं मिशनरदारे िडश वOछ धतु Rया जायात hहणनू हॉबट/ मेक िडश वॉिशगं मिशनचे दw
ु तीकरीता राईट
इrवीपम<ट, मबंु ई यांचे टेिrनीिशयन यांना िदनांक २०/०९/२०१६ रोजी समA बोलावनू ?याच
ं े कडुन सपं णु /
मिशनची तपासणी कर6यात येवनू दwु तीबाबतचा अहवाल घेणते आला होता. ?यावेळेस ?यांनी िदनाक
ं
२०/१०/२०१६ रोजी पेअरपाट/ कोटेशन रrकम wपये १३,९८,८४६.१९ कळिवली होती. ?यानसु ार पेअरपाट/
खरे दी बाबतची िवषयाची िटपणी इकडील िवभागामाफ/ त सादर करणेत आली होती. मा> खच/ जा त असRयाने
आणखी दसु रे िडलर याच
ं ेकडून तपासणी कwन घेणबे ाबत HशासकXय अिधकारी यांनी सािं गतले. ?यानसु ार दसु रे
सहस िडलर यांचेशी वेळोवळी संपक/ के ला मा> ?यांचा Hितिनधी आला नाही. मा> सततOया वापराने मशीbस
पCॉरमbस कमी होत असलेने तसेच मिशbसचे काही फंrशन बंद पडलेने थेट कंपनीशी संपक/ के ला असता,
?यानसु ार ITW Parts & Service, New Delhi यांचे सहस टेrनीिशअन ी. नरु यांनी िदनांक
३१/०७/२०१७ रोजी िशड येथे येऊन ी साईHसादालयातील दोbही िडश वॉिशगं मिशनची तपासणी के ली
असनू , खराब झालेले पेअरपाट/ यांचा तांि>क तपशील िदलेला असनू िदनांक १०/०८/२०१७ रोजी आवयक
पेअरपाट/ करीता रrकम wपये २३,३८,१०९.८७ मा>चे कोटेशन िदले होते. मा> िदनांक ०५/१०/२०१७ रोजीचे
ई-मेल दारे सदरचे दरात १० टrके िड काऊंट देवनू नवीन कोटेशन पाठिवले आहे. ?याचा तपशील खालील
Hमाणे:
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Sr. No. Part.
Description
Rate
Quantity Amount
अरपाट/
मिशन न.ं १ करीता आवयक
यक पेअरपाट/
01.
229136-17.
MOTOR 2,2 KW
104507.81 01.
104507.81
02.
00-734242-003. SOLENOID VALUE
19413.23 02.
38826.46
03.
00-869493-001. SOLENOID VALUE
58443.35 03.
175330.06
04.
00-229517-002. REED SWITCH
8363.65
02.
16727.29
05.
00-229277-000. SPRING DOOR (600MM)
6346.12
01.
6346.12
06.
00-781237-007. RINSEPUMP
44610.15 01.
44610.15
07.
00-226916-000. REED SWITCH
9751.11
01.
9751.11
08.
00-229169-000. DOOR SEAL
2489.67
02.
4979.34
09.
00-229402-000. GASKET
2710.60
02.
5421.20
10.
00-104329-000. SEAL ASSEMBLY-5/8”
9098.05
02.
18196.09
11.
00-230072-000. SPRING DOOR (600MM)
7765.27
02.
15577.14
12.
00-229400-000. STRAINER BASKET ASSY 45944.20 05.
229721.02
13.
00-229436-001
CURTAIN
16106.99 01.
16106.99
14.
00-229436-002
CURTAIN
11675.11 01.
11675.11
15.
00-229641-000
PLATE SWITCH
7688.33
10.
768832.77
16.
00-302574-001
GASKET 1”
1682.44
01.
1682.44
अरपाट/
मिशन न.ं २ करीता आवयक
यक पेअरपाट/
17.
00-869493-001
SOLENOID VALUE
58443.36 02.
116886.71
18.
00-226916-000
REED SWITCH
9751.11
01.
9751.11
19.
00-781237-007
RINSEPUMP
44610.15 01.
44610.15
20.
00-302207-004
SLIDE
1323.86
02.
2647.67
21.
00-229277-000
SPRING DOOR (600MM)
6346.11
02.
12692.23
22.
00-104329-000
SEAL ASSEMBLY 5/8”
9098.04
01.
9098.04
23.
ML102826
KIT FLOAT SWITCH FTN
29151.37 01.
29151.37
24.
00-734242-003
SOLENOID VALVE
19413.23 01.
19413.23
25.
00-229436-001
CURTAIN
16106.99 05.
80534.97
26.
00-229436-002
CURTAIN
11675.11 01.
11675.11
27.
00-229641-000
PLATE SWITCH
76883.28 01.
76883.28
28.
00-229400-000
STRAINER BASKET ASSY 45944.21 02.
91888.41
29.
00-229402-000
GASKET
2710.60
02.
5421.20
30.
00-168704-000
STEAM TRAP ¾”
34861.67 02.
69723.35
31.
00-323592-001
DRAIN VALVE 220-230V
47658.21 01.
47658.21
TOTAL AMOUNT RS.
20,96,326.12
TOTAL R/O AMOUNT RS.
20,96,326.00
(Amount in Word Twenty Lack ninety Six Thousand Three Hundred And Twenty Six Only)
नदं ीन Hसाद भोजन घेणा-या साई भrताच
िवभागाचा अिभHाय:
अिभHाय:- दै
ं े सNं येचा िवचार करता, जेवणाचे
ताटे हाताने धणु े शrय नाही. ?यामळ
ु े दोनही मिशbस सिु थती काया/bवीत रहाणे आवयक असलेने सदरचे सदरचे
पेअरपाट/ तातडीने खरे दी कwन बसिवणे आवयक आहे. सदरची खरे दी िवहीत प4दतीने करता येईल. ता>
सदरOया खचा/स मा. यव थापन सिमतीची माbयता घेणे आवयक आहे. H ततु पेअरपाट/ मेकॅ
िनकल िवभागाचे
सन २०१७ - २०१८ चे िशRलक आिथ/क बजेट रrकम wपये - १,२२,०१,३१०/- मा> मधनू करता येईल.
तरी ी साईHसादालयाचे परदेशी बनावटीचे िडश वॉिशगं मिशन करीता आवयक पेअर पाट/ िवहीत
ई-िनिवदा प4दतीने खरे दी करणेस व ?याकामी येणा-या अदं ाजे पणु ा/िकंत रrकम wपये – २०,९६,३२६/- (अAरी
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रrrम wपये– वीस लाख शहा6णव हजार ितनशे सवीस) मा> चे खचा/स माbयता िमळणेकरीता H ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनण/य .२५
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईHसादालयामधील
साईHसादालयामधील परदेशी बनावटीचे डीश वॉिशगं मिशनकरीता H तावात
नमदु के लेले पेअरपाट/ िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरे दी करणेस व ?याकामी येणाYया अदं ाजे
C.२०,
(काय/वाही- मेकॅ
िनकल िवभागHमख
२०,९६,
९६,३२६/
३२६/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २६
मालवाहतुक वाहने खरे दी करणेस येणाYया खचा/स तसेच सदर वाहने िवहीत प4दतीने खरे दी करणेस माbयता
िमळणेबाबत.
ाबत.
H तावमहारा शासन २००४ ची अिधिनयमन तरतुदःः-- १७ (१) म4ये “राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण िकंवा
ताविवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालम?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने यव था
पाहणे, भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देण.े आिण या अिधनीमाbवये
िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उदीे सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे
उ?पbन कामी लावणे ही सिमतीची कत/ये असतील.” असे नमदु के लेले आहे.
२. कलम २१ (१) म4ये िवव तयव थेचा िनधी आयकर अिधिनयम १९६१ Oया तरतदु zना अिधन
राहÜन सिमतीकडुन पढु ील पै
कX सव/ िकंवा कोण?याही Hयोजनासाठी वापर6यात अथवा खच/ कर6यात येईल.
(ख) Cढी व Hथानसु ार मंिदरातील धािम/क िवधी व पजु ा- आचा/ समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
(ग) भrतांना देवतेOया दश/नासाठी व मंिदरात Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतीही धािम/क काय/ िकंवा समांरभ
पार पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
(ड) ी साईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे.
H तावनाः
तावनाःवनाः- स4या वाहन िवभागाकडे उपलlध असलेली मालवाहतुक वाहने व ती करत असलेली कामे
याची तपिशलवार मािहती खालीलHमाणे आहे.
अ.न.

वाहन मांक

वाहन Hकार

िशuट

१.

MH-17-K-९९०९

मिहbं Dा कॅ
hपर २ िशuट

२.
३.
४.
५.

MH-17-K-९९१०
MH-17-T-२८११
MH-17-BD-२५५२
MH-17-T-२८१०

मिहbDा मॅ
rस
िमनी क
िमनी क
४०७ टेhपो

जनरल
जनरल
जनरल
२ िशuट

६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

MH-17-T-३७५१
MH-17-AG-९१९०
MH-17-T-६८०१
MH-17-T-७१११
MH-17-T-७११२
MH-17-AG-०२५३
MH-17-AG-४५०६

४०७ टेhपो
४०७ टेhपो
४०७ टेhपो
मिहbDा मॅ
rस
मिहbDा मॅ
rस
मिहbDा मॅ
rस
बोलेरो मॅ
rस

जनरल
२िशuट
२ िशuट
२ िशuट
जनरल
३ िशuट
२ िशuट

१३.
१४.
१५.

MH-17-T-२८०९
MH-17-BD-६४०१
MH-17-BD-०४५८

छोटा ह?ती
२ िशuट
Lml PरAा
जनरल
çिहलर PरAा २ िशuट

कामाचे तपिशलवार मािहती

शेरा

मेन कॅ
bटीन ते दारावती, धम/शाळा इतर िठकाणी चहा िललावास
वाहणे
H तािवत
सव/ िवभागाचे कामे.
भाजीपाला व इतर िवभागाचे सामान वाहने
बाहेरगांवी जनरल व इतर िवभागाचे सामन वाहने कामी
अितमण टु िहलर उचलणे (पोिलस टेशन िशड
माफ/ त)
Hसादालय व भांडार िवभागातील सामान वाहने
लाडू व बंदु ी वाहने तसेच या िवभागाची इतर कामे.
कचरा वाहतक
ु करणे
भrत िनवास जेवण वाहणे व नाटा वाहणे
सव/ िवभागाचे सामान वाहतक
ु करणे कामी
साईभrत िनवास थान ते साई आम चहा वाहणे
Hसादालय येथील दारावती साईनाथ व साईबाबा
हॉ पीटलचे प<शटचे जेवण वाहणे, व नाटा पाकXट वाहणे
लाडू वाहणे, लाडु िनिम/ती िवभागाचे सामान वाहणे.
साईिनवास अितथी गृहाचे िमटzग व इतर िकरकोळ काम
Hसादालय िवभागाकडे कायम वCपी सदर वाहन
ताlयात असनु ?याच
ं े कडे वापरात आहे.

उपरोrत वाहनापं ै
कX अ.न.१ व २ म4ये दश/िवलेली २ मालवाहतक
ु वाहने जनु ी झालेने ?याचा दCु तीचा
खच/ वाढत असलेने ती िललावदारे िवX करणेस मा.यव थापन सिमती व महारा शासन यांची माbयता
िमळालेली असनु िललावाबाबत काय/वाही अिभलेख कAा माफ/ त चालु आहे.
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सं थानचे दै
निं दन कामकाजात अडचण येऊ नये या करीता सदर दोन वाहनाच
ं े िललावापवु  दोन नवीन
मालवाहÜतक वाहने खरे दी करणे आवयक आहे.
स4या लाडु व बदंु ी वाहतक
ु X करीता एकच वाहन दोन िशuट म4ये दे6यात येत आहे. साईHसाद
िनवास थान इमारत पाडलेमळ
ु े या पPरसरातील मNु य लाडु वाटप के D बदं कCन साई कॉhपेrस, खल
ु े नाटयगृह,
दारावती, साईआम-१, भrतिनवास थान, साईHसादालय, साईनाथ मंगल काया/लय, इ.िठकाणी लाडु िवX
के D सCु के लेने लाडु िवX िवभागाकडुन लाडु वाहतुकX करीता १ व बंदु ी वाहतुकXकरीता १ अशी ०२ वाहने दोन
िशuट म4ये उपलlध कCन nावी अशी मागणी आहे. तसेच ?यांचे माफ/ त िवमानतळावर लाडु िवX क< D सCु करणे
H तािवत आहे.
साईHसाद िनवास थान िवभागामाफ/ त तसेच पाकगं पPरसरात पाणी वाटप सCु के लेले असलेन,े पाणी
वाहने करीता ०१ वाहन उपलlध कCन देणे बाबत ?यांची मागणी आहे.
तसेच िविवध िवभागाचे कामे देखील वाढत असनु शताlदी महो?सावाचे अनश
ु ंगीक कामात वाढ होत
असलेने मालवाहतुक वाहनाची मागणी वाढत आहे.
िवभागाचा प
पट अिभHायःअिभHायः- याकामी वरील िललावादारे िवX होणारे ०२ वाहनांऐवजी नवीन ०२
वाहने लाडु िवभागाकरीता १ व पाणी वाटप व इतर िवभागाचे कामाकरीता ०२ अशी एकुण ०५ नवीन
मालवाहतुक वाहने आवयक आहे.
स4या मिहDं ा कंपनीची िपकअप् हॅ
न मालवाहतक
हरे ज जादा व दCु ती
ु वाहने वापरात असनु ?याचे अॅ
खच/ कमी असलेन,े मिहDं ा अॅ
6ड मिहDं ा कंपनीची िपकअप् FB MH PS या Hकारचे वाहने खरे दी करता येतील.
याम4ये ८ फुट लांबीची व ९ फुट लांबीची वाहने उपलlध आहेत. सं थान कामाची िनकट लAात घेता ९ फुट
लांबीची ०३ व ८ फुट लांबीची ०२ अशी एकुण ०५ मालवाहतक
ु वाहने खरे दी करावी लागतील. याकामी
अदं ाजे रrकम C.३७,५०,०००/- मा> खच/ अपेAीत आहे.
महारा शासनाचे सधु ाPरत खरे दी िनयम पु तकातील ३.२.३ ( दरप>काचे आधारे खरेदी ) म4ये
कोण?याही वाहनाचे दर करार DGS & D कडे उपलlध असतीलच असे नाही. ?यामळ
ु े मोटार वाहने ( कार )
खरे दी ही वाहन उ?पादक / िवतरक यांOया दरप>कामाफ/ त देखील करता येईल. तथािप मोटार वाहन ( कार )
खेरदी C. १ कोटी पेAा जा त असRयास, ती ई-िनिवदा Hियेमाफ/ तच कर6यात यावी. तरतुद यावी.
यानसु ार उपरोrत मालवाहतुक वाहने खरे दी कामी उ?पादक कंपनी व कंपनीचे अिधकृ त परु वठादार
यांचेकडून दरप>के मागिवता येतील. तसेच याकामी अिधक पधा/?मक दर Hाuत होणे करीता सदर दर मागणी प>
सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर Hिस4द करता येईल.
मागणीः6ड मिहDं ा कंपनीची िपकअप् FB
मागणीः- तरी सं थानचे िविवध िवभागांचे कामाकरीता मिहDं ा अॅ
MH PS या Hकारचे ८ फुट लांबीची २ व ९ फुट लांबीची ३ असे एकुण ०५ मालवाहतक
ु वाहने खरे दी करणेस
व याकामी येणा-या खचा/स तसेच सदर वाहने िविहत प4दतीने खरे दी करणे कामी माbयता िमळणे बाबतचा H ताव
मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/ सिवनय सादर.
िनण/य .२६
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे सं थान
थानमधील िविवध िवभागांOया
Oया कामाकरीता मिहDं ा
अॅ
6ड मिहDं ा कंपनीची िपकअप् FB MH PS या Hकारची
Hकारची ८ फुट लांबीची २ व ९ फुट लांबीची ३ अशी एकुण
०५ मालवाहतुक वाहने िवहीत प4दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणाYया अपेAीत खचा/स माbयता दे6यात
आली.
(काय/वाही- H.अिधAक, वाहन िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २७
काया/लयीन वाहने खरे दी करणेकामी कंपनी मॉडेल िनीत होऊन िवहीत प4दतीने वाहने खरे दी करणेस व याकामी
येणारे खचा/स माbयता
माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
H तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलःतावमधीलः- कलम १७ (१) म4ये राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमा?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने
यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी
आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भrतगणांना आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे
आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटे सा4य
कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे, ही सिमतीची कत/ये असतील.
H तावनाः
तावनाःवनाः- स4या वाहन िवभागाकडे खालील Hमाणे१३ काया/लयीन वाहने वापरात असनु िविध व
bयाय िवभागा, महारा शासन यांनी प> .सासंिव-१०१७/२५/H..२८/का.१६ िद.१४/०७/२०१७ चे प>ाbवये
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खालील Hमाणे ०५ काया/लयीन वाहनाच
ं ी जािहर िललावाने िवX करणेस माbयता िदलेली आहे. यानसु ार
जािहरिललावानतं र ०८ वाहने िशRलक राहणार आहे. ?याच
ं ी तपिशलवार मािहती खालील Hमाणे आहे.
अ.न.ं
वाहनाचा Hकार स4या असलेली वाहने
जािहर िललावाकरीता
िललावानंतर िशRलक
माbयता िमळालेली वाहने
राहणारी वाहने
०१
टाटा समु ो
१
१
०२
मिहDं ा लोगान
१
१
०३
टोयोटा इनोहा
४
२
२
०४
मिहDं ा झायलो
१
१
०५
मिहDं ा XUV
१
१
०६
मिहDं ा बोलेरो
१
१
०७
मिहDं ा कॉिप/ओ
१
१
०८
मिहDं ा TUV
१
१
०९
ि वqट िडझायर
१
१
१०
टाटा नॅ
नो
१
१
एकुण
१३
०५
०८
जािहर िललावानतं र दै
नंिदन कामात अडचणी येऊ नये याकरीता मा.य.स.सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७
रोजीचे सभेतील िनण/य .४१९ (१६) अbवये, उपरोrत Hमाणे जािहर िललावाने िवX करावयाचे ०५
वाहनांपै
कX ०२ टोयोटा इनोहा वाहनांऐवजी TOYOTA कंपनीचे InnovaCrystaवCorola (Altis) या
Hकारची दोन नवीन वाहने खरे दी कर6यात आलेली आहे.
तसेच ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सव-२०१८ चे कालावधीत साईभrतांकरीता उपलlध
करावयाOया सोयी-सिु वधा या वेगाने पणू / हायात याकरीता सं थान अतं ग/त सव/ संबधं ीत िवभागांचा समbवय
साधणे तसेच या संदभा/त समािवट असलेRया िविवध शासिकय व िनमशासकXय िवभागांकडे आवयतो
पाठपरु ावा करणे तसेच कामकाजाचे िनयोजन, पय/वेAण, संचालन करणे यासाठी मा. मNु य काय/कारी अिधकारी
यांचे िनय>ं णाखाली सं थान व शासनाचे अिधकारी यांचा शताlदी कA थापन कर6यात आलेला आहे.
?यानसु ार महारा शासनामाफ/ त मा.उप िजRहािधकारी- ०२, मा. पोलीस उप अिधAक-०१, मा. मा.काय/कारी
अिभयंता, साव/जिनक बांधकाम िवभाग-०१ या ०४ अिधका-यांची नेमणक
ु कर6यात आलेली असनु ते
सं थानकडे हजर झालेले आहेत. ?यांना सं थानमाफ/ त दै
निं दन काया/लयीन कामाकरीता वाहने उपलlध कCन
दे6यात येत आहेत.
तसेच जा.न.ं एसएसएसटी/शताlदी/२७४४/२०१७ िद.०६/१०/२०१७ चे आदेशानसु ार, ी साईबाबा
समाधी शताlदी वष/ (िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८) या कालावधीत सं थानमाफ/ त िविवध धािम/क,
सां कृ तीक, सामािजक व पादक
ु ा दश/न सोहळायांचे आयोजन कर6यात आलेले असनु ?यांचे वािष/क वेळाप>क
तयार कर6यात आलेले आहे. या काय/माकरीता मा.अ4यA, मा.उपा4यA, मा.िवव त व मा.अिधकारी यांना
काय/मास हजर राहणेकरीता मागणीनसु ार सं थानमाफ/ त वाहन उपलlध कCन देणे बाबत आदेशीत कर6यात
आलेले आहे.
िद.१४/११/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .८१ च िनण/य .९९४ अbवये,
“िनCपयोगी डेड टॉक भगं ार सािह?याची तसेच जbु या वाहनाच
ं ी जाहीर िललावाने िवX करणेकामी H तावात
नमदु के लेHमाणे काय/वाही करणेस माbयता दे6यात आली. तसेच समाधी शताlदी वषा/चे अनश
निं दन
ु गं ाने दै
कामकाजासाठी व सिमती सद याOं या वापरासाठी वाहने उपलlध हो6यास अडचणी येत असRयाचे िदसते, सबब
सं थान कामासाठी नवीन काया/लयीन वाहने खरे दी करणेकामीचा H ताव सादर करणेत यावा”, असे ठरले.
स4या वाहन िवभागाकडे असलेली जनु ी / नवीन वाहने व ?यांचा वापर याबाबत तपिशलवार मािहती
खालील Hमाणे आहे.
अ.न.ं
1
2
3

वाहन मांक
MHMH-1717-V-1701
MHMH-1717-Y-3636
MH-17-V-9977

वाहन Hकार
टाटासमु ो
मिहDं ालोगान
टोयोटाईनोहा

रिज.
रिज.िदनाक
ं
१५/
१५/१२/
१२/२००६
१८/
१८/११/
११/२००७
२२/१२/२००८

स4याचा
याचा वापर
जुनी झालेने वापर बंद
जुनी झालेने वापर बंद
मा.उप िजRहािधकारी
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4
5
7
6
8

MH-17-V-9988
MHMH-1717-V-8483
MH-17-AE-3801
MH-17-AJ-2951
MH-17-AJ-8889

टोयोटाईनोहा
मिहDं ाझायलो
टाटा नॅ
नो
मिहDं ा XUV
टोयोटाईनोहा

9

MH-17-AJ-1691

ि वqटिडझायर

10

MH-17-AJ-9899

टोयोटाईनोहा

11

MH-17-AJ-2651

मिहDं ाबोलेरो

12

MH-17-AZ-5015 मिहDं ा कॉिप/ओ

13

MH-17-BS-301

14
15

MH-17-BV1510
MH-17-BV3526

मिहDं ा TUV
टोयोटाअRटीस
इनोहा ि टा

२२/१२/२००८
२०/
२०/०१/
०१/२००९
१६/११/२०१०
०८/१२/२०११
२६/०८/२०११
०७/०८/२०११

१७/०७/२०१७

मा.िवव त व अिधकारी
माbयता
िमळालेने
िललावास H तावीत
जुनी झालेने थानीक
थानीक वापर
Hसादालय नै
वदय व थानीक वापर
मा.उप िजRहािधकारी
मा.उप काय/कारी अिधकारी
अिधकारी व िविवध िवभागाचे
काया/लयीन कामी वापर
मा.िवव त, अिधकारी व िविवध
िवभागाचे काया/लयीन कामी वापर
पोिलस उप अिधAक,िविवध
िवभागाचे काया/लयीन कामी वापर
मा.िवव त, अिधकारी व िविवध
िवभागाचे काया/लयीन कामी वापर
मा.िवव त, अिधकारी व िविवध
िवभागाचे काया/लयीन कामी वापर
मा.मNु य काय/कारी अिधकारी

२७/११/२०१७

मा.अ4यA व उपा4यA महोदय

२६/०८/२०११
१८/१०/२०११
०५/०६/२०१५
०३/०१/२०१७

नवीन खरे दी

िवभागाचा अिभHायःनिं दन
अिभHायः ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/तील वाढीव कामे तसेच इतर दै
काया/लयीन कामकाजात अडचणी येऊ नये या करीता जािहर िललावाने िवX करणेस माbयता िदलेले उपरोrत
तr?यातील अ.न.ं १, २ व ५ या ०३ वाहनांचे िललावापवु  नवीन ०३ वाहने तसेच ी साई पादक
ु ा दश/न
सोहळयाकरीता ०१ अशी एकुण नवीन ०४ (चार) वाहने खरे दी करणे आवयक आहे. या कामाकरीता कोण?या
कंपनीचेव कोणते मॉडेलचे वाहन खरे दी करावे हे िनित कCन िमळाRयास ?याHमाणे िवहीत प4दतीने खरे दी
Hिया राबिवता येईल.
थानन अिधिनयम/
छाननी// शासन िनद`श तांि>क कायदेिशर तसेच आिथ/क िवषय इ.
सं था
अिधिनयम/ ठराव यानसु ार छाननी
ानः--“महारा शासन, उnोग, ऊजा/ व कामगार िवभाग, मांक- भाख
छाननी कCन अनमु ानः
ं स-२०१४/ H..८२
भाग-III/ उnोग-४ िदनांक ०१/१२/२०१६ सधु ाPरत िनयमपिु तके मधील ३.२.३ म4ये,“ कोण?याही वाहनाचे
दरकारार DGS&D कडे उपलlध असतीलच असे नाही. ?यामळ
ु े मोटार वाहने (कार) खरे दी ही वाहन उ?पादक /
िवतरक यांOया दरप>कामाफ/ त देखील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरे दी C.१ कोटीपेAा जा त
असRयास, ती ई-िनिवदा Hियेमाफ/ तच कर6यात यावी, अशी तरतदु आहे तसेच सदरची बाब आिथ/क
वCपाची आहे.
मागणीःमागणीः- तरी उपरोrत Hमाणे सं थान काया/लयीन कामाकरीता कोण?या कंपनीचे व कोणते मॉडेलचे
वाहने खरे दी करावे हे िनित होणेस व ?यानसु ार नवीन वाहने िवहीत प4दतीने खरे दी करणेस तसेच याकामी येणारे
खचा/स माbयता िमळणेस सदरचा H ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .२७
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, सं थान
थान काया/लयीन कामाकरीता िवहीत प4दतीने २ टोयोटो इbहोवा व २ बोले
बोलेरोरो या
कंपनीची अ?याधिु नक काया/लयीन वाहने खरे दी करणेस व याकामी येणाYया अपेAीत खचा/स माbयता दे6यात
आली.
(काय/वाही- H.अिधAक, वाहन िवभाग)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २८
उदीHसाद पॅ
कzगसाठी uलॉ टीक रोल देणगी व तू वCपात ि वकार करणेबाबत.
ाबत.
H तावसाईभrत ी सिु शलभाई मंशारमानी, आिशष एbटरHाईज इदं ौर, हे सन २००९ पासनू उदीHसाद पॅ
िकंगसाठी
तावआवयक असणारे uलॉि टक रोलची देणगी काऊंटर येथे Pरतसर देणगी पावती बनवनू देणगी व तू वwपात देत
होते.
आता, िदनांक ०८/१२/२०१७ रो uलॉि टक रोल परु िवणार नसRयाचे ?यांनी सांिगतले असनू ,
?यासंदभा/त म<बरिशप काया/लयास िद.०९/१२/२०१७ रोजी ी मंशारमानी यांचा आलेला ई-मेल Tारे व मा.मNु य
काय/कारी अिधकारी महोदया यांचे नांवे िद.१४/१२/२०१७ रोजीOया पञाTारे उदीHसाद uलॉि टक रोल देणार
नसRयाचे कळिवले आहे.
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ी साईबाबा समाधी शताlदी-२०१८ वषा/ िनमी?ताने साईभrताच
ं ी गद जा त Hमाणात होत असRयाने
?वरीत उदी-Hसाद पािकटे जादा Hमाणात तयार करावी लागतात.
मदं ीर िवभागास uलॉि टक रोल परु वठा करणारे देणगीदार साईभrत ी महेश कुमार C तगी, ी
बालाजी िHटं ो पाक/ Hा.िल.ए.३३/२१ िववबरं ा कंपाऊड सिहबाबाद, िजRहा-गािजयाबाद उ?तरHदेश,
मो.न.ं ०९३१०५२६७०१ व ी लोके श कुमार शमा/, न.ं ६ िHतम गडु िवल अपाट/म<ट, ई ट वध/मान नगर,
नागपरू , महारा, मो.न.ं ९३२६७५५९३०, या दोbही साईभrतांशी फोनवर चचा/ कCन भrतमंडळ
(उदीHसाद) िवभागास देणगी व तू वCपात uलॉि टक रोल दे6यास तयार आहेत. ?याबाबत ?यांना इकडील
काया/लयास ई-मेल पाठिवला आहे. दोbही देणगीदार एक मिहbयाआड आळी पाळीने उदीHसाद िवभागास
uलॉि टक रोल देणगी वCपात परु वठा करणार आहेत. ?यांचेकडून Hाuत होणा-या uलॉि टक रोलची िनयमानसु ार
देणगी काऊंटर येथे देणगी पावती कCन Hाuत होणा-या uलॉि टक रोलची नUद माल साठा रिज टरला घे6यात
येईल. व सदरह@ साईभrतांना वषा/ अखेरीस आभार प>ही देता येईल.
१. ी महेश कुमार C तगी, गािजयाबाद, व ी लोके श कुमार शमा/, नागपरू , यांचेकडून Hाuत होणा-या
uलॉि टक रोलवर लाल रंगात ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड व SHRI SAIBABA
SANSTHAN TRUST SHIRDI या Hमाणे छपाई कCन uलॉि टक रोल सं थानला देणार आहेत.
२. सदर uलॉि टक रोल १०० एमएम साईज परु वठा करणार आहेत.
३. दरमहा २२५ ते २५० िक.M. uलॉि टक रोलची आवयकता असते.
४. दरवष सरासरी अदं ाजे uलॉि टक रोलचा खच/ C, सहा लाख C, मा> अपेAीत आहे.
५. uलॉि टक रोल सपं त आRयानतं र आवयकतेनसु ार uलॉि टक रोलची मागणी संबधं ीत साईभrतांना
फोनदारे कर6यात येईल.
भrतमंडळ सभासद संदभा/तील खालील कामकाज सामाbय Hशासन िवभाग काय/सन-०८ कडुन के ले
जाते. भrतमंडळ सभासदांना वषा/तनु तीन वेळेस (ी रामनवमी, ी गCु पौिण/मा, व ी प6ु यितथी उ?सवाचे) होणाया काय/माचे िनमंञण पिञका व ?यासोबत उदी-Hसाद पो टामाफ/ त पाठिव6यात येतो. चेक
डीडी, मिनऑड/र, ओबीटी, इ. Tारे देणगी पाठिवणा-या साईभrतांना देणगी पाव?यासोबत उदीHसाद पाठिवला
जातो. देणगी काया/लयात देणगी देणा-या साईभrतांना उदीHसाद देणसे ाठी देणगी काया/लयात उदी-Hसाद पािकटे
इकडील काया/लयाकडून परु िवले जातात.
उपरोrत गरज लAात घेता, देणगीदार साईभrत ी महेश कुमार C तगी, सिहबाबाद, िज.गािजयाबाद व
ी लोके श कुमार शमा/, नागपरु यांचेकडून उदीHसाद पॅ
िकंगसाठी आवयक असणारे uलॉि टक रोल वेळोवेळी
देणगीदाखल वीकारणेबाबतOया H तावावर िनण/य होणेस िवनतं ी.
िनण/य .२८
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
कzगसाठी आवयक असणारे uलाि टक रोल H तावात नमदु के लेHमाणे
होऊन, उदीHसाद पॅ
गी,
ी महेश कुमार C ततगी
गी, सिहबाबाद,
सिहबाबाद, िज.
िज.गािजयाबाद व ी लोके श कुमार शमा/, नागपरु या दानशरु
साईभ}ांकडून, सदर पॅ
कzग रोलवर सबं ंधीत देणगीदार कोणतीही जािहरात करणार नाही,
नाही, या अटीOया अधीन
राह@न, वेळोवेळी देणगी वCपात ि वकारणेस माbयता दे6यात आली.
आली. (काय/वाही- H.अिधAक, सामाbय Hशासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २९
Aिणक शRु क परतावा करणे.
सं थान कम/चाYयांOया पाRयांचा सन २०१७२०१७-१८ वषा/चा शै
H तावसं थानचे Hचिलत प³तीनसु ार मा.कोट/ Pरिसहर यांचे काळापासनू मा.यव थापन सिमतीचे माbयतेने दरवष
तावसं थान कम/चा-यांना ?यांOया पाRयाचा शै
Aिणक शRु काचा परतावा िदला जातो.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनण/य .८९ अbवये माग/दश/क त?वे वजा
िनयमावली ठरिव6यात आलेली आहे. सदरOया माग/दश/क त?वानसु ार स4या शै
Aिणक शRु काचा परतावा दे6याची
काय/वाही चालु आहे. िनण/य .८९ (१) शासनाने िवnापीठांनी के वळ गणु व?तेOया िनकाषावर (On Merit
Basis) भर6यात येणा-या (समु ारे ५० % पयcतOया) जागांवर Hवेश िदRया जाणा-या िवnा{याcसाठी (िनhन दराने)
िनधा/रीत के लेRया फX दर रकमेपयcतच, मया/दीत असावा असे नमदु आहे. यास अनसु Cन शासकXय/शासन
अनदु ािनत अvयासमासाठी आकर6यात येणा-या शRु काOया मया/दपे यcत शै
Aिणक शRु क रकमेचा परतावा िदला
जातो. तसेच fय.ु के .जी ते इ.१० वी (इMं जी मा4यम) व आयटीआय या अvयासमांचा शै
Aिणक शRु काचा
परतावा सं थानOया शाळे Oया दराचे मया/दपे यcत अदा के ला जातो.
शासन मंजरु ी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं>ालय मंबु ई िद.१६ जल
ु ,ै२००९ अbवये
िवधी व bयाय िवभाग म>ं ालय मंबु ई यांनी सदर योजना मा.यव थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभेतील
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िनण/याHमाणे सं थान कम/चा-यांना लागू आहे. ?याच धतवर ती यापढु ेही Hचलीत प³तीने चालु राहील, अशी
मजं रु ी िदलेली आहे.
उपरोrत शासन मजं रू ीस अनसु Cन सं थान कम/चा-यांOया पाRयाच
Aिणक शRु काOया परतायाबाबत
ं ा शै
मा.यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनण/य .६९२ सं थान कायम कम/चा-यास पाRयांचा
सन २०१६-१७ या वषा/तील शै
Aिणक शRु काचा परतावा करणेस व ?याकामी येणा-या अदं ाजे C.६६,५०,०००/मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आलेली होती. ?यास अनसु Cन सं थान कायम कम/चा-यांचा पाRयांचा सन २०१६१७ या शै
Aिणक वषा/चा शै
Aिणक शRु क परतायाकामी एकुण रrकम C.३२,८१,६२७/- (अAरी Cपये ब?तीस
लाख एrयाऐशं ी हजार सहाशे स?तावीस) मा> (C~णालय िवभागांसह) H?यA खच/ झालेला आहे.
तसेच सं थानचे शै
Aिणक संकुलामधील ी साईबाबा इिं ~लश िमडीयम कुल व ी साईबाबा किनठ
महािवnालयात fया कम/चा-यांचे पाRय िशAण घेत आहेत, ?यांचेकडून H?यA शै
Aिणक शRु क न घेता, सदरची
रrकम जमा नावे कर6यात येत.े ?यानसु ार उपरोrत दोbही शाळेम4ये िशAण घेत असलेRया कम/चा-याOं या
पाRयांची रrकम C.१६,९०,६३०/-(अAरी Cपये सोळा लाख नवद हजार सहाशे तीस) मा> जमा नावे कर6यात
आलेली आहे. hहणजेच सं थान कायम कम/चा-यांOया पाRयांचा शै
Aिणक शRु क परतायाकामी सन २०१६-१७
म4ये मंजरु रrकम C.६६,५०,०००/- मा> पै
कX रrकम C.४९,७२,२५७/- मा> एकुण खच/ झालेला आहे.
आता सन २०१७-१८ या वषा/Oया कम/चा-यांOया पाRयाचा शै
Aिणक शRु काचा परतावा करणेकामी
खालीलHमाणे खच/ अपेिAत आहे.
अ..
०१.
०२.
०३.

तपिशल

२०१६२०१६-१७ म4ये झालेला
H?यA
यA खच/
सव/ िवभाग (C~णालये वगळता)
C.१९,१८,४८७/C~णालये िवभाग
C.१३,६३,१४०/एकुण रrकम
कम C.३२,
३२,८१,
८१,६२७/
६२७/शै
Aिणक संकुलाम4ये िशAण घेत असलेRया
C.१६,
१६,९०,
९०,६३०/
६३०/कम/चा-यांOया पाRयांचा शै
Aिणक शRु क परतावा
अ..१, २ व ३ एकुण रrकम
कम C.४९,
४९,७२,
७२,२५७/
२५७/-

२०१७२०१७-१८ म4ये अपेिAत
खच/
C.२५,००,०००/C.१८,००,०००/C.४३,
४३,००,
००,०००/
०००/C.२२,
२२,००,
००,०००/
०००/C.६५,
६५,००,
००,०००/
०००/-

तरी िद.१६ जल
ु ,ै२००९ रोजीचे शासन मजं रु ीस अनसु Cन सं थानचे Hचिलत प³तीHमाणे सं थानOया
कायम कम/चा-यांOया पाRयांचा सन २०१७-१८ या वषा/Oया शै
Aिणक शRु काचा परतावा िविहत प³तीने करणेस
व ?याकामी येणारे अदं ाजे C.६५,००,०००/- (अAरी Cपये पासठ लाख) मा> खचा/स माbयता िमळणेस िवनतं ी.
िनण/य .२९
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
Cन,, सं थानचे
होऊन, िद.
िद.१६ जल
थानचे Hचिलत
ु ,ै२००९ रोजीOया शासन मजं रु ीस अनसु Cन
प³तीHमाणे सं थान
चा सन २०१७Aिणक शRु काचा
थानमधील कायम कम/चाYया
ाYयांOया पाRयांचा
२०१७-१८ या वषा/Oया शै
काचा
िविहत प³तीने परतावा करणेस व ?याकामी
याकामी येणाYया
ाYया अदं ाजे CC..६५,
६५,००,
००,०००/
०००/- मा>चे
मा>चे खचा/स माbयता
यता दे6यात
(काय/वाही- H.अिधAक, सामाbय Hशासन)
आली.
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३०
ी.
ी.िकशोर साहेबराव गवळी,
गवळी, H.4वनीAेपण टेिलफोन िवभागHमख
अिपलाबाबत.
ु यांनी के लेRया अिपलाबाबत.
H तावतावी.िकशोर साहेबराव गवळी, H.4विनAेपन व टेिलफोन िवभाग Hमख
ु यानं ी आदेशास िद.२०.११.२०१७ रोजीचे
प>ाbवये मा.अ4यA साहेब, ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांचेकडे अिपल सादर के ले असनु
?याचा तपिशल खालीलHमाणे आहे.
अिपल:
अिपल:- “I had been show cause notice dated 02/08/2017 calling upon me to
explain as to how Rs.19,500/- should not be deducted from my salary for loss of income
of Sansthan due to expiry of Tender Fees Cheque/DD. My reply dated 07/08/2017 being
termed as unsatisfactory, I have been imposed recovery of Rs.19,500/- by the way of order
dated 11/11/2017. I am filing this Departmental appeal against such order dated
11/11/2017 as per above reference.
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Sr.No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I had been charged that even after completion of 3 months the following Cheque/
DD of Tender fees were not submitted to the bank and thus these amounts were lost due to
my negligence. The allegation Chaeque/DD are as under:Name of the firm
Cheque/
Date
Amount
DD No.
M/s. Unique Delta Force, Pune
380286
22/08/2015
Rs.5,000/M/s. Crystal Group, Mumbai
021537
19/08/2015
Rs.5,000/M/s. Intelvision Software Ltd., Mumbai
026677
19/08/2015
Rs.5,000/M/s. Unique Delta Force, Pune
380200
30/07/2015
Rs.2,000/M/s. Net Matrix, Mumbai
438460
04/09/2015
Rs.500/M/s. Amit Photo Studio, Sangamner
833020
04/09/2015
Rs.500/M/s. Video Wall India, Mumbai
174678
04/09/2015
Rs.500/M/s. LED Image, Pune
868760
04/09/2015
Rs.500/M/s. Yugantar Movies
169292
04/09/2015
Rs.500/Total Amount Rs.19,500/The Cheque/DD in question refres to period of 22/08/2015 to 04/09/2015.
By order dated 06/08/2015 I had been asked to take additional charge of CCTV
Department, however such order was received by me on 17/08/2015 at 12.45(afternoon).
The same record is available with the office.
The earlier Incharge of the CCTV Department did not immediately handed over to
me any documents or records or Cheque/DD. Then I complained the same to the Executive
Office Mr.Rajendra Jadhav Saheb & Mr.Bajirao Shinde Saheb, upon whose efforts some
documents were handed over to me on 05/09/2017 and other on 29/09/2017. I reply upon
these stock/document handing over list in my defence.
If these Cheque/DD were never received by me from anybody before expiry of
their three months, I was not responsible for their expiry.
The Charge hand over list prepared by Mr.Vinod Kote as on 05/09/2017 and
29/09/2017 does not disclose the above Cheque/DD on the record. For all practical
purposes the CCTV Department charge was received by me lastly on 29/09/2015. If such
Cheque/DD were never handed over to me on the record till 29/09/2015, I was not
responsible for their expiry.
I was directed to hand over the charge of CCTV Department on
11/02/2016.During such charge handing over, I cataloged and arranged entire records, then
I found the above Cheque/DD in February 2016, therefore, while handing over the charge
on 16/02/2016, I mentioned the above Cheque/DD in charge handing over list.
I had mentioned above all facts and circumstances in my reply explanation dated
07/08/2017.
The above said order of imposing recovery from me of Rs.19,500/- dated
11/11/2017 is incorrect, unjust, arbitrary and unlawful for the following reasons :a) The records of handing over to charge dated 05/09/2015 and 29/09/2015 was not
considered while passing such order mentioned in subject.
b) Hearing is not given while passing such order therefore, there is violation of
principles of natural justice.
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c)

The show cause notice was issued on 02/08/2017 while the Sansthan was aware of
such expired Cheque/DD as on 16/02/2016, therefore, the initiation of action
against me is arbitrary and vindictive in nature.
d) I found the Cheque/DD in February 2016 and as in February 2016, I unable to do
nothing but to just keep on the record as it is, which shows my honesty.
e) All the Cheque/DD refers to a period prior to 05/09/2015 and at such time the
records, stocks, documents, Cheque/DD were not handed over to me on the record
thus for all practical purposes, I was not holding charge of the CCTV control cell
till 05/09/2015, therefore, I am not guilty of expiry of those Cheque/DD.
f) There is no reference of audit inspections, audit report, query of auditor or
complain or source of information before initiation if such proceeding against me
therefore, the whole inquiry vitiates with malafids.
g) The documents submitted with explanation dated 07/08/2017 and my explanation
to show cause notice has not been considered at all while passing the order dated
11/11/2017.
h) Hence, this appeal requesting to suspend/cancel the recovery and quash & set
aside the order dated 11/11/2017. ” असे hहटले आहे.
तसेच सदरचे आिपल सोबत पिु ढलHमाणे कागदप>े जोडलेली आहेत.
1.
Copy of CCTV Dept. Additional Charge Order No.SSST/VS-EO/1827/2015,
Dated-06/08/2015. (Received on 17/08/2015 at 12.45 PM)
2.
Copy of Charge/Documents/Stocks handing over list dated 05/09/2015 and
29/09/2015.
3.
After Review/Situation of CCTV Dept. Personally meet & Submit Request
application on 22/09/2015 to Executive Officer.(Copy of Request application
attached herewith)
4.
Copy of CCTV Dept., Additional Charge removed Order No.SSST/ GAD/ EST/
4260/2016, Dated-11/02/2016
5.
Copy of Charge/Document/Stocks handing over list dated on 16/02/2016
6.
Copy of Show Cause Notice No.SSS/GAD/VS-7A/1951/2017 dated on
02/08/2017
7.
Copy of Explanation Submitted on 07/08/2017 to above Sr.No.(6) Show Cause
Notice.
8.
Copy of order dated 11/11/2017 directing to Recover Rs.19,500/- from my salary
by order No.SSS/GAD/VS-7A/3147/2017
9.
Copy of Shree Sai Baba Santhan Trust Shirdi (Discipline and Appeal) Regulations
2013- Chapter-IV Provision 10(3) (iv) [page No.58] and Chapter–V Provision
13(2), 14(1), 15 & 17[Page No.61]
Hकरणाची मािहती:
मािहती:- ी.गवळी यांनी सीसीटीही िवभागाकडील कागदप>ांचा चाज/ देवाण-घेवाण
करतांना काही चेक/डीडी िदलेले होते. सदर चेक/डीडी नािशक िसंह थ कंु भमेळा-२०१५ चे अनषु ंगाने मिं दर व
पPरसराचे सरु िAततेOया टीकोनातून सरु Aा साही?य खरे दी करणे, िशड शहराम4ये सीसीटीही यं>णा िवकसीत
करणे व z चे दश/नासाठी येणा-या भािवकांना सल
ु भ दश/न होणेकामी दश/न रांगते डीजीटल एलईडी Xन
बसिवणे इ. कामांसाठी परु वठादार यांचेकडून िनवीदा फX hहणनु जमा कर6यात आलेले होते. ी.गवळी यांनी
वरील िनिवदा िफचे चेक/डीडी ची मदु त संपनू ३ मिहने झालेले असतांना चाज/ देतांना ताlयात िदले. ी.गवळी
यांनी सदरचे चेक/डीडी वेळेवर सं थान खाती जमा करणे आवयक होते. ?यांचे हे कृ ?य गै
रिश त वत/नात मोडते.
तसेच ी.गवळी यांनी वेळेवर िनिवदा िफचे चेक/डीडी जमा न के Rयामळ
ु े सं थानचे C१९,५००/- मा> नक
ु सान
झालेले आहे.
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hहणनु सदर गै
रिश त वत/नाबाबत ी.िकशोर गवळी यांना जा.न.ं एसएसएस/साHशा/वशी-७ए/१९५१/
२०१७ िद.०२-०८-२०१७ अbवये कारणे दाखवा नोटीसा काढून, ?यांचा लेखी खल
ु ासा मागिवणेत आला होता.
?यास अनसु Cन ी गवळी यांनी िद.०७/०८/२०१७ रोजी लेखी खल
ु ासा सादर के ला असनू ?यात ?यांनी “मी
स4या Hभारी 4विनAेपन व टेिलफोन िवभागHमख
ु या पदावर काय/रत आहे. मी मािहती त>ं oान िवभागाकडे
H.िवभागHमख
ु या पदावर काय/रत असतांना मला सी.सी.टी.ही. कंोलसेल िवभागाचा अितरीrत पदभाराचा
आदेश िद.०६.०८.२०१५ रोजी होऊन सदर आदेशाची Hत मला िद.१७/०८/२०१५ रोजी दपु ारी १२.४५ वाजता
िमळाली.
सदर आदेशानसु ार मी त?कालीन मा.काय/कारी अिधकारी सो. यांचे सचु नेनसु ार ता?काळ कामकाज
कर6यास सरु वात के ली होती. परंत,ु सी.सी.टी.ही. कंोलसेल िवभागाचे त?कालीन व स4याचे िवभागHमख
ु ी.
िवनोद गोवध/न कोते यांनी मला चाज/ िदली नाही. ते मला डेड टॉक, फाईRस कागदप>े चाज/ देत नसRयाची बाब
मी वेळोवेळी वPरठांOया िनदश/नास आणनु िदलेली होती. ?यानतं र त?कालीन मा.काय/कारी अिधकारी सो. यांनी
ी.िवनोद गोवध/न कोते यांना ?वरीत चाज/ देणबे ाबत मौिखक आदेश िदलेनंतर ?यांनी अन
ु मे िद.०५/०९/२०१५
व िद.२९/०९/२०१५ रोजी सी.सी.टी.ही.कंोल सेल िवभागाचा चाज/ िदला. संबंिधत चाज/म4ये संदभय
नोटीसम4ये नमदु असलेRया डी.डी./चेकचा कुठे ही उRलेख नाही. तसेच ते डी.डी./चेक ी. िवनोद गोवध/न कोते
यांनी माaया ताlयात चाज/ देतेवेळी िदलेले नाहीत. मी सी.सी.टी.ही.कंोल सेल िवभागात काम करत असताना
िवभागातील मह?वपणु / फाईRस Þा अ ताय त अव थेत आढळुन आRयाने मी या िवभागातील संबधीत
िलपीकाचे काम करणारे ी.मनोज वै
n, वग/-४ कम/चारी यांना काया/लयीन फाईRस यव थीत लावनु नंबरzग
करणेबाबत सचु ना के Rया हो?या. परंत,ु संबंिधत कम/चा-याने हे काम कर6यास पट शlदात नकार िदRयाने मी
िद.२२/१०/२०१५ रोजी मा.HशासकXय अिधकारी, सो. यांचे अिभHायासह अहवाल काय/वाहीसाठी सादर के ला
होता. परंत,ु कामगार िवभागामाफ/ त संबधीत कम/चा-यावर कोणतीही काय/वाही झाली नाही. उपरोrत मह?वपणु /
िवभागाचे कामकाजाचे अवलोकन करता, मी त?कालीन काय/कारी अिधकारी सो. यांना सदरचा पदभार हा
अितरीrत असRयाने मला ?यातनु मrु त करणेबाबत मी िद.२२/०९/२०१५ रोजी िवनतं ी अज/ सादर के ला होता.
संबधीत कम/चारी ी.मनोज वै
n हे काम करत नसRयाने मी याच िवभागातील ी.मनोज मराठे यांना काया/लयीन
िलपीक संबधं ीत काम कर6यास सांगीतले. ?यानंतर मला िद.११/०२/२०१६ रोजी सी.सी.टी.ही.कंोल सेल
िवभागाचे अितरीrत कामकाजाचे पदभारातनु मrु त कCन, सदर कामकाज पbु हा ी.िवनोद गोवध/न कोते यांनी
पाहणेबाबतचा आदेश झाला. ?यानसु ार मी व काया/लयीन कामकाज पाहणारे िलपीक ी.मनोज मराठे दोघांनी
िवभागाकडील डेड टॉक याnा, कागदप>े, काया/लयीन फाईRस यांOया याnा बनिव6यास सCु वात के ली असतांना
सव/ कपाटातील व टेबलचे Óाहर यातील कागदप>ाच
ं ी तपासणी के ली असता, टेबलाOया वापरात नसलेRया
Óाहरम4ये ०९ नग डी.डी./चेक चा टॅ
पलर मारलेला एक>ीत सच
ं आढळुन आला.
मला चाज/ देतेवेळी त?कालीन िवभागHमख
ु ी.िवनोद गोवध/न कोते व ?यांचे सोबत काया/लयीन काम
पाहणारे िलपीक ी.मनोज वै
n यांनी एकि>त बचं असलेले व Óाहरम4ये ठे वलेRया डी.डी./ चेक सदं भाcत
कुठलीही मािहती न देता मला अधं ारात ठे वले तसेच सदर चेक/डी.डी. बाबत चाज/ यादीम4ये कुठRयाही Hकारचा
उRलेख के लेला नसRयाने तसेच ते माaया ताlयात िमळालेले नसRयाने ?याबाबत मी पणु त/ : अनिभo होतो.
सदर िवभागाचा अितरीrत पदभार माझेकडे ०५ मिहने २४ िदवस कालावधीकरीता रािहRयाने माझा
सदर िवभागाचा अितरीrत पदभार काढुन घेतलेनतं र पनु च िद.११/०२/२०१६ रोजीचे आदेशानसु ार ी.िवनोद
गोवध/न कोते यांना चाज/ देतांनी उपरोrत नमदु के लेHमाणे एक>ीत Óाहरम4ये सापडलेले चेक/डी.डी. चा चाज/
यादीम4ये माझे काया/लयातील पणु // अपणु / H तावांबाबत मािहती नमदु कCन ?याम4ये मु ा .१० व ११ म4ये
िनिवदाधारकांचे िनिवदा फX व बयाना रकमेचे डी.डी./चेकचा उRलेख कCन ी.िवनोद गोवध/न कोते यांना
िद.१६/०२/२०१६ रोजी चाज/ िदलेला आहे.
मी आपले िनदश/नास आणनु देऊ इिOछतो कX, उपरोrत सव/ पPरि थती स4याचे िवभागHमख
ु ी.िवनोद
गोवध/न कोते यांना माझेकडुन चाज/ देवनु आज अखेर जवळपास िदड वष/ पणु / झाले आहे. या चाज/म4ये
डी.डी./चेकचा उRलेख आहे. वा तिवक पाहता स4याचे िवभागHमख
ु ी.िवनोद गोवध/न कोते यांनी माbयता
घेऊन संबधीत परु वठाधारक यांचेशी प>यवहार कCन ?यांचेकडुन निवन तारखेचे डी.डी./चेक तयार कCन
लेखाशाखेत जमा करणे आवयक होते. परंतु ?यांनी दीड वषा/त ?यावर काहीही काय/वाही न करता संबधीत
चेक/डी.डी. आज अखेर Hलंबीत ठे वनु ते िवनाकारण आपली िदशाभल
ु करत आहे.
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अशा Hकारे ी.िवनोद गोवध/न कोते यांचेकडुन मला सी.सी.टी.ही. िवभागाचा सपं णु / पदभार
िद.२९/०९/२०१५ रोजी िमळालेला आहे. चाज/ यादीम4ये सदं भय नोटीसमधील नमदु चेक/डी.डी. यांचा उRलेख
नाही. तसेच मला ?यावेळी ?यांचक
े डुन माaया ताlयात िमळालेला नाहीत. माaयाकडे या पदाचा अितरीrत
काय/भार होता. बदली आदेशानसु ार मी पbु हा ी.िवनोद गोवध/न कोते यांना सी.सी.टी.ही. िवभागाचा चाज/
िद.१६/०२/२०१६ रोजी िदलेला आहे. सदरचा चाज/ देतांना ी.िवनोद गोवध/न कोते यांचे काय/काळातील सदरचे
चेक/डी.डी.मला आढळुन आले. यात सं थानचे आिथ/क नक
ु सान होऊ नये hहणनू मी ते चेक/डी.डी. ी.िवनोद
गोवध/न कोते यांचेकडे चाज/ यादीनसु ार सपु तु / के लेले आहेत. मागील गेली दीड वषा/त आवयक ती काय/वाही
ी.िवनोद गोवध/न कोते यांनी के लेली नाही. सदरची बाब ?यांनी Hशासनापासनु लपवनु ठे वलेली आहे. सबब,
सदरOया आिथ/क नक
ु सानीस मी जबाबदार नाही. ?यामळ
ु े सदरची रrकम Cपये १९,५००/- मा> माaया पगारातनु
वसल
ु कC नये. सदरची नोटीस माaयापरु ती फाईल कर6यात यावी, ही आपणास नÝ िवनतं ी.” असे hहटले आहे.
सदरचा खल
ु ासा HशासकXय अिधकारी, संबंिधत िवभाग यांचमे ाफ/ त सादर के ला असनु ?यावर HशासकXय
अिधकारी यांनी “रrकम C.१९५००/- वेळेत सं थान खाती जमा न के Rयाने सं थानचे तेवढे आिथ/क नक
ु सान
झाले आहे. संबधं ीताकडून ?याची वसल
ु ी होणे अपेिAत आहे.” असा अिभHाय िदलेला आहे.
याबाबत िद.२३.०९.२०१७ रोजी सादर कर6यात आलेRया िटपणीवर मा.उपिजRहािधकारी यांनी “ ी.
गवळी यांनी सादर के लेRया खल
ु ाशावर ी.िवनोद कोते यांचे hहणणे _या” असे िनद`श िदलेले होते. ?यानसु ार
जा.न.ं एसएसएस/साHशा/वशी-७ए/ २७९२/२०१७, िद.०९/१०/२०१७ रोजीचे प>ाbवये ी िवनोद कोते यांना ी
गवळी यांचे खल
ु ाशावर ?यांचे hहणणे सादर करणेस कळिव6यात आले होते. ?यावर ी कोते यांनी “उपरोrत
संदभय प>ास अनसु Cन कळिवतो कX, सीसीटीही कंोल सेलचा काय/भार जा.न.ं एसएसएस/ वशी/काअ/
१८२७/२०१५ िद.०६/०८/२०१५ रोजी ी िकशोर गवळी, fय.ु ई.डी.पी. मॅ
नेजर यांचेकडे सोपिव6यात आलेला
होता. सदर आदेशास अनसु Cन सीसीटीही िवभागाचा माझेकडे असलेला िद.०५/०८/२०१५ पयcतचा चाज/म4ये
सव/ फाईRस, रिज टर, डेड टॉक बाबतOया नUदी लेखी वCपात पणु त/ : तयार कCन चाज/ चाज/ देवाण-घेवाण ही
िद.०५/०९/२०१७ व िद.२९/०९/२०१७ रोजी कर6यात आलेली आहे. सदर आदेशास अनसु Cन सीसीटीही
सेलकडील कामकाज ी िकशोर गवळी यांनी िद.१५/०८/२०१५ पासनु सीसीटीही सेलकडील पहाणे सCु
के लेबाबत सन २०१५-२०१६ चे रजा नUद रिज टरवर ?यांची वाAरी आहे.
सदर Hाuत झालेले चेक/डीडी हे ी गवळी यांनी वेळोवेळी सं थानखाती जमा करणेची काय/वाही ?यांचे
काळात होणे गरजेचे होते. ी गवळी यांनी सदरचे डीडी टेबलाOया वापरात नसलेRया Óॉवरम4ये आढळुन
आRयाचे सदरचे लेखी खल
ु ाशा म4ये नमदु के लेले आहे. परंत,ु सरु Aा साही?य खरे दी करणे, िशड शहराम4ये
सीसीटीही य>ं णा िवकसीत करणे व डीजीटल एलईडी Xन बसिवणे इ.कामांसाठी मागिव6यात आलेRया ट<डर
सबं धं ीत सीलबदं पािकटाOं या नUदी ी िकशोर गवळी काय/कालातच वक/ िशट रिज टरवर घे6यात आलेRया
असनु सदर वक/ िशट रिज टरवर ी िकशोर गवळी यांची वाAरीही आहे. यावCन असे िदसनू येत आहे कX, सदर
चेक/ डीडीबाबत ी िकशोर गवळी यांना मािहती होती व ?याच
ं ेकडे सीसीटीही कंोल सेलचा काय/भार
असतानाच Hाuत झालेले आहे. तसेच मी ी गवळी यांना चाज/ देतेवळ
े े स सदरचे चेक/डीडी बाबत कुठे ही उRलेख
के लेला नाही व ?यांचे ताlयातही िदलेले नाही असे सदरचे लेखी खल
ु ाशाम4ये नमदु के लेले आहे. सदरचे
चेक/डीडी माझे काय/कालात जमा झालेले नसRयाने ?याचा माझे चाज/ देवाण-घेवाणम4ये उRलेख कर6याचा
िकंवा ?यांचे ताlयात दे6याचा कुठलाही संबधं येत नाही.
तरी जा.न.ं एसएसएस/साHशा/आ था/४२६०/२०१६, िद.११/०२/२०१६ रोजीचे आदेशाbवये
सीसीटीही िवभागाचा पदभार माझेकडे आलेनंतर सदरचे चेक/ डीडी कालबाहय झालेRया ि थतीत माझे ताlयात
िदलेले आहे. याबाबत Hशासनाने शहािनशा कCन यो~य ती काय/वाही करावी, ही नÝ िवनतं ी.” असे hहटलेले
आहे. तसेच सदर मािहतीसोबत सन २०१५-२०१६ चे रजा नUद रिज टरचे पानाची झेरॉrस Hत व वक/ िशट
रिज टर पान .३८,३९,४०,४१,४२ ची झेरॉrस Hत जोडलेली होती.
ी.िकशोर साहेबराव गवळी यांना उपरो} गै
रिश त वत/नाबाबत िशAा hहणनू ी साईबाबा सं थान
िवÖ तयव था, (िशड) सेवा (िश त व अिपल) िविनयम,२०१३ Hकरण ३ कलम ५(३) अbवये ी.िकशोर
गवळी यांनी वेळेवर िनिवदा िफ चे चेक/डीडी जमा न के Rयामळ
ु े सं थानचे C १९,५००/- मा> झालेले नक
ु सान
ी.िकशोर गवळी यांचे मािसक पगारातनु समान पाच हu?याम4ये वसल
ू करणेबाबत जा. न.ं एसएसएस/ साHशा/
वशी-७ए/ ३१४७/२०१७, िद.११.११.२०१७ रोजीचे प>ाbवये ी िकशोर गवळी यांना कळिव6यात आलेले
आहे.
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िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प मत:
मत:- सबब, ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,(िशड) सेवा (िश त व
अिपल) िविनयम,२०१३ Hकरण ३ कलम ५(३) अbवये ी.िकशोर गवळी यांनी वेळेवर िनिवदा िफ चे चेक/
डीडी जमा न के Rयामळ
ु े सं थानचे C१९,५००/- मा> झालेले नक
ु सान ी.िकशोर साहेबराव गवळी याच
ं े मािसक
पगारातनु समान पाच हu?याम4ये वसल
ू करणेबाबत झालेRया जा. न.ं एसएसएस/साHशा/वशी-७ए/३१४७/२०१७,
िद.११.११.२०१७ रोजीचे आदेशािवC³ ी गवळी यांनी अिपल के ले असनू ?याम4ये ?यांनी ?यांना ी.िवनोद
कोते यांनी सीसीटीही कंोल सेल िवभागाचा चाज/ िद.०५/०९/२०१५ व िद.२९/०९/२०१५ रोजी िदला असनू
?याम4ये सदर चेक/डीडी चा उRलेख नसRयाचे hहटले आहे. तथापी, ी गवळी यांनी सदरचे डीडी टेबलाOया
वापरात नसलेRया Óॉवरम4ये आढळुन आRयाचे सदरचे लेखी खल
ु ाशा म4ये नमदु के लेले आहे. परंत,ु सरु Aा
साही?य खरे दी करणे, िशड शहराम4ये सीसीटीही य>ं णा िवकसीत करणे व डीजीटल एलईडी Xन बसिवणे इ.
कामांसाठी मागिव6यात आलेRया ट<डर संबधं ीत सीलबंद पािकटांOया नUदी ी िकशोर गवळी काय/कालातच
वक/ िशट रिज टरवर घे6यात आलेRया असनु सदर वक/ िशट रिज टरवर ी िकशोर गवळी यांची वाAरीही आहे.
यावCन असे िदसनू येत आहे कX, सदर चेक/डीडीबाबत ी िकशोर गवळी यांना मािहती होती व ?यांचेकडे
सीसीटीही कंोल सेलचा काय/भार असतानाच चेक/डीडी Hाuत झालेले आहे. ?यामळ
ु े ी िकशोर गवळी यांनी
सादर के लेले अिपल फे टाळ6यात यावे िह िवनतं ी.
माbयतेसाठी सिवनय सादर.
िनण/य .३०
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, ी.
ी.िकशोर साहेबराव गवळी,
गवळी, H.4वनीAेपण टेिलफोन िवभागHमख
ु
रिश त वत/नाबाबत ?यांचक
यांOया गै
े डून C.१९,
१९,५००/
५००/- मा> रकमेची वसल
करता, ?यांना समज दे6यात येऊन,
न,
ू ी न करता,
वत/नाम4ये सधु ारणा करणेची सधं ी दे6यात यावी.
यावी. तसेच ी.
ी.िकशोर साहेबराव गवळी यांचेकडून H तािवत
रकमेपै
कX काही रrकम वसल
असRयास, ती ?यांना परत
परत करणेत यावी.
यावी.
ू के लेली असRयास,
(काय/वाही- H.अिधAक, सामाbय Hशासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३१
ी.
रिश त वत/नाबाबत.
ी.अिनल दdा>य देशमख
चालक, वाहन िवभाग यांचे गै
ाबाबत.
ु , वाहन चालक,
H तावी.अिनल द?ता>य देशमख
तावु हे िद.२३-११-२०१५पासनू ते आजअखेरपयcतचे कालावधीत,सलग,कुठRयाही
Hकारची लेखी अथवा तUडी सचु ना न देता, डयटु ीवर गै
रहजर राहीलेले आहेत. ?यामळ
ु े वाहन िवभागाम4ये
कामकाजात अडचण झाली व ?यांचे जागी ऐनवेळी दसु -या कम/चा-याची नेमणक
ु करावी लागली. सदर कृ ?यामळ
ु े
इतर वाहन चालकांवर/कम/चा-यांवर पPरणाम हो6याची शrयता नाकारता येत नाही. असे H.अिधAक, वाहन
िवभाग याच
ु याच
ं ी िनवेदने Hाuत झालेली आहे. ी.देशमख
ं े सदरचे कृ ?य हे बेकायदेशीर असनू , गभं ीर वCपाचे
वत/नात मोडते.
तसेच उपरोrत गै
रिश त वत/नाबाबत ी. देशमख
ु यांना अन
ु मे जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/ ३३०३/
२०१५, िद.०३-१२-२०१५, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/६२१७/२०१६ िद.१०-०२-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/
वशी-७ए/ १३१/२०१६ िद.११-०४-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/७४९/२०१६ िद.१९-०५-२०१६,
जा.न.ं एसएसएस/ वशी-७ए/१३३४/२०१६ िद.१८-०६-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/१६६८/२०१६
िद.०७-०७-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/२४५५/२०१६ िद.१६-०८-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/
३१३५/ २०१६, िद.१७-०९-२०१६, जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/३६२४/२०१६ िद.०८-१०-२०१६, जा.न.ं
एसएसएस/ वशी-७ए/४८६२/२०१६ िद.१७-१२-२०१६ व जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/५३४९/२०१७ िद.१८०१-२०१७ अbवये कारणे दाखवा नोटीस काढून खल
ु ासा मागिव6यात आलेला होता. तथापी, सदरचे कारणे
दाखवा नोटीस रिज.ए.डी. पोटाने घरOया प??यावर पाठिव6यात आRया हो?या “मालक प?ता सोडून गेले सबब
पाठिवणारास परत रवाना” hहणनू पाकXटे परत आलेली आहे.
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, (िशड) सेवा (वत/णक
ू ) िविनयम, २०१३ चे कलम (३)
Hामािणकपणा, सेवेशी एकिनठता कायम राख6याचे सं थानOया कम/चा-याचे कत/य :(१) सं थानचा H?येक कम/चारी नेहमीच :(i) संपणु / Hामाणीकपणा कायम राखेल.
(ii) सेवेशी एकिनठता कायम राखेल ;
(iii) सं थानOया कम/चा-याला साजेसे नसणारे कृ ?य करणार नाही.
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अशाHकारे ी. अिनल द?ता>य देशमख
ु , वाहन चालक, वाहन िवभाग यांचे ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, (िशड) सेवा (वत/णक
रिश त वत/नात
ू ) २०१३ चे कलम ३(१) अbवये उपरोrत कृ ?य गभं ीर गै
मोडतात.
?यामळ
ु े ी देशमख
ु यानं ा जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/४०७८/२०१७, िद.१६-२-२०१७ अbवये
अिभकथनप> ठे व6यात आले आहे. व जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/४०७९/२०१७, िद.१६-२-२०१७ अbवये अॅ
ड.
बी.वाय.काळवाघे यांची खातेचौकशी अिधकारी hहणनू नेमणक
ू कर6यात आलेली आहे.
परंतु ी देशमख
ु यांना रिज.ए.डी. पो टाने पाठिव6यात आलेले आरोपप>ाचे टपाल परत आले आहे.
तसेच वाहन िवभागाकडील िद.११-३-२०१७ रोजीचे प>ानसु ार िद. २४-२-२०१७ रोजी अिधAक, वाहन िवभाग
िलपीक-टंकलेखक, व इतर कम/चारी ी अिनल द?ता>य देशमख
ु यांना आरोपप> बजािवणेसाठी समA ?यांचे
घरी Cई गावी गेले असता. ी देशमख
ु यांचे घराला कुलपू लावलेले होते. ?यांचे शेजारी चौकशी के ली असता ी
देशमख
ु एक ते िदड वषा/पासनू तेथे राहत नाहीत व ते गावाम4ये कोणाला िदसले नाही असे समजले. गावात इतर
यrतzकडे चौकशी के ली असता ी देशमख
ु एक िदड वषा/पासनू कोणाला िदसले नाही अशी मािहती िमळाली
आहे.
ी देशमख
ु हे ?यांचेवर ठे व6यात आलेले आरोपप> ि वकारणेस तसेच खातेचौकशीचे तारखांना हजर
होत नसRयाने नै
सिग/क bयायत?वानसु ार ी देशमख
ु यांना खातेचौकशी करीता उपि थत होणेकामी सकाळ व
साव/मत या थािनक वत/मानप>ाम4ये िद.२०.५.२०१७ राजी जािहर नोटीस Hकटन कर6यात आले होते, ?यानसु ार
सोमवार िद.२९.५.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता Hशासन शाखा काया/लयात खातेचौकशीची तारीख
नेम6यात आलेली होती. तथापी िद.२९.५.२०१७ रोजी ी. देशमख
ु हे सकाळी ११.०० ते साय.ं ०६.०० वाजेपयcत
चौकशीचे कामकाजाकरीता काया/लयात उपि थत झालेले नाही. ?यामळ
ु े ी. देशमख
ु हे चौकशीकामी हजर होत
नसRयाचे िदसनू आले आहे. ?यामळ
ु े ?यांचेवर ठे व6यात आलेRया अिभकथनप>ातील आरोपांची खाते चौकशी
अॅ
डहोके ट ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यांचेमाफ/ त एकतफा/ चौकशी पणू /
कर6यात आली असनू ?यांनी पणू त/ ः नै
सिग/क bयायत?वानसु ार खातेचौकशीचे काम पणु / कCन ?यांचा िद.०५-११२०१७ रोजीचा खातेचौकशी िनकष/ अहवाल सादर के ला आहे. खातेचौकशी अिधकारी यांनी अहवालातील
िनकष/ खालीलHमाणे िदलेला आहे.
१)
ी. अिनल द?ता>य देशमख
ु , वाहन चालक, वाहन िवभाग यांचे वरील अिभकथनप>ातील
आरोप शाबीत झाRयाने ी. देशमख
ु दोषी आहेत.
२)
ी. देशमख
ु यांनी ी.साईबाबा सं थान िवव त यव था (िशड) सेवा (वत/णक
ु ) िविनयम
२०१३ चे कलम ३(१) चा भगं के ला आहे.
ी. अिनल द?ता>य देशमख
ु , वाहन चालक, वाहन िवभाग याच
ं ी िद.२.१२.२००६ पासनू सं थान सेवेत
नेमणक
रिश त वत/नाबाबत आजपयcत समज- १ वेळा,
ू कर6यात कर6यात आलेली आहे. ी देशमख
ु यांना गै
ठपका- १ वेळा अशा एकुण- २ वेळा िशAा झालेली असनू देखील ?याच
ं े सेवेत व वत/नाबाबत सधु ारणा होत
नसRयाचे िदसनू येते.
गै
रवत/नात दोषी असलेRया कम/चाYयांस ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,(िशड) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील Hकरण ३ िविनयम ५ अbवये िकरकोळ
िकरकोळ दडं ा?मक कारवाया अतं ग/त
(१) ठपका ठे वणे,
(२) पदोbनती रोखणे,
(३) ?याने हयगय,िकंवा आदेश भंग या कारणामळ
ु े सं थानाचे आिथ/क नक
ु सान के ले असRयास ते ?यांOया
वेतनातून वसल
ू करणे.
(४) वेतनावाढी रोखनु धरणे,
(५) िविनिद/ कालावधीसाठी वेतनाOया समयेणीतील खालOया टuuयात घट करणे आिण अशा घटीOया
कालावधीत सं थानाOया कम/चाYयाला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कसे आिण असा कालावधी समाy
झाRयानंतर ?याOया वेतनवाढी लांबणीवर टाक6यावर अशा घटीचा पPरणाम होईल िकंवा नाही या
संबधं ी पढु ील िनद`श देण,े
(६) समयेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवेOया खालOया टuuयात घट करणे,सव/सामाbयपणे याचा अथ/
सं थानाOया कम/चाYयाOया समयेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सेवा यामधील पदोbनतीवरील Hितबधं
असा होतो, तेथनू ?याOया थानात घट होईल तसेच सं थानाOया कम/चाYयाची समयेणीतील वेतन
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ेणी,पद िकंवा सेवेत fया थानातनू आिण सेवाfयेतेतनु घट झाली ?या थानात िकंवा सेवाfयेतेत
पनु था/पना कोण?या अटीवर होइल यासबं धं ी पढु ील िनद`श िदली जातील िकंवा नाही.
मोठया दडं ा?मक कारवाया अतं ग/त
(७) स}Xची सेवा िनवृdी,
(८) सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ/ करणे,
मा> कोणतेही अिधकृ त काम कर6यासाठी Hेरणा िकंवा बिAस hहणनू कायदेशीर मोबदRया यितPर}
सं थानाOया कम/चाYयाने कोण?याही य}Xकडून अथक लाभ ि वकार के Rयाचा आरोप िस4द झाला तर खंड
(७) िकंवा (८) म4ये नमदु के लेली दडं ा?मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िशAेपै
कX एक िशAा देणचे ी तरतूद आहे.
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मतमत- ी.अिनल द?ता>य देशमख
ु , वाहन चालक, वाहन िवभाग याचे
िवC³ ठे व6यात आलेRया आरोपप>ातील आरोप शाबीत झालेले आहे.ी.अिनल देशमख
रिश त
ु यांचे गै
वत/नाबाबत िशAा hहणनू ?यांना ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,(िशड) सेवा (िश त आिण अिपल)
िविनयम,२०१३ मधील Hकरण ३ कलम ५(८) नसु ार, सेवेतून काढून टाकणे िकंवा बडतफ/ करावयाचे असRयास
?यांचे िवC³ सं थानचे वतीने मा.कामगार व औnोिगक bयायालय, अहमदनगर व मा. िदवाणी bयायालय िसनीयर
िडहीजन, कोपरगाव व fयिु नयर िडहीजन, राहाता येथे कॅ
हेट अज/ दाखल करावे लागेल.
तरी ी. अिनल द?ता>य देशमख
ु , वाहन चालक, वाहन िवभाग यांना सं थान सेवेत वार य असRयाचे
िदसनू येत नाही तरी ?यांना ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,(िशड) सेवा (िश त आिण अिपल)
िविनयम,२०१३ मधील Hकरण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दडं ा?मक कारवाया अतं ग/त सं थान सेवेतून
काढून टाकणे िकंवा बडतफ/ करणे ही िशAा देणबे ाबत िनण/य होणेस िवनंती आहे.
िनण/य .३१
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी.
ी.अिनल द?ता>य
ता>य देशमख
चालक, वाहन िवभाग याचे िवC³ ठे व6यात
यात
ु , वाहन चालक,
आलेRया आरोपप>ातील आरोप शाबीत झालेले असनू ?यांना सं था
थानन सेवेत वार
नाही..
वार य असRयाचे
याचे िदसनू येत नाही
सबब ी.
ी.अिनल देशमख
था, (िशड)
िशड) सेवा (िश त आिण अिपल)
अिपल)
ु यांना ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था,
िविनयम,
थानन सेवेतून
िविनयम, २०१३ मधील Hकरण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दडं ा?मक कारवाया अतं ग/त सं था
काढून टाकणेत यावे, असे ठरले.
(काय/वाही- H.अिधAक, सामाbय Hशासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३२
साई आम भ}िनवास,
भ}िनवास, साईधम/शाळा व साईसहवास इमारत पPरसरात ओपन िजम (खल
यायामशाळा) सुC
ु ी यायामशाळा)
करणेकामी वत/मानप>ात जािहरात Hिस4द कCन ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
ाबत.
H तावबगीचा िवभागामाफ/ त सं थान पPरसरातील साईसहवास इमारत समोरील पPरसर, साईआम, साईधम/शाळा
तावपPरसरात बाग-बगीचा तयार कCन तसेच कारंजा, लॉन व वेगवेगÌया Hकारची शोभेची रोपे/ झाडे लावनु पPरसर
सश
ु ोभीत कर6यात आलेला आहे. ?यामळ
ु े यािठकाणी साईभ}, गावकरी, सं थान कम/चारी याच
ं ी नेहमी वद/ळ
असते.
िद.16 माच/2017 रोजीOया िवभागाकडील चाल,ु H तािवत Hकरणांची मािहती तसेच म>ं ालयाकडे
Hलंबीत असलेRया Hकरणाबाबत आयोजीत बै
ठकXम4ये मा. काय/कारी अिधकारी यांनी सं थान पPरसरातील
बगीचांम4ये खल
ु ी यायामशाळा सCु करणेचा H ताव सादर करणेकामी िनद`श िदलेले होते. ?यानसु ार सं थानOया
साईआमभ}िनवास, Tारावती ईमारतीसमोरील बागेत व साठवण तलाव येथे ांती इडं ि ज, नािशक यांचेकडून
ओपन जीम साही?य खरे दी कCन ओपन िजम (खल
ु ी यायामशाळा) सCु कर6यात आलेली आहे.
तसेच साईभ}ांची वाढती गद लAात घेता, साईआम भ}िनवास येथील सदरचे िजम सािह?य अपरु े
पडत असRयाने सदर िठकाणी तसेच साईधम/शाळा येथील साईभ}ांसाठी व सा. भ. िनवास पPरसरातील बागेत
िफरणारे साईभ}ांसाठी साईसहवास इमारत पPरसरात ओपनिजम (खल
ु ी यायामशाळा) सCु करणे आवयक
आहे.
मागणी- सं थानOया साईआम भ}िनवास, साईधम/शाळा तसेच साईसहवास इमारत पPरसरात ओपन
िजम (खल
ु ी यायामशाळा) सCु करणेकामी नयाने सािह?य खरे दी करणे आवयक आहे. सदर िठकाणी
खालीलHमाणे ओपनिजमचे सािह?य खरे दी कCन बसिवता येईल
अ.ं नं सािह?याचेनाव
नग
अदं ाजे िकंमत (Hितनग) एकुण
01
Sky Walker
3
22,850
68,550
02
Leg Press
3
15,600
46,800
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03
04
05
06
07
08
09
10

Air Walker
Rower
Chest press
Seated Puller
Shoulder Builder
Surf Board
Seated Twister 3 in 1
Sit up board
Total
Transport fitting charges
Total

3
3
3
3
3
3
3
3

15,300
15,300
23,600
15,750
15,650
19,050
20,200
12,600

45,900
45,900
70,800
47,250
46,950
57,150
60,600
37,800
5,27,700/1,72,299/6,99,999/-

तरी उपरो}Hमाणे साईआम भ.िनवास साईधम/शाळा व साईसहवास इमारत पPरसर यािठकाणी ओपन
िजमचे सािह?य खरे दी करणेकामी अदं ाजे C. 6,99,999/- (सहा लाखन याbनव हजार नऊशे नयाbनव) मा>
तसेच GST सह सव/करासिहत होणारा वाढीव खच/ अपेAीत आहे. तरी याकामी वत/मानप>ात जािहरात देऊन व
"इ" िनवीदा शासनाOया वेबसाईटवर Hिस4द कCन िविवध नामांिकत कंपbयाकडुन िनवीदा मागिवणेस तसेच
आलेRया िनवीदांचे तां>ीक व कमिश/यल िबड मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघडुन bयनु dम दरधारकास मा.उपसिमती
सभेपढु े समA बोलावनु ?यास परु वठा आदेश देऊन सािह?य बसवनु घेता येईल.
िवभागाचाअिभHाय- सं थानचे साईआम भ}िनवास, साईधम/शाळा तसेच साईसहवास इमारत
पPरसरात ओपनिजम (खल
ु ी यायायामशाळा) सCु करणेकामी नयाने ओपनिजमचे सािह?य खरे दी करणेकामी
वत/मानप>ात जािहरात Hिसदध कCन ई-िनवीदा मागिवणेस व याकामी येणाYया अदं ाजे C.6,99,999/- (सहा
लाख नयाbनव हजार नऊशे नयाbनव) मा> तसेच GST सह सव/करांसिहत होणारा वाढीव खचा/स माbयता
िमळणेकामी सादर.
तरीउपरो}H तावावरिनण/यहोणेसिवनंती.
िनण/य .३२
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, सं थानचे साईआम भ}िनवास,
भ}िनवास, साईधम/शाळा तसेच साईसहवास इमारत पPरसरात
ओपनिजम (खल
यायायामशाळा) सुC करणेकामी िवहीत प4दतीने ओपनिजमचे सािह?य खरे दी करणेस व
ु ी यायायामशाळा)
?याकामी येणाYया C.६,९९,
९९,९९९/
९९९/- + जीएसटी मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- बगीचा िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३३
nिकय बीलाचा परतावा आदा करणेस मंजरु ी िमळणेबाबत.
सं थान कायम कम/चाYयांOया जादा वै
ाबत.
H तावयव
तावयव थापन
थापन सिमतीचा ठराव .
. – १) जा. न.ं एसएसएस-वशी C~णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २) मा.
यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनण/य . ६९० (६) अbवये C. २०,०००/- पयcत मा. काय/कारी
अिधकारी यांचे अिधकारात तर ?यावरील खचा/ची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभेOया माbयतेने अदा
करावी.
Hा तािवक
तािवक – खालील सं थान कम/चा-यांची C. २०,०००/- पयcतची खचा/ची मया/दा सपं Rयामळ
ु े C.
२०,०००/- पेAा जा त खचा/चे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी – पढु ील तr?यात नमदु के लेRया कम/चा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनंती अज/.
कम/चा-ा-याशी आजाराचे
नाते
नाव
अ. सं था
थानन C~णालयात
णालयात उपचार घेतलेले
१ पठाण शहनाज विलमचंद
आई
Renal
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल
Failure
हÜा-परीचारीका

अ. न.ं

कम/चा-ा-याचे नाव

डॉrटरा
टरांचे
नाव
वाघुळदे

C~णालयाचे
णालयाचे
नाव

एकूण मागणी
रrकम
कम

एकूण देय
रrकम
कम

साईबाबा
हॉि पटल

९१२५.००

९१२५.००

अ - एकूण रrक
कमम

९१२५.००

९१२५.००
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२

३

४

५

६

७

८

ब. सं था
थानन माbय यादीतील हॉि पटलम4ये रे फर के ले होते.
बंदावणे सभु ाष मRहारी
मल
Renal डॉ. जाधवर
ु ा
िवभाग -4वनीAेपण
करीता
Failure
हÜा -िवnतु पय/वेAक
ी.परसराम सोमाजी
प?नी Dengue डॉ.काटे
भालेराव
NS 1
िवभाग-सरंAण
Reactive
हÜा –पहारे करी
ी िदलीप पडु ंिलक गाढे
वतः
Renal डॉ. मंदु डा
िवभाग-सरंAण
Calculus
हÜा –पहारे करी
For
ESWL
ी.सनु ंदा ता?यासाहेब
वतः
Ca
डॉ. राम
बावके
नाईक
िवभाग- बगीचा
हÜा – मदतनीस
ी.सिचन अंबादास डावरे
वडील
Ca
डॉ. बो-हाडे
िवभाग- सी.सी.िट.ही.
ही. एम.
हÜा – मदतनीस
ी.योगेश ि>ंबक साळवी
वतः
Ca
डॉ. िकरण
िवभाग-लेखाशाखा
खांदे
हÜा – मदतनीस
क. सं थान
थान माbय यादीतील नसलेले व रे फर नसलेले हॉि पटल
ी. भागवत सोपान येवले,
आई
Hernia डॉ. भगं ाळे
िवभाग-आय.टी.आय
हÜा – िनदेशक

Cबी हॉल
४५९७९.००
िrलिनक, पणु े

४५९७९.००

Cबी हॉल
१३११८.००
rलीनीक, पणु े

१३११८.००

सÞाDी
हॉि पटल
नािशक

२७८३४.००

२६५१४.००

Hवरा
C~णालय,
लोणी

१००८५.००

९११५.००

मानवता rयरू ी
१८५०७.०० १८०००.००
कॅ
bसर स<टर,
नािशक
मानवता rयरू ी
४२०४९.०० ४१४८४.००
कॅ
bसर स<टर,
नािशक
ब - एकूण रrक
कमम १५७५७२.०० १५४२१०.००
डॉ. भगं ाळे
सिज/कल
अॅ
6ड निसcग
होम, भसू ावळ

क - एकूण रrक
कमम
अ+ब +क - एकूण रrकम
कम

११३५९८.००

८६६५४.००

C~णाचे
वा तय
बाहेरगावी
असRयामु
ळे ८०%
रrकम
nावी असे
मत आहे.

११३५९८.
८६६५४..००
११३५९८.०० ८६६५४
२८०२९५.
२८०२९५.०० २४९९८९.
२४९९८९.००

सदर िबलांची सं थान वै
nकXय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अbवये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण रrकम C.२,४९,९८९/- इतकX आहे.
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मत–
मत– िनयमावली Hमाणे छाननी के ली असनु तसेच C~णांना सं थान माbय
यादीतील हॉि पटलम4ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव6यात आले व उपचार घेतले आहे. ?यामळ
ु े संबधं ीतांना देय
होणारी रrकम अदा करणेस हरकत नाही,असे मत आहे.
िनण/य .३३
यावर सिव तर
तर चचा/ होऊन,
होऊन वरील H तावाम4ये नमदु के लेRया कम/चाYयांनी सादर के लेRया बीलांची वै
nकXय
देखभाल िनयमावली सनसन- १९९९ अbवये
वये छाननी के ली असनू , ?यांची स?यता पडताळून पाहीलेली असRयामळ
ु े,
उपरो} तr?यामधील कम/चाYयानं ा देय असलेली रrकम,
आली..
रrकम, ?यांना अदा करणेस माbयता दे6यात आली
(काय/वाही- वै
nिकय सच
ं ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३४
ी.
ी.सयाजी दादा जगताप,
जगताप, वग/-०४ कम/चारी यांचे वै
nिकय बीलाचा परतायाबाबत.
परतायाबाबत.
H तावतावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- १७ (२) ण
यव
यव थापन
थापन सिमतीचा ठराव .
.:- मा.यव थापन सिमती सभा िद.०५/०९/२०१० िनण/य .७०५
Hा तािवक
तािवक:
िवक:- ी.सयाजी दादा जगताप वग/ -०४ कम/चारी Hसादालय िवभाग यांची आई सौ आशाबाई
या िद. ०४/०४/२०१७ पासनू ी साईबाबा हॉि पटल मधील डॉ. काळे यांचेकडे गडु घा व सांधे दख
ु ीचे उपचार
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घेत होते. डॉ. काळे यानं ी सदर C~णास Total Knee Replace ची श >िया कर6याचा सRला िदलेला होता.
?यानसू ार सौ आशाबाई यांनी िद.०३/०८/२०१७ ते १०/०८/२०१७ पयcत ी साईबाबा C~णालयात अतं C/ ~ण
hहणनू उपचार घेतलेले असनू िद.०५/०८/२०१७ रोजी डॉ. काळे यानं ी TKR ची श >िया के लेली आहे.
सदर श >िया करतांनी लागणारे Implant औषध भांडार िवभागाम4ये उपलlध नहते ?यामळ
ु े ?यांनी
सदर Implant हे M/s. Atharva Surgi Care, Nashik यांचक
े डून िवकत घेतलेले आहे. सदर Implant
खरे दीकामी ी जगताप यांना रrकम C.५२,३८१/- इतका खच/ आलेला आहे.
मागणी–
मागणी– ी.जगताप यांनी िद.०३/०९/२०१७ रोजीचे िवंनती अजा/bवये सदर बीलाचा परतावा
िमळणेकामी िवनं ती के लेली आहे
थानन अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ ठराव यानसु ार छाननी,
छाननी, शासन िनद`श, तांि>क,
>क, कायदेशीर तसेच आिथ/क िवषय इ.
ान::छाननी कCन अनमु ान
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत/ये व अिधकार . १७-२ (ण) अbवये मानवजातीOया कRयाण
करणाYया िकंवा मानवाला आप?तीम4ये साहाÕय करणा-या अbय कोण?याही उदा?त काया/स चालना
देईल असा आहे. ?यानसु ार सं थानतफ̀ दोन धम/दाय C~णालये चालिव6यात येतात.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद.०५/०९/२०१० िनण/य .७०५ अbवये ी. भगवान नरहरी मते,
िलिपक यांचे अवलंबीत आईचा बसिव6यात आलेला साधा गडु घा व महागडा गडु घा यांतील फरक
रrकम C.३५१६४/- संबंिधत कम/चा-याकडून भCन घे6यात यावा, असे ठरले होते. ?यानसु ार ी.
भगवान नरहरी मते यांचेकडून सदर रrकम भCन घे6यात आलेली आहे.
िवभागाचा अिभHाय / प
पट मत:
मत:- ी. सयाजी दादा जगताप यांचे आई करीता वापर6यात आलेला
गडु घा हा महागडा गडु घा नसनू साधा असRयामळ
ु े कम/चा-याकडून भCन घेता येणार नाही. ?यामळ
ु े सदर गडु घा
खरे दीकामी ी. सयाजी दादा जगताप यांना आलेला खच/ रrकम C. ५२,३८१/- मा. यव थापन सिमती सभा
िद.०५/०९/२०१० िनण/य .७०५ अbवये परत करता येईल असे मत आहे.
तरी उपरोrत H तावावर िनण/य होणेस िवनंती.
िनण/य .३४
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी.
ी. सयाजी दादा जगताप,
जगताप, वग/-०४ कम/चारी यांचे िवनंती अजा/चा िवचार करता,
करता,
nिकय बीलाचा
?यांनी मागणी के लेRया C.५२,
५२,३८१/
३८१/- मा> वै
बीलाचा परतावा,
परतावा, ?यांना आदा करणेस माbयता दे6यात
आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३५
ी साईबाबा व ी साईनाथ C~णालयाकरीता खरे दी कर6यात आलेले कापड खरे दीबाबतचे मे.महारा राfय
य>ं माग महामडं ळ मया/िदत,
दत, मबंु ई यांचे बील अदा होणेबाबत.
ाबत.
H तावमा.यव थापन सिमती सभा िद.२७/०३/२०१७ िवषय न.ं ३ िन..२२५-१३ अbवये ी साईबाबा व ी साईनाथ
तावC~णालयातील कम/चा-यांकरीता आवयक असणा-या Óेसचे कापडाची खरे दी मे.महारा राfय य>ं माग
महामडं ळ मया/. मबंु ई याच
ं ेकडुन खरे दी कर6यास माbयता िमळाली आहे. यव थापन मडं ळाची माbयता
िमळाRयानतं र एकुण १०३०० मीटर कापड खरे दीकरीता इ.प> .४६६ िद.१९/०५/२०१७ अbवये
C.६,४८,९००/- इतrया रrकमेचा व १०६ नग नायलॉन मOछरदाणीकरीता C.२४९१०/-इतrया रrकमेचा परु वठा
आदेश दे6यात आला होता ?यानसु ार नायलॉन मOछरदाणीचा माल लगेच Hाuत झालेला आहे.
परंतु परु वठा आदेशाHमाणे काय lRयु कापड-४७५६ मी.,नेही lRयु कापड-३०४४ मी. मCन कलर
कापड-१६०० मीटर अया Hकारे एकुण १०३०० मीटर कापडाची मागणी असRयाने माल तयार करीत असताना
ब-याच तांि>क अडचणzना सामोरे जावे लागते ?यामळ
ु े थोडा अवधी जा त लागतो ?यामळ
ु े ?यांनी ४० िदवसाची
मदु तवाढ मािगतली होती. तसेच सरु Aा रrकम भर6याकरीता सटु िमळणेबाबत ?यांनी िद.३०/०५/२०१७ चे
प>ादारे कळिवले होते. ?यामळ
ु े ?यांना सरु Aा रrकम भरणेकरीता सटु दयावी िकंवा कसे व मदु तवाढ दयावी
िकंवा नाही याकरीता िद.१२/०६/२०१७ रोजी िटपणी ठे वली होती सदरचे मंजरु िटपणीअbवये िद.०४/०७/२०१७
रोजी ४० िदवस मदु तवाढ िदली व सरु Aा रrकम भरणे गरजेचे आहे असे मेलदारे कळिवले होते व ?यानसु ार
िद.१५/०८/२०१७ रोजी सव/ माल मागणीHमाणे िदलेRया मदु तीत Hाuत झाला आहे.
यापवु  कापडावर कोणतेही कर लागु नहते परंतु शासनाOया िद.०१/०७/२०१७ चे पPरप>काअbये
नमदु के ले आहे कX िद.०१/०७/२०१७ पासनु व तु सेवा कर कायदा (G.S.T.)लागु झाला आहे. ?यामळ
ु े ?यांनी
?यांचे बील न.ं ७८ िद.१५/०८/२०१७ ५ टrके G.S.T. करासह C.६,४८,९००/-+३२४४६/- = C.६,८१,३४६/(अAरी C. सहा लाख एrयाऐशं ी हजार तीनशे सेहचे ाळीस मा>) सादर के ले आहे. बीलात िदलेले दर हे सव/
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करांसहीत आहेत ?यामळ
ु े िनिवदेनसु ार payment करासह असले तरी महारा राfय य>मं ाग महामडंळ हा
शासनाचा अगं ीकृ त यवसाय आहे. ?यामळ
ु े मागणीनसु ार देयक अदा कर6यास हरकत नसावी.
तरी उपरोrतHमाणे मे.महारा राfय य>ं माग महामडं ळ मया/.मबंु ई याच
ं े बील न.ं ७८ िद.१५/०८/२०१७
G.S.T.करासह C.६,८१,३४६/-(अAरी C. सहा लाख एrयाऐशं ी हजार तीनशे सेहचे ाळीस मा>) चे बील अदा
होणेबाबतचे H तावास माbयता असावी.
िनण/य .३५
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ C~णालयाकरीता खरे दी कर6यात आलेले कापड
खरे दीबाबतचे मे.महारा राfय यं>माग महामंडळ मया/िदत,
दत, मंबु ई यांचे एकि>त C.६,८१,
८१,३४६/
३४६/- मा> बील अदा
करणेस माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३६
ी साईबाबा C~णालयाचे रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े MRI Machine Buyback करणेबाबतचा H ताव
िनर त करणे.
H तावी साईबाबा C~णालयात रे डीओलॉजी िवभागात स4या असलेले Siemens कंपनीचे MRI मिशन मॉडेल
तावMagnetom Avanto हे मिशन सन २००६ म4ये रrकम C.५,०५,००,०००/- इतrया रrकमेत खरे दी के लेले
आहे. सदरचे मिशन स4या काम करत आहे. परंतू सदर मिशन हे जनु े झाRयामळ
् वारंवार बंद पडत असनू
ु े सधया
?यामळ
नंिदन कामाची व C~णांची गै
रसोय
ु े ?याचा बदं पड6याचा कालावधी हा देखील वाढत आहे, पया/याने दै
होते. सदर मिशनवर मे-२०१६ पयcत ७९४६६ इतrया C~णांचे MRI कर6यात आलेले आहे. सदर मिशन वारंवार
बंद पडत असRयामळ
ु े ?यावरील वािष/क दCू ती व देखभालीचा खच/ देखील वाढत आहे, मे-२०१६ पयcत सदर
मिशनचे वािष/क सिह/स कॉbॅ
rट करणेकामी C.१,८१,६९,४३३/- इतका खच/ झालेला आहे. िद.३१/०३/२०१६
अखेर सदर मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकंमत C.२८,४३,८३२/- इतकX आहे. स4या सन २०१६-१७
करीता कंपनीने रrकम C.३२,३६,३३२/- इतrया रrकमेचे CMC करीता कोटेशन िदलेले आहे, hहणजेच सदर
मिशनवर मिशनचे घसारा वजा जाता येणा-या िकंमतीपेAा स4याचा दCू ती व देखभालीचा खच/ जा त होत आहे.
?यामळ
ु े रे डीओलॉजी िवभागाने व बायोमेडीकल िवभागाने निवन उOच तं>oान असलेले 3 Tesla MRI
Machine घे6याची िशफारस के लेली आहे.
निवन मिशन खरे दीकामी मे.िसमेbस िल., मंबु ई यांचेकडून अदं ाजे खचा/साठी दरप>क मागिव6यात आले
होते, ?यांचे दरप>कानसु ार खरे दीचा तपशील खालीलHमाणे –
Sr.
Name of Item
Qty. App. Rate per in App. Total Amount
No.
Rs.
in Rs.
01.
3 Tesla MRI Machine 01
8,50,00,000.00
8,50,00,000.00
with Accessories
Total Amt. in Rs. 8,50,00,000.00
?यानसु ार ी साईबाबा हॉि पटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता ०१ नग निवन उOच तं>oान
असलेले 3 Tesla MRI Machine िविहत प4दतीने ई- िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या रrकम
C.८,५०,००,०००/- (अAरी C. – आठ कोटी पbनास लाख मा>) चे खचा/स तसेच Siemens कंपनीचे जनु े MRI
मिशन मॉडेल Magnetom Avanto without UPS परत (Buyback) करणेकामी शासनाची पवू / माbयता
घेणक
े ामीचा H ताव िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपढू े माbयतेसाठी ठे व6यात आला
होता, ?यावर िनण/य .५५८ अbवये ी साईबाबा C~णालयातील रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े ०१ नग MRI
Machine दCु त करणेत येऊन, ी साईनाथ C~णालयाम4ये वापरणेत यावे, असे ठरले व ी साईबाबा
C~णालयाम4ये निवन ०१ नग 3 Tesla MRI Machine खरे दी करणेसाठी िविहत प4दतीने ई - िनिवदा
मागिवणेस व ?याकामी येणा-या अपेिAत खचा/स माbयता दे6यात आलेली आहे.
?यानसु ार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त Hतीसाद िमळणेकामी वत/मान प>ात जािहरात दे6यात देऊन
िद.०२/०१/२०१७ ते िद.१६/०१/२०१७ या कालावधीत िनिवदा मागिव6यात आRया हो?या, तर िनिवदा
ि वकार6याची अिं तम मदु त िद.१९/०१/२०१७ अखेर ठे व6यात आली होती. ?यास अनसु Cन ऑनलाईन एकही
िनिवदा Hाuत झाली नहती ?यामळ
ु े “शासन िनण/य .- भाख
ं स-२०१४/H..८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.३०
ऑrटोबर २०१५– Hकरणे चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील– िनिवदा कालावधीस मदु तवाढ” अbवये
जा तीत जा त तल
ु ना?मक दर िमळणेकामी सदर ई-िनिवदेस िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे मजं रु िटपणीbवये
िद.२३/०१/२०१७ पयcत Hथम एक आठवडयाची मदु तवाढ दे6यात आली होती. ?यास अनसु Cन दोन ई-िनिवदा
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Hाuत झालेRया हो?या. परंतु खरे दीकामी तल
ु ना?मक दर िमळणेकामी कमीत कमी ०३ िनिवदाच
ं ी आवयकता
असRयामळ
ु े िद.२४/०१/२०१७ रोजीचे मजं रु िटपणीbवये िद.३०/०१/२०१७ पयcत दसु -यांदा एक आठवडयाची
मदु तवाढ दे6यात आली होती. परंतु ?यास अनसु Cन एकही िनिवदा Hाuत झाली नाही.
खरे दीकामी दोनच ई-िनिवदा Hाuत झाRयामळ
ु े व तल
ु ना?मक दर िमळणेकामी कमीत कमी तीन
िनिवदांची आवयकता असRयामळ
ु े उपरोrत खरे दीकामी िद.०७/०२/२०१७ रोजीचे मंजरू िटuपणीbवये दसु -यांदा
ई – िनिवदा मागिव6यात येऊन िद.२५/०३/२०१७ ते ०८/०४/२०१७ अखेर ऑनलाईन ई – िनिवदा मागिव6यात
आRया हो?या, ?यास अनसु Cन एकही ऑनलाईन ई – िनिवदा Hाuत झाली नाही, ?यामळ
ु े िद.१०/०४/२०१७
रोजीचे मंजरू िटuपणीbवये Hथम िद. १५/०४/२०१७ पयcत मदु तवाढ दे6यात आली होती. ?यानसु ार एकही िनिवदा
Hाuत झाली नाही, ?यामळ
ु े िद.१४/०४/२०१७ रोजीचे मंजरू िटuपणीbवये िद.२४/०४/२०१७ अbवये दसु -यांदा
मदु तवाढ दे6यात आली होती. परंत,ु परु वठाधारकांनी िH–िबडम4ये उपि थत के लेRया शंकाचे िनरसन करणेकामी
१० िदवसांचा कालावधी लागRयामळ
ु े िद.२४/०४/२०१७ नंतर पbु हा ०६ िदवसांची मदु तवाढ दे6यात आली
होती, ?यास अनसु Cन ऑनलाईन ०२ ई – िनिवदा Hाuत झाRया हो?या. ?याचा तपिशल खालीलHमाणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Siemens Ltd., Mumbai
04/05/2017
2
M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai
04/05/2017
वरीलHमाणे Hाuत ०२ तांि>क ई-िनिवदा िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघड6यात
येऊन तल
ु ना?मक तrता तयार कर6यात आला होता. ?याम4ये M/s.Siemens Healthcare Pvt.Ltd.,
Mumbai यांचे Specification आपRया मागणीHमाणे नसRयाबाबत डॉrटरांनी कळिवलेले होते व M/s.
Philips Electronics India Limited, Mumbai यांनी Online VAT Registration Certificate िदलेले
नसRयामळ
ु े दोbहीही िनिवदा अपा> कर6यात आRया हो?या.
?यामळ
ु े िद.२६/०६/२०१७ रोजीOया मंजरु िटuपणीbवये ितस-यांदा ई-िनिवदा मागिव6यास माbयता
घेऊन िद.०७/०७/२०१७ ते १७/०७/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव6यात आRया हो?या व
िद.१२/०७/२०१७ रोजी Hी-िबड िमटzग आयोजीत कर6यात आलेली होती. ?याम4ये उपि थत के लेRया शंकांचे
िनरसन कwन िद.१३/०७/२०१७ रोजी Amendment अपलोड कर6यात येऊन िद.२४/०७/२०१७ पयcत ईिनिवदा भर6यास मदु तवाढ दे6यात आली. ?यास अनसु wन Online ०३ ई-िनिवदा Hाuत झालेRया आहेत. ?याचा
तपिशल खालीलHमाणेSr.No.
Name of Supplier
01
M/s. Siemens Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai
02
M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai
03
M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune
वरीलHमाणे Hाuत झालेRया ०३ Online तांि>क ई-िनिवदा िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी
सिमती सभेपढु े समA उघड6यात आलेRया असनू सदर दोbही िनिवदांमधील तांि>क बाबzचा तल
ु ना?मक तrता
तयार कर6यात येऊन बायोमेडीकल िवभागामाफ/ त तपासनू घे6यात आला आहे. ?यानसु ार पा> तीनही ऑनलाईन
कमिश/यल ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमती सभेपढु े संबिधत िनिवदाधारकांचे समA
उघड6यात आलेRया असनू िनhन?तम दरानसु ार M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai यांना
परु वठा आदेश देणक
े ामी चचा// वाटाघाटी कCन िनण/य घेणक
े ामीचा H ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे
मा.यव थापन सिमतीचे सभेत ठे व6यात आला होता, ?यावर िनण/य .७०२ अbवये, ी साईबाबा C~णालयातील
रे डीओलॉजी िवभागाकरीता नवीन 3 Tesla MRI Machine खरे दीकामी मंजरु ी दे6यात आलेली अदं ाजप>कXय
रrकम व ई-िनिवदा Hियेम4ये तीनही परु वठाधारकांकडून Hाy झालेले दर याम4ये खपु च तफावत िदसनू येत
आहे. याकरीता या ई-िनिवदा Hियेमधील िनhनतम दरधारक M/s. Philips Electronics India Limited,
Mumbai यांचेकडील MRI Machine ची तांि>क पहाणी कCन, या मिशनसाठीOया मंजरु अदं ाजप>कासह
सदरह@ H ताव पढु ील सभेसमोर फे रसादर करणेत यावा, असे ठरले. ?यानसु ार पढु ील काय/वाहीसाठी बायोमेडीकल
इिं जनीअरzग िवभागाकडून H ताव ठे व6यात आलेला आहे.
िद.१२/०७/२०१७ रोजी C~णालयासंबधं ी मा. मNु य काय/कारी अिधकारी महोदया यानं ी घेतलेRया
Meeting म4ये CT Scan Machine करीता CMC चा खच/ जा त होत असRयामळ
क करावे असे
ु े ते बायबॅ
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ठरले होते व ?यानसु ार काय/वाही देखील चालू कर6यात आलेली आहे. तसेच रे डीओलॉिज ट डॉrटर यांनी MRI
Machine यवि थत काया/िbवत असलेबाबत कळिवले आहे, ?यामळ
क न करणेबाबत ठरले होते.
ु े ते बायबॅ
तथािप बायोमेडीकल इिं जनीअरzग िवभागामाफ/ त, ी साईबाबा व ी साईनाथ C~णालयातील C.५०
हजारपेAा अिधक घसारा वजा िकंमत असलेली जनु ी वै
nिकय मिशbस / उपकरणे िनिल/खीत करणेबाबतचा
H ताव िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े ठे व6यात आला होता, ?यावर िनण/य .
७४५ अbवये H तावात नमदु के लेनसु ार, ी साईबाबा हॉि पटलमधील ५८ नग व ी साईनाथ w~णालयातील ५
नग मिशbस िनल`खीत करणेस माbयता दे6यात आली आहे, ?याम4ये ी साईबाबा C~णालयाचे रे डीओलॉजी
िवभागातील MRI Machine िनल`खीत करणेस माbयता दे6यात आली होती.
परंतु सदरह@ मिशन Buyback करावे िकंवा कC नये ? याबाबत मिशनचा वापर करणारे डॉrटर यांना
िवचारले असता ?यांनी ?यांचे िद.२९/११/२०१७ रोजीचे प>ाbवये खालीलHमाणे अिभHाय कळिवलेला आहे01) The currently installed machine is almost 8-9 yrs old & still functioning properly
and nicely without any major or frequent breakdowns.
02) Our machine (Siemens Avento 1.5T) is one of the best in the world market of
current 1.5T machine and according to my opinion it will / may give good service
in future at least next 5 years. Even we can upgrade software’s of machine in
feature to further extend the service from company.
03) Currently we are having huge (40-70 cases per day) patients work load for MRI on
daily basis, so we need two MRI Machines for smooth handling of workflow.
So in my opinion we should keep current machine with the institute.
वरील सव/ कारणामळ
ु े तसेच सदरह@ िवभागावर असलेला कामाचा बोजा याचा िवचार करता आणखी
एका निवन MRI Machine ची आवयकता असRयामळ
क कर6यात येऊ नये
ु े जनु े MRI Machine बायबॅ
असे नÝ मत आहे. ?यामळ
ु े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमती सभेतील िनण/य .७४५ मधील
MRI Machine िनिल/िखत करणेबाबतचा H ताव र करावा लागणार आहे.
तरी िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे मा.यव थापन सिमती सभेतील िनण/य .७४५ मधील MRI
Machine िनिल/िखत करणेबाबतचा H ताव िनर त करणेबाबतचा Hसताव
् िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .३६
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, िद.
िद.२०/
२०/०८/
०८/२०१७ रोजीचे मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमती सभेतील िनण/य
.७४५ कायम ठे व6यात येऊन,
न, ी साईबाबा C~णालयाOया रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े MRI Machine
परत (Buyback)
Buyback) करणेत यावे व याकामी अिधिनयमातील तरतदू ीनसु ार शासन माbयतेसाठी H ताव सादर करणेत
यावा.
(काय/वाही- वै
nिकय सच
यावा.
ं ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३७
ी साईबाबा C~णालयाचे रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े C.T. Scan Machine Buyback करणेकामी
शासनाची माbयता घेण.े
H तावी साईबाबा C~णालयात रे डीओलॉजी िवभागात स4या असलेले C.T.Scan मिशन मॉडेल Somatom
तावSensation 64 Cardiac हे मिशन सन २००५ म4ये रrकम C.३,९८,३७,८३५/- इतrया रrकमेत खरे दी के लेले
आहे. सदरचे मिशन स4या काम करत आहे. परंतू सदर मिशन हे जनु े झाRयामळ
ु े स4या वारंवार बंद पडत असनू
?यामळ
नंिदन कामाची व C~णांची गै
रसोय
ु े ?याचा बदं पड6याचा कालावधी हा देखील वाढत आहे, पया/याने दै
होते. सदर मिशनवर जल
२०१५ पयcत ७७३४९ इतrया C~णांचे C.T.Scanके लेले आहे. सदर मिशन वारंवार बंद
ू ै
पडत असRयामळ
२००६ ते जल
२०१६
ु े ?यावरील वािष/क दCु ती व देखभालीचा खच/ देखील वाढत आहे, जल
ू ै
ू ै
या कालावधीत सदर मिशनचे वािष/क सिह/स कॉbॅ
rट करणेकामी C.३,६८,१४,०२४/- इतका खच/ झालेला
आहे. िद.३१/०३/२०१६ अखेर सदर मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकंमत C.१२,६१,९१७/- इतकX आहे,
स4या सन २०१६-१७ करीता कंपनीने CMC करीता C.५५,२६,४९८/- इतrया रrकमेचे कोटेशन िदलेले आहे,
hहणजेच सदर मिशनवर मिशनचे घसारा वजा जाता येणा-या िकंमतीपेAा स4याचा दCू ती व देखभालीचा खच/
जा त होत आहे. ?यामळ
ु े रे डीओलॉजी िवभागाने व बायोमेडीकल िवभागाने निवन उOच तं>oान असलेले 128
Slice असलेले निवन C. T. Scan Machine घे6याची िशफारस के लेली आहे. ?यामळ
ु े निवन मिशन
खरे दीकामी मे.िसमेbस िल., मंबु ई यांचेकडून अदं ाजे खचा/साठी दर मागिव6यात आले होते, ?यांचे दरप>कानसु ार
खरे दीचा तपशील खालीलHमाणे –
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Sr.
No.
01.

Name of Item

Qty.

C. T. Scan Machine with Latest 01
Technology 128 Slice

App. Rate per in
App. Total
Rs.
Amount in Rs.
5,60,00,000.00
5,60,00,000.00
Total Amt. in Rs. 5,60,00,000.00

उपरोrत Hमाणे निवन ०१ नग C.T. Scan Machine (128 Slice) खरे दीकामी अदं ाजे रrकम
C.५,६०,००,०००/- (अAरी C. – पाच कोटी साठ लाख मा>) इतका खच/ अपेिAत आहे.
?यानसु ार ी साईबाबा हॉि पटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता ०१ नग निवन उOच तं>oान
असलेले िस.टी. कॅ
न मिशन (C. T. Scan Machine with Latest Technology 128 Slice) िविहत
प4दतीने ई - िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या रrकम C.५,६०,००,०००/- (अAरी C. – पाच कोटी
साठ लाख मा>) चे खचा/स तसेच जनु े िस.टी. कॅ
न मिशन मॉडेल Somatom Sensation 64 Cardiac
Without UPS परत (Buyback) करणेकामी शासनाची पवू / माbयता घेणक
े ामीचा H ताव िद.१६/०८/२०१६
रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपढु े माbयतेसाठी ठे व6यात आला होता, ?यावर िनण/य .५५९ अbवये ी
साईबाबा C~णालयातील रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े ०१ नग िस.टी. कॅ
न मिशन मॉडेल Somatom
Sensation 64 Cardiac Without UPS दCु त करणेत येऊन, ी साईनाथ C~णालयाम4ये वापरणेत यावे, असे
ठरले व ी साईबाबा C~णालयाम4ये निवन ०१ नग िस.टी. कॅ
न मिशन (C. T. Scan Machine with Latest
Technology 128 Slice) खरे दी करणेसाठी िविहत प4दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणा-या
अपेिAत खचा/स माbयता दे6यात आली आहे.
थानन अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ ठराव यानसु ार छाननी,
छाननी, शासन िनद`श, तांि>क,
>क, कायदेशीरीर तसेच आिथ/क िवषय इ.
ान::छाननी कCन अनमु ान
१)) अिधिनयमातील सिमतीचे कत/ये व अिधकार .१७-२(ण)अbवये मानवजातीOया कRयाण करणाया िकंवा मानवाला आप?तीम4ये साहाÕय करणा-या अbय कोण?याही उदा?त काया/स चालना देईल असा आहे.
?यानसु ार सं थानतफ̀ दोन धम/दाय C~णालये चालिव6यात येतात.
२)) शासकXय िवभागानी करावयाOया काया/लयीन खरे दीसाठी काय/प4दतीची िनयमावली नसु ार शासन
िनण/य . भांखस– २०१४/ H..८२ /भाग– ३ / उnोग – ४, िद. ३० ऑrटोबर २०१५ अbवये पPरOछे द ३.२. –
िनयमपिु तके नसु ार खल
ु ी पधा/?मक िनिवदा Hिया पार पाड6यासाठी fया िनिवदांचे अदं ािजत मRु य
C.३,००,०००/- पेAा जा त आहे अशा सव/ िनिवदा ई-िनिवदा प4दतीने काढ6यात यायात. संबंिधत िवभागांना
C.५ हजार पयcतOया िकंमतीOया व तु िनिवदा/ दरप>के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर6याची मभु ा दे6यात
आली आहे. अशा व तंच
ु ी एकुण खरे दी ?या ?या अिथ/क वषा/त Cपये ५०,०००/- पेAा जा त नसावी.
३)) जbु या C.T. Scan Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकंमत C.
C.१४,७२,२३६.८३/- इतकX होत आहे. सदरची रrकम ही C.५०,०००/- पेAा जा त असRयामळ
ु े सं थान
अिधिनयम २००४, मधील कलम न.ं १७ (४) अbवये सदरचे खरे दीपवू  शासनाची पवू /माbयता _यावी लागणार
आहे.
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय प
पट मत:मत ी साईबाबा C~णालयातील रे डीओलॉजी िवभागासाठी C.T.Scan
Machine खरे दीकरीता जा तीत जा त Hतीसाद िमळणेकामी वत/मान प>ात जािहरात दे6यात आली होती.
?यानसु ार Hथम िनिवदा Hिस4दी के Rयानंतर फrत ०२ िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा भरली होती, तर खरे दीकामी
कमीत-कमी ३ िनिवदांची आवयकता असRयामळ
ु े दसु -यांदा फे र ई-िनिवदा Hिस4दी कर6यात आली होती.
?यास अनसु wन २ ई-िनिवदा Hाuत झाRया हो?या, परंतु Technical Document म4ये दोbहीही ई-िनिवदा अपा>
असRयामळ
ु े पbु हा ितस-यांदा फे र ई-िनिवदा मागिव6यात आRया आहेत.
परंतु िद.१२/०७/२०१७ रोजी झालेRया बै
ठकXम4ये असे ठरले कX, C. T. Scan Machine वर CMC
खच/ फार होत असRयामळ
क कर6यात यावे. तसेच रे डीओलॉजी िवभागाकडून
ु े C.T. Scan Machine हे बायबॅ
Hाuत झालेRया मागणीप>कावर त?कालीन वै
nिकय सच
ं ालक व बायोमेडीकल इिं जनीयर यांनी देखील मिशन
बायबॅ
क करणेबाबत कळिवलेले आहे.
?यानसु ार जbु या C.T. Scan Machine ची िद.३१/०३/२०१७ अखेर घसारा िकंमत रrकम
w.१४,७२,२३६.८३ इतकX येत असRयामळ
ु े आपणास शासनाची माbयता _यावी लागणार आहे.
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तथािप,
तथािप, िवधी व bयाय
याय िवभागाकडील शासन िनण/य .
. सासिं व १०१६/
१०१६/ ८७३/
८७३/ H..११४/
११४/ का.
का.१६,
१६,
िद.
िद. १५/
१५/०४/
०४/२०१६ अbवये
वये :ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड सचं िलत ी साईनाथ C~णालय आिण ी साईबाबा सपु र
पेशािलटी Cगणालय या दोbही C~णालयातील जनु ी वै
nकXय उपकरणे िनल`िखत कर6याचे H ताव शासनास सादर
कर6यापवू  अशा उपकरणांOया िनल`खन पा>ेची सं थान तरावर यो~य प4दतीने छाननी कर6यासाठी
खालीलHमाणे िनल`खन सिमती गठीत कर6यात आली आहे.
१) अ4यA, ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड : अ4यA
२) काय/कारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड : सद य
३) वै
nकXय संचालक, ी साईबाबा C~णालय, िशड : सद य
४) वPरठ जीव वै
nकXय यं> अिभयंता, ी साईबाबा C~णालय, िशड : सद य
?याHमाणे बायोमेिडकल िवभागामाफ/ त Buyback (परत) करणेबाबत सिमतीची बै
ठक आयोिजत
कर6यात येऊन िद.२०/०८/२०१७ रोजीOया मा.यव थापन सिमतीOया सभेत िनण/य .७४५ अbवये मिशन
िनिल/िखत कर6यास माbयता िमळालेली आहे.
तरी जनु े C.T. Scan Machine Buyback (परत) करणेकामी शासनाची माbयता घे6याचा H ताव
िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .३७
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईबाबा C~णालयाचे रे डीओलॉजी िवभागातील जनु े C.T. Scan Machine
परत (Buyback)
कामी अिधिनयमातील तरतूदीनसु ार शासन माbयतेसाठी H ताव सादर करणेस माbयता
Buyback) करणेकामी
दे6यात आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३८
Tारावती भकतिनवास व साईआम भ}िनवास व साईधम/शाळा िवभागातील इमारत व इमारत पPरसरातील
यांि>कXकरणासह हाऊसिकपzग,
हाऊसिकपzग, िवnतु , uलंबzग इ.मेbटनेbस/
स/ वOछता कामे एक वष/ कालावधीसाठी
आऊटसोिसcग प4दतीने कCन घेणक
े ामी वत/मानप>ात ई-िनिवदा जािहरात Hिस4द कCन,
कCन, ई-िनिवदा मागिवणेस व
येणाYया खचा/स माbयता िमळणेबाबत.
ाबत.
H तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :ताव०१) २१चा (१) (ग)- साईभ}ांना मंिदरात zOया दश/नासाठी व Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतीही धािम/क सेवा
िकंवा समारंभ कर6यासाठी सोयी /सिु वधा परु िवणे.
०२) (ख) साईभ}ांना राह6यासाठी व वापरकर6याकरीता िवामगृहे बांधणे व ?याचीदेखभाल करणे.
H तावीक:
तावीक:- zचे दश/नासाठी राfयभरातनू , देशभरातनू , देश-िवदेशातनू येणा-या साईभrताच
ं े िनवासाचे
सोयीसाठी ी साईबाबासं थान िवव तयव था, िशड माफ/ त दारावती भrतिनवास,साईआम भrतिनवास,
साई धम/शाळा या िवभागात साईभrताच
ं ी िनवासयव था कर6यात येते. या िवभागातील िनवासी साईभrतानं ा
अिधकािधक चांगली सेवा सिु वधा उपलlध हावी याकरीता साईआम भrतिनवास व साईधम/शाळा
िवभागातील यांि>कXकराणासह हाऊसिकपzग िवnतु , uलंबzगइ.मेbटनbस/ वOछतेची व दारावती िवभागातील
इमारत व पPरसराची वOछता इ?यादी कामे आऊटसोिसcग प4दतीने कCन घेतली जातात.
मा.यव थापन सिमती सभा िद.०७/०८/२०१६ िवषय .३२ िनण/य .४७७ नसु ार सव/
िनवास थानांOया हाऊसिकपzग/ वOछता कामांOया एकि>त िनिवदा काढ6यात यायात.असा िनण/य झालेला
असनू , ?यास अनसु Cन िद.१/७/२०१७ ते िद.३०/६/२०१८ अखेर एक वष/ कालावधीसाठी साईआम
भrतिनवास, साई धम/शाळा,दारावती भrतिनवास ई-िनिवदा Hिया राबिव6यात आली.
ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणेपवू  िनिवदा संदभा/त काही अडचणी असRयास ?याचे िनरसन
करणेकामी िद.१८/०४/२०१७ रोजी Hी-बीड िमटzग ठे व6यात आली होती. ?याम4ये काही अटी शत र करणे व
समािवट करणेबाबत िनद`श दे6यात आले ?यानसु ार िनिवदेतील अटी-शत अ.न.ं २९ “ ई-िनिवदा भरताना सव/
Hकारचे कर व सहस कर िमळून एकि>त रrकम भरावी.” अ.न.ं ३१“सव/ Hकारचे कर अदा करणेची जबाबदारी
कॉbrटर याचं ी राहील.” असे नमदु करणेत आले होते. ?यावर Hी-बीड िमटzगम4ये ठे केदारानं ी िवचारलेRया
जीएसटीबाबतचे मौिखक Hनावर सं थानने “जीएसटी लागू झालेनतं र शासन िनण/यानसु ार जो दर लागू होईल
?याHमाणे दर अदा करणेबाबतची जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील.” असे इितवृ?तात नमदू कCन, ईिनिवदेतील Nit Document म4येबदल कCन मािहती तं>oान िवभागामाफ/ तसं थानचे संकेत थळावर व ई.डी.पी
िवभागामाफ/ त महारा शासनाचे संकेत थळावर Hिस4द कर6यात आलेलेआहे.
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ई-िनिवदेदारे Hाuत िनिवदाधारकाच
ं े दरप>क उघडून िनhनतम दरधारकास बी.ही.जी. इिं डया िल.पणु े
यांना काया/दश
े देणबे ाबत मा. यव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय .१ िनण/य
.४९२/ १० नसु ार माbयता घेऊन,) जा.न.ं एसएसएस-वशी-दारावती-१६५७-२०१७ िद.२९/६/२०१७ अbवये
दारावती भrतिनवास, जा.न.ं एसएसएस-वशी-साईआम भrतिनवास-१६६१-२०१७ िद.२९/६/२०१७ अbवये
साईआम भrतिनवास तसेच साईधम/शाळा िवभागाकडील जा.न.ं एसएसएस-वशी-साई धम/शाळा -१६५५२०१७ िद.२९/६/२०१७ या काया/दश
े ाbवये हाऊसिकपzग/ वOछता कामाचा िद.०१/०७/२०१७ पासनू
िद.३०/०६/२०१८ अखेर एक वषा/साठी बी.ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांना काया/दश
े दे6यात आला.?याचा
तपिशल खालीलHमाणे आहे.
अ.न.ं िवभागाचे नांव
काया/दश
े नंबर
दरमहा सव/
वािष/क रrकम
कम
कमम
करांसह रrक
१.
दारावती
जा.न.ं एसएसएस/वशी/
दारावती/१६५७/ ९,४९,९२९/१,१३,९९,१५४-००
भrतिनवास
२०१७िद.२९/६/२०१७
२.
साईआम
जा.न.ं एसएसएस/वशी/ साईआम भrतिनवास/ ६५,४९,६७२/- ७,८५,९६,६०४-००
भrतिनवास
१६६१/२०१७ िद.२९/६/२०१७
३
साई धम/शाळा जा.न.ं एसएसएस/वशी/ साई धम/शाळा/ २८,५४,७७१/- ३,४२,५७,२५५.७०
१६५५/१७िद.२९/६/२०१७
उपरोrत तr?यात नमदु के लेHमाणे तीनही िवभागातील काया/दश
े दे6यात येऊन, बी.ही.जी. इिं डया
िल.पणु े यांनी सदर कामाचा करारनामा कCन िदलेला आहे.
बी.ही.जी. इिं डया िल.पणु े यांचे िद.३/१०/२०१७ चे िद.२९/११/२०१७ व िद.५/१२/२०१७ चे
िद.७/१२/२०१७ रोजीOया प>ाम4ये शासन िनयमाHमाणे उपरोrत सव/ कामासाठी जीएसटी लागू होतो आhही
सादर के लेRया दरांम4ये जीएसटी अिधक िवचारात घेऊन दर अदा कर6यात यावेत.तसेच जल
२०१७ पासनू सव/
ु ै
जीएसटीची रrकम आhहास अदा कर6यात यावी,असे hहटले आहे.
मNु य लेखािधकारी याचं े िद.०७/१२/२०१७ चे प>ानसु ार जीएसटी कर कायnाHमाणे ठे केदाराने ?या
?या िबलाम4ये जीएसटी दाखवावे व जीएसटी चा कर भरणा करणे आवयक आहे, याबाबत जा.न.ं एसएसएसवशी-साईआम भrतिनवास -४२५६-२०१७ िद.९/१२/२०१७ अbवये यव थापक, बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े
कॅ
hप िशड प>ाने कळिव6यात आले होते.
िद.१२/१२/२०१७ रोजीचे प>ाने बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े यांनी आhही आपणास सांगू इिOछतो कX,
सदरील कामासाठी सहस टॅ
rस लागू नहता. ?यामळ
ु े आhही दर भरताना जीएसटीचा िवचार के ला नाही.आhही
दर जी.एस.टी.िशवाय सादर के ले.आपले प> जा.न.ं एसएसएस-वशी-साईआम भrतिनवास -४२५६-२०१७
िद.९/१२/२०१७ नसु ार आपण जीएसटी ची अिधक रrकम दे6याची तयारी नसRयाचे दश/वत आहे.hहणनू आhही
िद.१/१/२०१८ पासनू काम बंद कर6याचे जाहीर करीत आहोत.असे कळिवले होते.
?यानंतर बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े यांनी िद.१५/१२/२०१७ चे प>ाम4ये सं थानमधील माहे ऑrटोबर
२०१७ व नोह<बर २०१७ चे जीएसटी पेम<ट C.२१,२५,२५४/-इतके भरणा के लेला आहे. तरी सं थानने माहे
ऑrटोबर २०१७ व नोह<बर २०१७ मधील के लेRया कामाची देयके लवकरात लवकर अदा करावी,असे hहटले
आहे.
जा.न.ं एसएसएस-वशी-दारावती-४९४२-२०१७ िद.१८/१२/२०१७ चे प>ाने बी.ही.जी.इिं डया
िल.पणु े यानं ा जीएसटी व िद.०१/०१/२०१८ पासनू काम बदं करीत असलेRया प>ासदं भा/त एजbसीचे जबाबदार
Hितिनधी यांना िद.२०/१२/२०१७ रोजी चच`साठी मा.मNु य् काय/कारी अिधकारी यांचे कAात बोलिवणेत आले
होते.
िद.२०/१२/२०१७ रोजी समA झालेRया चच`त बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े यानं ी यापवु  करHणालीम4ये
आhहास सहस कर लागू नहता. मा> जीएसटी करHणाली िद.०१/०७/२०१७ पासनू नयाने अमं लात आली
असनू , ?याबाबत एिHल २०१७ म4ये कुठलेही दर िनित नसRयाने, आhही ट<डरम4ये जीएसटीचा िवचार के लेला
नहता. ई-िनिवदेतील वािणिfयक बीड (BQO) म4ये दर भरतांना जीएसटी िशवाय दर सादर के ले होते, असे
बी.ही.जी.यांचे Hितिनधzनी सांिगतले.
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अ.
नं
१.
२.
३

?यावर आपण िद.१/१/२०१८ पासनू काम बदं करीत असलेबाबतचे प>ामळ
ु े ई िनिवदेतील अटीशतचसु ार के लेRया कराराचा भगं होत असनू ?याबाबत आपणास lलॅ
क िल टेड कCन आपली सदर कामी
असलेली सरु Aा अनामत जuत करणेत येईल,असे सांिगतले.
बी.ही.जी.इिं डया िल, पणु े याच
ं े Hितिनधzनी आपले C~णालयातील वOछतेचे कामाचे ट<डरची मदु त
िद.१५/२/२०१४ रोजी संपलेली असताना देखील आhही आहे ?याच मागील मंजरू दराने आजपयcत काम करत
आहोत. ?यामळ
ु े आमOया एजbसीला स4या आिथ/क बोजा सहन करावा लागत आहे,
सन २०१७-२०१८ ी साई महासमाधी शताlदी महो?सव सCु असनू साईभrतांची मोठया Hमाणावर
गद आहे.बी.ही.इिं डया िल,पणु े यांनी िद.१/१/२०१८ पासनू काम बदं के ले तर िनवासयव थेवर H?यAPर?या
पPरणाम होऊन साईभrतांसाठी असिु वधा होणार आहे,?यामळ
ु े सं थानचे नांव लौिककास बाधा येईल.
कPरता िद.१/१/२०१८ पासनू काम बदं कC नये. ई-िनिवदा Hिया पणु / होणेकामी िकमान तीन
मिहbयाचा कालावधी आवयक असRयाने, संबधं ीत बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े यांना िद.०१/०१/२०१८ पासनू
काम बंद न करता,नयाने ई-िनिवदा Hिया राबवनू नवीन ठे केदाराची नेमणक
ू होईपयcत आहे ?याच मंजरू दरात
काम करावे असे सांिगतले. ?यावर Hितिनधीने वPरठांशी चचा/ कCन कळिवतो, असे सांिगतले.
िद.२५/१२/२०१७ रोजीचे प>ाने बी.ही.जी.इिं डया िल पणु े यांनी िद.२०/१२/२०१७ रोजी झालेRया
चच`नसु ार आhही िद.२८/२/२०१८ पयcत काम सCु ठे वत आहोत, मा> ?यानतं र आमचे कंपनीमाफ/ त सCु असलेली
कामे िद.१/३/२०१८ पासनू बंद कर6यात येतील असे जाहीर करत आहोत, असे hहटले आहे.
बी.ही.जी.इिं डया िल.पणु े यांचे उपरोrत िद.२५/१२/२०१७ चे प>ास अनसु Cन सदर कामाबाबत पढु ील
एक वषा/साठी ई-िनिवदा Hिया राबवावी लागणार आहे. ?यांना दे6यात आलेला हाऊसिकपzग कामाचा
काया/दश
े िद.०१/०३/२०१८ पासनू र करावा लागेल.
िवभागाची मागणी :- बी.ही.इिं डया िल,पणु े यांना सन २०१७-१८ मधील िद.०१/०७/२०१७ ते
िद.३०/०६/२०१८ अखेर दे6यात आलेRया काया/दश
े ानसु ार माहे फे वु ारी २०१८ अखेर काम कCन घेऊन, माहे
माच/ २०१८ पासनू माहे जनु २०१८ अखेर या चार मिहbयाचा काया/दश
े रदद् करता येईल. काया/दश
े र कCन
दारावतीभ}िनवास,साईआम भrतिनवास वसाई धम/शाळा या ितनही िवभागांचे हाऊसिकपzगची आऊटसोस/
प4दतीने कCन घेणक
े ामी ?वरीत नयाने ई िनिवदा Hिया राबिवणे गरजेचे आहे.
(िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर) एक वष/ कालावधीसाठी संबंिधत तीनही
िवभागाकडील येणारा अदं ाजे खचा/चा तपशील पढु ीलHमाणे आहे.
िवभागाचे नावं
स4याची
याची वािष/क
अदं ाजे १० %
अदं ाजे १० % जीएसटी रrकम
कम एक वष/ कालावधी
मंजरु रrकम
वािष/क वाढ
वािष/क वाढीसह
१८ %
कम
साठी अदं ािजत एकूण
रrकम
एकूण रrकम
रrकम
कम
कम
कम (पणु ाcिकत)
कत)
दारावती
१,१३,९९,१५४
११,३९,९१५
१,२५,३९,०६९ २२,५७,०३२ १,४७,९६,१००
भrतिनवास
साईआम
७,८५,९६,०६४
७८,५९,६०६
८,६४,५५,६७० १,५५,६२,०२१ १०,२०,१७,७००
भrतिनवास
साई धम/शाळा ३,४२,५७,२५५
३४,२५,७२६
३,७६,८२,९८१ ६७,८२,९३७ ४,४४,६५,९००
एकूण रrकम १२,४२,५२,४७३ १,२४,२५,२४७ १३,६६,७७,७२० २,४६,०१९९० १६,१२,७९,७००
( अAरी Cपये- सोळा कोटी बारा लाख एकोणएòशी हजार सातशे मा>.)
अिधिनयम २००४ नसु ार छाननी कCन अनमु ान
ान::- ( िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर)
एक वष/ कालावधीसाठी दारावती भ}िनवास,साईआम भrतिनवास,साई धम/शाळा िवभाग तसेच संबंिधत
पPरसरांतील यांि>कXकरणासह हाऊसिकपzग िवnतु , uलंबzग इ.मेbटनbस/ वOछतेची कामे आऊटसोिसcग प4दतीने
कCन घेणे सं थानचे ीने िहतावह आहे.
िवभागांचाअिभHाय / पट मत:
मत:१))
बी.ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांना सन २०१७-१८ मधील िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८
अखेर दे6यात आलेRया काया/दश
े ानसु ार माहे फे वु ारी २०१८ अखेर काम कCन घेऊन, माहे माच/
२०१८ पासनू माहे जनु २०१८ अखेर या चार मिहbयाचा काया/दश
े र कCन नयाने वत/मानप>ात
जािहरात Hिस4द कCन ई-िनिवदा Hिया राबिवणेस,
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२))

दारावती भ}िनवास िवभागातील हाऊसिकपzग वOछता तसेच साईआम भrतिनवासवसाई
धम/शाळा िवभागातील इमारत व इमारत पPरसरातील यांि>कXकरणासह हाऊसिकपzग िवnतु ,uलंबीग
इ.मेbटनbस/ वOछतेची कामे आऊटसोिसcग प4दतीने कCन घेणक
े ामी िवभागाची मागणीम4ये नमदु
के लेHमाणे मागील वषा/Oया मजं रू रrकमेवर १० % वाढ व १८% जी.एस.टी. आकारणीसह पढु ील एक
वषा/साठी
अ)
दारावती भrतिनवास िवभागासाठी अदं ाजे खच/ C.१,४७,९६,१००/- (अAरी C. एक कोटी,
स?तेचाळीस लाख, शहाbनो हजार, शभं र, मा>चे) खचा/स,
आ) साईआम भrतिनवास िवभागासाठी अदं ाजे खच/ C.१०,२०,१७,७००/- (अAरी C.दहा
कोटी, वीस लाख, सतरा हजार, सातशे, मा>चे) खचा/स,
इ)
साई धम/शाळा भrतिनवास िवभागासाठी अदं ाजे खच/ C.४,४४,६५,९००/- (अAरी C.चार
कोटी, चौरे चाळीस लाख, पासठ हजार, नऊशे, मा>चे) खचा/स,
अशा एकि>त एकूण रrकम C.१६,१२,७९,७००/-(अAरी रrकम Cपये -सोळा कोटी,बारा
लाख,एकोणएòशी हजार,सातशे, मा>.) चे खचा/स,
३))
तीनही िवभागांकरीता एकि>त ई-िनिवदा Hिया राबवनू H?येक िवभागाचे वािणिfयक बीड BOQ
वेगवेगळे मागिवणेस,
उपरोrत ०१ ते ०३ बाबzस माbयता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा.यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
िनण/याथ/ सिवनय सादर.
िनण/य .३८
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे, Tारावती भकतिनवास व साईआम भ}िनवास व
साईधम/शाळा िवभागातील इमारत व इमारत पPरसरातील यांि>कXकरणासह हाऊसिकपzग,
हाऊसिकपzग, िवnतु , uलंबzग
इ.मेbटनेbस/
े ामी िवहीत प4दतीने ईस/ वOछता कामे एक वष/ कालावधीसाठी आऊटसोिसcग प4दतीने कCन घेणक
िनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणाYया एकि>त C.१६,
१६,१२,
१२,७९,
७९,७००/
७००/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
तसेच मा.
मा.यव
यव थापन
थापन सिमतीOया
सिमतीOया िद.
िद.०७/
०७/०८/
०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनण/य .
.४७७ नसु ार सव/
िनवास थाना
थानांOया हाऊसिकपzग/
हाऊसिकपzग/ वO
वOछता
छता कामांOया एकि>त िनिवदा काढ6यात
यात यायात
यात, असे ठरले होते. सदरह@
िनण/य र करणेत येऊन,
न, H तािवत तीनही िवभागांकरीता तीन वतं> ई-िनिवदा मागिवणेत यायात,
यायात, असे ठरले.
(काय/वाही- H.अिधAक, Tारावती/ साईआम भ}िनवास/ साईधम/शाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३९
औरंगाबाद ते िशडपयcत सं थानमाफ/ त पालखी थांबे होणेबाबत,
ाबत, ी.
ी.पडं ीत भानदु ास िशदं ,े माजी तालक
अ4यA,
ु ा अ4यA
भारतीय जनता पA यवु ा मोचा/ कोपरगाव तालक
प>.
ु ा यांचे प>.
H तावतावअिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िवव तयव था (िशड) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ट)
म4ये िवकास कर6याOया व िवव तयव थेOया योजना राबिव6याOया Hयोजनासाठी तसेच िवव तयव थेची
उिटे व Hयोजने पार पाड6यासाठी आवयक ?या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा खरे दी करील,अशी
तरतदू आहे.
H ताव
ताव– औरंगाबाद ते िशड या मागा/वर सं थानमाफ/ त पालखी थांबे उभारणेबाबत..
H तावना
तावना–
वना ी.पंडीत भानदु ास िशदं ,े कोपरगाव यांनी उपरोrत िवषयांिकत प>ाbवये “z Oया उ?सवा
दरhयान औरंगाबाद ते िशड अशा मोठया Hमाणात पदया>ी साईभrत zOया पालNया घेऊन येत असतात. तसेच
z चे महासमाधी शताlदी वष/ असलेने पदया>ी साईभrतांOया पालखी संNयाची मोठया Hमाणात वाढ हो6याची
अपेAा आहे. तरी ?यांOया िनवासयव थेसाठी औरंगाबाद ते िशड (नागपरू -मंबु ई हायवे) र ?यावर सं थानमाफ/ त
२५-३० िकमी.अतं रावर पालखी थांबे बनिवणेत यावे,”असेबाबत कळिवलेले आहे.
उपरोrत कामी सं थानचे सरं Aण िवभाग व साई धम/शाळा िवभाग या िवभागांकडून सदर मागा/वCन
िशडकडे एका वषा/त िकती पालNया येतात व एका पालखीत साधारणत: िकती साईभrत असतात याबाबतची
माहीती Hाuत कCन घे6यात आली. ?याHमाणे साई धम/शाळा व संरAण िवभाग यांनी ?यांचेकडील अन
ु मे
१८/०९/२०१७ व िद.१६/१०/२०१७ रोजीOया प>ाbवये अहवाल सादर के लेले आहेत.
सदर अहवालाचे अवलोकन के ले असता औरंगाबाद ते िशड कडे येणा-या पालNयांम4ये काही
पालNया जालना, िसRलोड, कbनड, पै
ठण, पांढुणा/ (िछंदवाडा,म.H.), उमरी (नांदडे ), नागपरू , अमरावती, परभणी
या लांबलांबOया भागातून येत असRयाचे िदसनू येते.
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या र ?याने पायी चालत येत असलेले एकूण ३६ पदया>ी मडं ळे असनू ?यात समु ारे ४१००० पेAा
जा त, अशा मोठया Hमाणात साईभrत पायी येत असलेचे िदसनू येत.े
िवभागाचा अिभHायअिभHाय सदर साईभrतांOया सोयी-सिु वधेOया िने अज/दार ी.पडं ीत भा नदु ास िशदं े
यांचे िवनतं ी अजा/Hमाणे सदर मागा/वर पालखी थांबे उभारणे उिचत होईल.
औरंगाबाद ते िशड हे अतं र समु ारे १०० िकमी. इतके आहे. समु ारे ३० ते ३५ िकमी.अतं रावर एक
पालखी थांबा उभारावयाचा झाRयास H तुत मागा/वर दोन पालखी थांबे उभारावे लागतील. ?यासाठी सं थानचे
बांधकाम िवभागामाफ/ त या मागा/वर समु ारे H?येकX ३० ते ३५ िकमी.अतं रावर कोणकोण?या गावांचा पPरसर येतो?
व एका पालखी थांlयासाठी िकमान िकती Aे>ाची आवयकता भासेल? याबाबतची समA पाहणी कCन
?याHमाणे अहवाल Hाuत कCन घेता येईल.
सं थानचे बांधकाम िवभागाने िनित के लेRया गावांचे पPरसरातील नागरीकांना पालखी थांlयासाठी
आवयक असलेले Aे> िवनामोबदला दानप>ाTारे सं थानला देणबे ाबतचे आवाहन थािनक नागरीकांशी सपं क/
साधनू व सदर गावांचे पPरसरातील थािनक वृ?तप>ातनू जाहीरातीTारे आवाहन कCन जागा उपलlध कCन घेता
येईल.
सदरचा H ताव िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .३९
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, पालखी/
पालखी/ पदया>zOया सोयीसाठी औरंगाबाद ते िशडपयcत सं थानमाफ/ त पालखी
थांबे उभारणेकामी देणगी वCपात जमीन/
जमीन/ जागा िमळणेकरीता सं थानचे संकेत थळावर व थािनक
वत/मानप>ाम4ये जािहरात Hिस4द करणेत यावी,
(काय/वाही- H.अिधAक, मालमdा िवभाग)
यावी, असे ठरले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४०
ी साईबाबा समाधी शताlदी िनिमd िन?याचे गCु वार पालखी िमरवणक
सनई-चौघडा वादन सेवा
ू Xम4ये सनईकरणेकामी संधी देणचे े ी.
ी.रामकृ ण गरव
ाबत.
ुरव यांचे अजा/बाबत.
H तावीसाईबाबांचे हयातीपासनु H?येक गCु वारी zचे िन?याचे पलखीची िमरवणक
तावू अखंडपणे चालू आहे.
िमरवणक
ू Xम4ये zOया समाधी मिं दर शोCममधील मळ
ु पादक
ु ा व ीसाईबाबांचा सटका तसेच zचा फोटो
वाजत-गाजत ीसमाधी मंिदर ते ीTारकामाई व ीTारकामाई येथे भजन कCन ?यानतं र पालखीत पादक
ु ा-सटका
व फोटो ठे वनू zचे चावडीम4ये ने6यात येतात. zचे चावडी येथे फोटो-पादक
ु ा ठे वनू zची आरती कर6यात येत.े
आरतीनंतर पbु हा फोटो व पादक
ु ा पालखीम4ये ठे वनू समाधी मंिदर येथे वाजत-गाजत आणले जाते. यावेळी
िमरवणक
ू Xम4ये पवु पासनु पालखीधारक, डफ वादक, ताशा वादक, तुतारी वादक, अlदािगरीधारक, बdीधारक,
इ.सेवा देणारे सेवेकरी नेम6यात आलेले आहे. यांना स4या Hितमहा मानधन वCपात C.३,०००/- याHमाणे ?याच
ं े
हजेरीHमाणे मानधन दे6यात येत आहे.
H ताव:ताव अज/दार ी.रामकृ ण सखाराम गरु व यांनी ?याच
ं े िद.१५/०९/२०१७ रोजीचे अजा/bवये
ीसाईबाबा समाधी शताlदी वषा/पासनु zचे गCु वारOया िन?याOया पालखी िमरवणक
ू Xम4ये चौघडा वादन सेवा
करणेबाबत परवानगी मािगतली आहे. तसेच ?याकरीता इतर पालखी सेवेकरी याच
ं ेHमाणे मानधन िदले तरी
चालेल अशी िवनतं ी के ली आहे.
िवभागाचा अिभHाय:अिभHाय zचे गCु वारचे िन?याचे पालखीला िविवध Hकारची सेवा देणारे सेवेकरी
पवु पासनु नेम6यात आलेले आहेत. ?याम4ये पालखीधारक, डफवादक, बdीधारक, सनईवादक, िशगं वादक,
अlदािगरीधारक, ताशावादक असे मानधन त?वावर सेवेकरी नेम6यात आलेले आहे. या सेवेक-यांना
सं थानमाफ/ त Hितमहा मानधन C.३,०००/- दे6यात येत आहे. सदर सेवा या पवु पासनु Cढी परंपरे ने चालू आहेत,
याम4ये कोण?याही Hकारची सेवा नयाने सCु कर6यात आलेली नाही. तसेच zचे गCु वारOया िन?याचे पालखी
िमरवणक
ू Xम4ये या यितरी} सेवाभावी व िवनामोबदला ीसाईनाथ मा4यिमक िवnालय, िशडOया िवnाथनzचे
लेझीम पथक व सिbम> यवु क मंडळ, िशड यांचे झांझ पथक देखील आपली सेवा देत आहेत.
अज/दार ी.रामकृ ण सखाराम गरु व यांचे आजोबा, वडील यांना पवु पासनु ीरामनवमी, ीगCु पौिण/मा
व ीप6ु यितथी उ?सवाम4ये सनई-चौघडा वादक hहणनू िनमं>ीत कर6यात येत आहेत व ?यांना याकामी मानधन
देखील दे6यात येत आहे.
यापवु  zचे िन?याचे पालखीम4ये कोण?याही Hकारचे सनई-चौघडा वादक Cढी-परंपरागत प³तीने
नेम6यात आलेले नाही. तशी प³त नाही व यापवु  असे के लेले नाही. तरी ी.रामकृ ण सखाराम गरु व,
रा.कोपरगांव (बेट) यांना H?येक गCु वारी िन?याचे पालखी िमरवणक
ू Xम4ये सनई-चौघडा पथकाची नेमणक
ू
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करणेबाबत िनण/य हावा.तसेच ी.रामकृ ण स. गरु व यांना सनई-चौघडा वादन करता येणार नाही, असे नÝ मत
आहे. तरी याबाबत िनण/य होणेस िवनतं ी.
िनण/य .४०
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, उपरो} H तावामधील िवभागाOया अिभHायाचा िवचार करता,
करता, ी साईबाबा समाधी
शताlदी िनिमd िन?याचे गCु वार पालखी िमरवणक
सनई-चौघडा वादन सेवा करणेकामी सधं ी देणबाबत
ेबाबत
ू Xम4ये सनईी.
(काय/वाही- मंिदर िवभागHमख
ी.रामकृ ण गरु व यांची िवनंती अमाbय करणेत आली.
आली.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.
मा.अ4यA महोदय यांचे परवानगीने आय?या वेळेOया िवषयांवर चचा/ सुC करणेत आली.
आली.
आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
“अगाध मिहमा साईचा”
साईचा” या मराठी नाटकाOया ि uट तपासणी अहवालाबाबत.
अहवालाबाबत.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अbवये,राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया मालमdेची व कामकाजाची
काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धािम/क िवधी पजू ा-अचा/, समारंभ व उ?सव
आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भ}गणानं ा आवयक ?या
सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे, ती उीटये सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी
लावणे, ही सिमतची कत/ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) Cढी व Hथांनसु ार, मंिदरातील धािम/क िवधी, पजू ाअचा/, समारंभ व उ?सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
३. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अbवये, ी साईबाबांचे जीवन, ?याचं े काय/, ?याOं या
लीला व ?यांची िशकवण यांबाबतOया उपयrु त मािहतीचा Hचार व Hसार करील आिण ी साई
सािह?य Mथं ालय चालवील व ?याचा िव तार करील.
मा.
मा. यव
यव थापन
थापन सिमतीचे सभेतील िनण/य :१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६८२ खालीलHमाणे,
“ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवात वष/भर आयोिजत कर6यात येणा-या िविवध H तािवत धािम/क,
सां कृ ितक व सामािजक काय/माची सधु ारीत Cपरेषा ठरिव6यात आली. तसेच शताlदी महो?सवाम4ये
आयोिजत करावयाOया धािम/क, सामािजक व सां कृ ितक काय/मासाठीचे कलाकार व ?याच
ं े मानधन याचे
पPरिशट ब, क ड व ई सोबत सादर के लेले आहे. या यादीतील काय/म, कलाकार व ?याच
ं े मानधन थािनक
उपसिमतीने छाननी कCन काय/म िनित करावे ?यामधील िवनामRु य सेवा करणा-या कलाकारांना Hाधाbय
दे6यात येऊन, वष/भर सधं ी दे6यात यावी. काय/माची िनिती झाRयानतं र ?याम4ये गरजेनसु ार/ पPरि थतीनसु ार
आवयक ते बदल कर6याचे अिधकार यव थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले.
या िनित के लेRया सव/ HकारOया काय/मांसाठी, अपवाद वगळता मानधन व Hवास असे सव/ िमळून
H?येकX एका काय/मासाठी जा तीत जा त C.३ लाख मा>चे खचा/स तसेच शताlदी वषा/त आयोजीत के लेRया
काय/मांसाठी टेज, मंडप, साऊंड िस टीम, िवnतु रोषणाई, सीसीटीही, सरु Aा यव था, आवयक जादाचे
मनु यबळ यावर होणारा खच/ व इतर अनषु ंिगक खचा/सही माbयता दे6यात आली.
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .७५० खालीलHमाणे,
“ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सव २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध
धािम/क, सां कृ ितक काय/म व पादक
ु ा दश/न सोहळा काय/मांबाबत सिव तर चचा/ होऊन ?यास अिं तम वCप
दे6यात आले.”
३) मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .१०६८ खालीलHमाणे,
“यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी.अशोक परब, उपसंचालक, कला आिण सं कृ ती, कला आिण
सं कृ ती संचालनालय, पâो, पणजी, गोवा यांचे िवनंतीनसु ार ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त
िद.१३/०१/२०१८ रोजी “अगाध मिहमा साईचा” या काय/माचे आयोजन करणेस परवानगी दे6यात यावी.
याकरीता साईचPर>ाचा अvयास असणारे सं थानमधील कायम कम/चारी ी.मोहन यादव, जनसंपक/ अिधकारी व
ी.नव<दू मराठे , िलपीक यांचेकडून सदरह@ नाटकाची ि uट तपासनू घे6यात यावी. ?यांचे मागणीनसु ार थािनक
वाहतूक, िनवासयव था, जेवणयव था, टेज, लाईट व साऊंड यव था, जाहीरात इ.यव था सं थानमाफ/ त
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मोफत कर6यात यावी, असे ठरले. तसेच याकामी येणा-या अदं ाजे C.३४,८२५/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात
आली.”
H तावना
तावना:
वना:- ी.अशोक परब, उपसच
ं ालक, कला आिण सं कृ ती, कला आिण सं कृ ती सच
ं ालनालय,
पâो, पणजी, गोवा याच
ं ा िद.१४/११/२०१७ रोजीचे प>ानसु ार िशड येथे “अगाध मिहमा साईचा” या मराठी
नाटकाचे आयोजन कर6याबाबतचा िवषय मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेपढु े सादर
कर6यात येऊन ?यावर िनण/य .१०६८ अbवये माbयता दे6यात आली आहे. तसेच या नाटकाची ि uट
साईचPर>ाचा अvयास असणारे सं थानमधील कायम कम/चारी ी.मोहन यादव, जनसंपक/ अिधकारी व ी.नव<दू
मराठे ,िलपीक यांचेकडून तपासनू घे6यात यावी असे ठरले.
H ताव
ताव:- ी साईबाबा यांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष` पणू /
होत आहेत. ी साईबाबा सं थानOयावतीने िद.०१ ऑrटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर २०१८ हा कालावधी
ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ hहणनू साजरा करीत आहे. या कालावधीम4ये िविवध HकारOया धािम/क,
सां कृ ितक, सामािजक व Hबोधनपर काय/मांचे आयोजन कर6यात येत आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .१०६८ नसु ार “अगाध मिहमा
साईचा” या मराठी नाटकाची ि uट तपासणी अहवाल सं थानमधील कायम कम/चारी ी.मोहन यादव,
जनसंपक/ अिधकारी व ी.नव<दू मराठे ,िलपीक यांचेकडून खालीलHमाणे Hाuत झाला आहे.
१) ी.
ी.मोहन यादव,
यादव, जनसंपक/ अिधकारी
‘अगाध मिहमा साईचा’ या नाटकाOया ि uटम4ये एकूण १० य आहेत. यातील पिहRया यात
चांदभाईचा संवाद असनू सदरचा Hसंग ीसाईसOचPर>ात आहे परंतू संवाद काRपिनक आहे. दसु -या यातील
Hसंग हा खंडोबा मिं दर येथील असनू तो ीसाईसOचPर>ातील आहे. परंतु साईचरी>ाम4ये बाबांOया हातात पोपट
आहे असा उRलेख नाही. सदरचा संवाद हा काRपिनक वाटतो. ितस-या यात वै
n व कुलकण यांचा सवाद
असनू सदरचा Hसगं काRपिनक आहे. चौ{या यात साईभrत कािशराम व रामोशी याचं ा Hसगं उपोËात म4ये
आहे. परंतू नाटकाOया ि uटमधील संवाद हा काRपिनक आहे. पाचया यातीन Hसंग ीसाईचPर>ातील १५
या अ4यायात आहे. परंतू नाटकाचे ि uटमधील संवाद काRपिनक आहे. सहाया यात कािशराम िशंuयाला
सरकार कडून िकताब िमळ6याचा Hसंग उपोËात म4ये असनू संवाद काRपिनक आहे. सातया यात बाबांनी
िदलेला 4दा आिण सबरु ी संदश
े ाबाबतचा Hसंग असनू सदरचा Hसंग ी साईसOचPर>ात आहे. परंतू संवाद
काRपिनक आहे. आठया यात िदपावलीOया िदवशी िदपो?सवाचा Hसगं असनू हा Hसगं ीसाईसOचPर>ाOया
५ या अ4यायातील आहे. परंतू सवं ाद काRपिनक आहे. नवया यात साईबाबां बायजामाईला ?याOं या ख-या
Cपाचं दश/न देतात हा नाटकातील Hसगं आहे. तथािप, साईचPर>ाOया ८ या अ4यायात बायजामाईOया साईसेवेचे
वण/न आहे. दहाया यात बाबानं ी तीन िदवस áांडी Hाण लावलेRया समाधीचा Hसगं असनू हा Hसगं ी
साईसOचPर>ात आहे. परंतू नाटकाचे ि uटमधील सवं ाद काRपिनक आहे.
‘अगाध मिहमा साईचा’ या नाटकाची मळ
ू ि uट िलहीतानं ा लेखकाने ी साईOचPर> या Mथं ातील
काही Hसगं ाचा या ि uटम4ये उRलेख के लेला आहे. तथािप मळ
ू ी साईचPर>ातील सवं ाद वेगळे असनू ि uट
मधील संवाद काRपिनक वाटतात. सदरची ि uट ही नाटकाची आहे. नाटकाOया ि uट म4ये काय असावे
याबाबत मी अनिभo आहे.
तरी याबाबत ी साईसOचरी> या Mथं ाचे अvयासक व सखोल oान असलेले ी साईिलला
दै
मािसकाचे माजी काय/कारी संपादक ी.िवnाधर ताठे यांचा अिभHाय _यावा असे मत आहे.
२) ी.
ी.नवेbदु मराठे , िलपीक
ी.नवेbदु मराठे , िलपीक टंकलेखक, लेखाशाखा यांनी ‘अगाध मिहमा साईचा’ या नाटकाची संिहता
वाचनू संिहतेOया लेखनाम4ये fया >टु ी तसेच िवसंगती आढळRया ?याचा अहवाल नाट्यसंिहतेतला Hसंग आिण
?याबाबतची व तुि थती या वCपात खालीलHमाणे मांडला आहे.
(१) संिहतेतला Hसंग :पान .५ वरील तसेच चाँद पाटील याला आिशवा/द देतानाOया अbय Hसंगात साईबाबा, ‘राम भला
करे गा’ असे hहणतात.
व तिु थती:
थती:-
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आिशवा/द देताना साईबाबा ‘अRला भला करे गा’ हेच शlद वापरत असत. ीसाईसOचPरताOया
सCु वातीला ी.हरी िसताराम-तथा-काकासाहेब दीिAत यानं ी जो उपोËात िलिहलेला आहे ?यात ही मािहती
पटपणे िदलेली आहे. राम भला करे गा असे बाबा कधीही hहणत नसत.
(२) संिहतेतला Hसंग :(अ) पान .६ वर य दसु रे म4ये साईबाबा िशडतRया खंडोबा मंिदरात आलेले आहेत. ?यावेळी
hहाळसापती ?यांना ‘आवो साई’, अशी हाक मारतात, असा Hसंग आहे. या Hसंगात साईबाबांOया हातात एक
पोपट दाखवलेला आहे.
(ब) या यात hहाळसापतzनी ‘आवो साई’, अशी हाक मारRयानंतर साईबाबा hहणतात-आपण
नीमOया झाडाखाली खोदकाम कCया. कारण ते माaया गCु चं थान आहे. खोदकाम के Rयानतं र ितथं जर आजही
चार समया तेवत असतील तर हे नांव (साई) मला माbय आहे.
(क) याच Hसगं ात शेवटी चाँद पाटील बाबांना भेटायला येतो तेहा सCु वातीला हातात असलेला पोपट
बाबा ?याला देतात आिण सांगतात-हा ठे व राघू तुaयाजवळ याची मन लावनू सेवा कर. जभी तुम िदल से याद
करोगे, मझु े सामने पाओगे. 4यान म< रखो चाँद, जेहा हा राघू माaयाजवळ परत येईल तेहा तुझी सेवा संपलेली
असेल.
व तिु थती:
थती:वरील अ, ब, क हे तीन Hसंग एकापाठोपाठ एक नाटकात येतात. परंतु हे तीनही Hसगं िवसंगत आहेत.
व तुि थतीला धCन नाहीत. अ, ब, क यांOया व तिु थतीचे माने पटीकरण पढु ीलHमाणे –
(अ) ल~नाOया व-हाडाबरोबर साईबाबा िशडला आले हा Hसंग साईचPर>ाOया ५ या अ4यायात
आलेला आहे. याम4ये साईबाबाक
ं डे पोपट होता असा कुठे ही उRलेख आलेला नाही. िकंवा िशडतRया ?यांOया
पढु Oया वा तयातही ?यांOयाकडे पोपट असRयाचा उRलेख कुठे ही नाही. ही लेखकाची कRपना आहे. बहÜदा ती
एखाnा िसनेमावCन घेतली असावी.
(ब) वरील ब म4ये सांिगतRयाHमाणे साई हे नांव ि वकार6यासाठी साईबाबा िलंबाOया झाडाखाली
(नाटककाराने नीम असा उRलेख के लेला आहे) खोदायला सांगतात. खोदRयानंतर ितथं जर चार समया तेवताना
आढळRया तर साई हे नांव मला माbय आहे, असे सांगतात. परंतु साई हे नांव वीकार6यासाठी अशी कुठलीही
अट वा शत/ साईबाबांनी घातलेली नाही. िलंबाOया झाडाखाली खोद6याची जी घटना आहे ती ?यापवू  घडलेली
आहे. ?यासाठी एक गोट यािठकाणी पट कC इिOछतो, ती अशी कX साईबाबाच
ं े िशडत एकूण दोन वेळा
आगमन झालेले आहे. सोळा वषा/Oया वयात साईबाबा Hथम िशड गावातRया िनबं वृAाखाली Hगट झाले. काही
वष/ िशडत राह@न ते गuु त झाले (साईचPर> अ4याय .४) ?यानतं र ते पbु हा आले ते धपु खेडयाचा पाटील चाँदभाई
याOयाबरोबर ल~नाOया व-हाडासोबत..िलबं ाOया झाडाखाली खोद6याची जी घटना आहे ती साईबाबाOं या
पिहRया आगमनाOया वेळी घडलेली आहे. दसु -या आगमनाOया Hसगं ी नहे. ?या घटनेचा आिण बाबांOया साई
नावाचा काहीही सबं धं नाही. याबाबत आणखी एक मह?वाची बाब अशी कX fयावेळी िलंबाOया झाडाखाली
खोदकाम झाले. तेहा साईबाबानं ीच सांिगतले कX हे माaया गCु चे थान आहे. ते जसे होते तसे पbु हा बदं कCन
ठे वा. तेच साईबाबा नाटकात िलिहRयाHमाणे पbु हा िलंबाOया झाडाखाली खोदायला कस< सांगतील! ही अितशय
संदभ/हीन, उथळ आिण तक/ िवसंगत अशा मांडणी आहे.
(क) या Hसंगात बाबा चाँदभाई ला पोपट देतात आिण सांगतात कX ?याची सेवा कर. fया िदवशी पोपट
माaयाकडे परत येईल तेहा तुझी सेवा संपलेली असेल. fया चाँदभाई बरोबर बाबा िशडला येतात तो चाँदभाई
िशडतल ल~नकाय/ उरकRयावर साईबाबांना धपु खेडयाला पbु हा चल6याबाबत आMह करणे िकंवा परत जाताना
बाबांचा िनरोप _यायला येणं सहािजक आहे. bयायाला धCन आहे. H?यAात तशी घटना घडलीही असेल. परंतु
साईचPर>ात तसा उRलेख नाही. तरीही अशी घटना घडली असेल असा तक/ कCन नाटकात तशी योजना करणे
चक
ु Xचे नाही. नाटकात तसा Hसंग आलेलाही नाही. नाटककाराने कRपनेचे वातं]य इतपत घे6याला काहीच
हरकत नसावी. परंतु ?यात साईबाबा चाँदभाईला पोपट देतात. ?यानतं र जे काही सांगतात ते मा> काRपिनकतेचा
अितरे क आहे. ते सपशेल सदं भ/हीन तर आहेच परंतु भ}ांची िदशाभल
ू आिण साईबाबांOया य}Xरे खचे ी याuती
कमी करणारे आहे. चाँदभाईला बाबा पोपट देतात असा उRलेख साईचPर>ात अिजबातच नाही.
(३) संिहतेतला Hसंग :य पाच म4ये पान .११ वर कXत/नकाराOया पारंपारीक वेषभषु ते असलेRया दासगणनंू ा बाबा उघड्या
अगं ाने कXत/न कर6याचा उपदेश करतात. ?यावर कXत/न झाRयावर मला पंढरपरू ला जायचं आहे hहणनू तसा वेष
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पPरधान के Rयाचं दासगणू सागं तात. तेहा िशड आिण पढं रपरू दोन नाहीत असे सागं नू बाबा दासगणनंू ा िवÛल
Cपात दश/न देतात.
व तिु थती :दासगणनंू ा नारदीय कXत/नाचा उपदेश आिण िवÛल Cपात दश/न या दोन वेगवेगÌया घटना आहेत.
एकाचवेळी घडलेRया नहेत. नारदीय कXत/न प³तीOया उपदेशाची घटना साईचPर>ाOया १५ अ4यायात तर
िवÛल दश/नाOया घटनेचा उRलेख साईचPर>ाOया ४ {या अ4यायात आलेला आहे. नाटकात मा> या घटना
एकामागे एक अशा उरकून घेतRया आहेत. नारदीय कXत/नाचा उपदेश के Rयावर मला पंढरपरू ला जायचं आहे
hहणनू हा वेष पPरधान के ला आहे असे दासगणू वा तवात hहणत नाही. ?यांनी तो वेष कXत/नाला उभं
राहा6यासाठीच पPरधान के लेला होता. दासगणOंू या तUडी असा उथळ संवाद घालणे हे दासगणOंू या य}Xरे खचे े
अवमRू यन आहे.
(४) संिहतेतला Hसंग :बाबा िवnा नावाOया मल
ु ीला वा6याकडे तेल आणायला पाठवतात. वाणी तेल देत नाही. ते
समजRयावर बाबा ता?या पाटलांना ल<डीबागेतून पाणी आणायला सांगतात ता?या नतं र ते पाणी पण?यांम4ये
घालून पण?या पेटवतात.
व तुि थती :साईचPर>ाOया ५ या अ4यायात पा6याने िदवे पेटव6याचा Hसंग आलेला आहे. या Hसगं ातली
वा तवता अशी आहे कX बाबा वत: वा6याकडे तेल मागायला जातात. िवnा नावाOया कुठRयाही मल
ु ीला ते
पाठवत नाहीत. तसेच िदवे लाव6यासाठी ल<डीबागेतनू ता?याला पाणीही आणायला सांगत नाहीत. साईचPर>ात
सांिगतलेली हकXगत अशी आहे कX साईबाबांOया टमरे लाम4ये थोडेसे तेल होते ?यात पाणी घालनू बाबा ते िपऊन
टाकतात. ?या नतं र टमरे लात फ} पाणी घेऊन ते पण?यात घालून पण?या पेटवतात. ल<डीबागेतून पाणी आणणं
वगै
रे गोzना कुठलाही आधार नाही. आणखी एक मह?वाची गो अशी कX पा6याने िदवे लाव6याची घटना, fया
काळात बाबांची फारशी Hिस4दी झालेली नहती ?या काळातली आहे. ती घटना नाटकाOया सCु वातीसच येणे
अपेिAत आहे. परंतु नाटकात ती फारच उशीराने येते.
(५) संिहतेतला Hसंग :ता?या पाटील बायजाबाईचा
ं मृ?यु झाRयाची वाता/ बाबांना सांगायला येतात. बाबा ?यांचे सां?वन
करतात, ता?या hहणतात तुhहीत ितला परत आणा. ितची शेवटची इOछा परु ी करा, ?यानतं र बाबा ता?यांबरोबर
जाऊन बायजाबाई यानं ा पbु हा िजवतं करतात, ?यांची शेवटची इOछा hहणनू ?यांना ीकृ ण Cपात दश/न देतात.
व तिु थती :साईचPर>ात बायजाबाईOया
ं मृ?यचु ी घटना आलेली नाही. परंतु नाटकात आलेली घटना ही अितरंजीत,
अवा तव आिण िफिRम वCपाची आहे. असं घडRयाचे अbय ही कुठRया पु तकात आलेले नाही. ही घटना
िशड के साईबाबा या िसनेमावCन घेतली असावी.
अbय बाबी :१. ‘अगाध मिहमा साईचा’ हे नाटक साईबाबांOया आगमनापासनू ते ?यांOया महािनवा/णाOया घटनेपय/त
नाही. दhयाOया िवकारापासनू म}
ु हो6यासाठी बाबा Hाण áांडी चढवतात या घटनेपयcतच हे नाटक
आहे. ितथेच नाटकाचा शेवट आहे. वा तािवक पाहाता साईबाबांOया जीवनावरOया नाटकात ?यांOया
अथपासनू इितपयcतOया जीवनकालातRया मह?वाOया घटनांचा समावेश आिण नाटकाची सांगता
महािनवा/णाOया घटनेने होण< अपेिAत आहे.
२. या नाटकाOया लेखनामागे कुठलाही अvयास अथवा यासंग आढळत नाही. अ?यंत उथळ आिण
वरवरचे लेखन आहे.
३. कािशराम िशपं ी नाऊरOया बाजाराला गेले असतांना वाटेत दरोडेखोरांशी ?यांचा सामना झाला होता.
नाटकात िचतळीOया बाजारला गेRयाचा उRलेख येतो.
४. काळाशी िवसंगत असे अनेक शlदा, वाrHचार नाटकात येतात. ते कानाला खटकतात. उदाहरणाथ/ –
लफडे (पान . १०) डॉrटर (पान . १८ बायजाबाईOया
ं तUडी .. ?याकाळी खेडयात डॉrटर
पोचलेलेच नहते) दासगणू hहाणतात – गावातील मNु य नदीने धोrयाची पातळी ओलांडली आहे.
(पान . १९, २० िशड गावात नदी नाही. ओढा आहे. धोrयाची पातळी ओलांडणे हा तर आजचा
वत/मानत>ी वाrHचार आहे.)
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५.

या नाटकाचा काळ समु ारे शभं र िकंवा ?यापेAा जा त पवू चा आहे. तो काळ नाटकात कुठच िदसत
नाही. बाबांसह सव/ पा>ांची भाषा अगदी श4ु द दाखवली आहे. ?यामळ
ु े सगळी पा> सारखीच वाटतात.
Mामीण भाषेचं दश/न अधनू मधनू च घडते. कुठलाच Hसगं यवि थतपणे मांडलेला नाही. खल
ु वलेला
नाही. एकात एक अशी Hसगं ाच
ु े नाटकाला जी खोली आवयक आहे ती
ं ी सरिमसळ आहे. ?यामळ
येत नाही.
६. साईबाबांखरे ीज– चाँदभाई, बायजाबाई, ता?या, hहाळसापती, वै
n, कुलकण, कािशराम, दासगण,ू
शामा, रामोशी एवढीच पा> नाटकात आहेत. िशड बाहेरचेही बाबांचे अनेक भ} होते. पण दासगणू
सोडले तर कोणाचाही समावेश नाटकात आढळत नाही.
७. अनेकदा बाबा Hवचन के Rयासारखं बोलतात. ते साईबाबांOया यि}रे खल
े ा अगदी िवसंगत आहे.
साईबाबा फार कमी आिण नेमकं बोलत.
८. दासगणंनू ा बाबा Hयागितथा/चे दश/न घडवRयावर दासगणू शक
ं राचा अभंग hहणतात असे िलहीले आहे.
वा तिवक ?यावेळी दासगणंचू ी Hितभाश}X जागृत होऊन ?याOं या तUडून उ? फुत/पणे ‘अगाध श}X
अघटीत लीला’ हा अभंग आहेर पडलेला आहे. पण नाटकात तो न वापरता दसु रा अभंग घेतलेला आहे.
९. नाटकात fया घटना आलेRया आहेत ?या कधी घडलेRया आहेत िकंवा काळाचा तपशील उपलlध
नसेल तर ?या कधी घडRया असाया याचा तारतhयाने िवचार कCन घटना-Hसंगांचा म ठरिवणे
आवयक होते. परंतु नाटकात तसा िवचार झालेला िदसत नाही. ?याकडे पणू प/ णे दल
ु /A झालेले आहे.
एकूणच हे नाटक hहणजे फारसा अvयास न करता िलिहलेली संिहता आहे. ?यात Hसंगाचं वै
िव4य,
चमकदार संवाद, नेमकं यि}िच>ण, आटोपशीर Hसगं , भाषेचा िवशेषत: Mामीण बोलीचा उdम वापर असे
काहीही आढळत नाही. साईबाबांसारNया िवÖ िवNयात िवभतु ीOया जीवनावर fया गांिभया/ने नाटक िलहायला
पािहजे ते गांिभय/ आिण साईबाबा ही Hधान िय}रे खा fया िवचारपवू /कतेने मांडायला पािहजे तो िवचार हे नाटक
िलिहताना के ला गेलेला आहे, असे हे नाटक वाचताना कुठे ही जाणवत नाही, अस< नÝ मत आहे.
उपरो} दोbही पPरAकांOया तपासणी अहवालातील ठळक बाबी:
बाबी:1. मळ
ू ी साईसPर>ातील संवाद व नाटकाOया ि uट मधील संवाद याम4ये बदल आहेत.
2. नाटकाOया ि uटमधील बरे च Hसंग काRपिनकतेवर आधारीत तयार के लेले असनू यासाठी काही
Hसंगांसाठी ीसाईसOचPर>ाचा आधार घेतलेला िदसत नाही.
3. सदर नाटकाचे आयोजन सं थानमाफ/ त होत असRयाने नाटकातील ि uटमधील संवाद हे
ीसाईसOचPर>ावरच आधारीत असावेत. जेणक
े Cन जनमानसाम4ये चक
े जाणार नाही.
ु Xचा संदश
4. सदर ि uटम4ये ी साईसOचPर>ातील संवाद, पा> व HसंगांपA
े ा ी साईबाबांचे जीवनावर आधारीत
िहदं ी िच>पटातील Hसंगांचा अिधक Hमाणात समावेश के लेला आहे.
िवभागाचा अिभHाय:
अिभHाय:‘अगाध मिहमा साईचा’ या नाट्यHयोगाचे आयोजन करावयाचे झाRयास ीसाईसOचPर>ाचा आधार
घेऊन सदर ि uटमधील अनावयक पा>े, संवाद व Hसंग कमी करणेबाबत संबिं धतांस कळिवता येईल.
तरी मा.यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .१०६८ ला अनसु Cन
मागिव6यात आलेला अहवाल िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .४१
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, साईचPर>ाOया जाणकारांOया अिभHायाचा िवचार करता,
करता, ीसाईसOचPर>ाचा
चPर>ाचा
आधार घेऊन सदर ि uटमधील
टमधील अनावयक
यक पा>े, सवं ाद व Hसगं कमी करणेत येऊन,
न, “अगाध मिहमा साईचा”
साईचा”
या मराठी नाटकाचे
नाटकाचे सं थानमाफ/ त आयोजन करणेत यावे, असे ठरले. (काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
शताlदी वषा/त िद.
िद.११ ते १७ फे वु ारी २०१८ या कालावधीत तामीळनाडू येथील Hेमा पांडूरंग यांचे दै
निं दन
२.३० तास भागवत कथेचे आयोजन करणेबाबत.
ाबत.
H तावतावथानन अिधिनयम
सं था
तरतदू
२१ (१) (ग)
भrतानं ा मंिदरात देवतेOया दश/नासाठी व Hाथ/नेसाठी िकंवा कोणतीही धािम/क सेवा
िकंवा समारंभ करणे व पार पाडणे
२१ (१) (ड)
ी साईबाबांOया िशकवणीचा Hचार करणे
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ी साईबाबा यांOया समाधीस िद. १८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होत आहेत. यािनिमd
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद. १ ऑrटोबर २०१७ ते िद. १८ ऑrटोबर २०१८ या
कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. यासाठी शताlदीचे सपं णू / वष/भर
वेगवेगळे धािम/क, सामािजक, साईबाबाच
ं ी िशकवण, सेवाभाव दश/िवणा-या भय वwपाOया काय/मांचे
आयोजन कर6यात येत आहे, जेणेकCन संपणू / वष/भरात िशडम4ये भrतीमय वातावरण राह@न ीसाईबाबा समाधी
सोहळा अिव मरणीय होईल, याटीने कामकाज चालू आहे.
H तावना
नेिजग  टी, Aे>ोपासना  ट, ीपेCमेबदु रू ,
तावना:
वना:- शताlदी वषा/चे अनषु ंगाने Hेमा पाडुरंग, मॅ
तािमळनाडू यांनी ?यांचे िद. २९/१२/२०१७ रोजीचे मा. मNु य काय/कारी अिधकारी यांना अMेिषत के लेRया प>ात.
‘I am Prof. Prema pandurang, from Kshetropasna Trust, Gokuldham
Madhuvankarai, Sriperumbudur, Pin – 602 105. I am writing to you as I wish to offer my
seva services at the feet of Lord Sri Saibabaji at Shirdi from 11th February 2018 to 17th
February 2018. The timing can be informed to me as decided by your sansthan.
Kindly note that the above is only my seva service and I will not be taking any
charges or compensation amount from the Shirdi Trust / sanstha to perform the said Bhagvat
Katha Seva.
My only request to the Shirdi Sansthan is to provide me a hall / shatabdi
sabhagruha along with proper audio system and make my stay arrange at your premises.
Sir since I do not eat food from outside I request you to allow me to cook my food in the
kitchen where my stay is arranged; my chef will come with me. I also request you to make
stay arrangement for my manager plus approximately 6 musicians accompanying me.
With the blessings of Lord Sri Krishana and Sri Saibaba, we have a few devotees
coming from Mumbai and other cities. I request stay arrangement for such devotees of mine
approximately 50 in no, as and when we need during the Bhagvat Katha Days. We will inform
you in advance about these 50 devotees coming and we are ready to bear any of their
necessary stay charges but I request you to ensure us the stay arrangements for them.
We will visit Shirdi once before start the Bhagwat Katha and shall intimate your
about our coming. Please feel free to contact us for any clarification or if any more details
are required to grant us the permission’ असे नमदू के ले आहे.
H ताव
नेिजग  टी, Aे>ोपासना  ट, ीपेCमेबदु रू , तािमळनाडू यांनी ?यांचे प>ात व
ताव:- Hेमा पाडुरंग, मॅ
दरु 4वनीदारे िहदं ी भाषेत भागवत कथाचे आयोजनाकरीता पढु ील बाबी सं थानकडून आवयक असRयाचे
कळिवले आहे :
(१) भागवत कथेचे आयोजन िद. ११ फे वु ारी २०१८ ते िद. १७ फे वु ारी २०१८ या आठ िदवसाचे
कालावधीत िशड येथील शताlदी सभाMहाम4ये आयोिजत कर6यात यावा.
(२) कथेचे काय/माकरीता मी कुठलेही मानधन घेत नाही.
(३) दै
निं दन २.३० तासाचा काय/माकरीता वेळ उपलlध कCन दयावा.
(४) मला व सोबत असलेRया ६ कलाकाराच
ं ी िनवासाची यव था कर6यात यावी.
(५) मी बाहेरील खादय खात नसRयाने, माझे िनवासात मला जेवण बनिव6याची परवानगी दे6यात यावी.
(६) माझे सोबत येणा-या ५० भrतांना सं थानचे िनवास थान सशRु क दरात िनवास यव था उपलlध
कर6यात यावी.
िवभागाचा अिभHाय:
नेिजग  टी, Aे>ोपासना  ट, ीपेCमेबदु रू , तािमळनाडू यांनी
अिभHाय:- Hेमा पाडुरंग, मॅ
कळिवलेRया कालावधीत (िद. ११/०२/२०१८ ते िद. १७/०२/२०१८ – दपु ारी २.०० ते ५.००) सं थानमाफ/ त
कोण?याही काय/माचे आयोजन कर6यात आलेले नसRयाने तसेच सदरचा काय/म िनशRु क असRयाने तो माहे
फे वु ारी २०१७ म4ये घे6यात यावा असे मत आहे.
उपरोrतHमाणे िहदं ी भागवत कथेचा काय/म आयोिजत करावयाचा असRयास खालील बाबzवर
िनण/य होणे आवयक आहे.
१) भागवत कथेचे आयोजन िद. ११ फे वु ारी २०१८ ते िद. १७ फे वु ारी २०१८ या सात िदवसाचे
कालावधीत आयोिजत करणेबाबत.
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२)

भागवत कथा दै
निं दन २.३० तासांची असRयाने, ती ी साईबाबा समाधी मिं दर शताlदी मडं प येथे
दपु ारी २.०० ते ५.०० या वेळेत घेणबे ाबत. (या वेळेत सदर िठकाणी कोणतेही काय/म ठे व6यात
आलेले नाहीत.)
३) सं थानचे Tारावती भ}िनवास येथे ५० यि}ंकरीता सशRु क िनवास यव था करणेबाबत.
४) भागवत कथेकरीता आलेRया यि}ंची (८) मोफत चहा-पाणी, ना ता, Hसाद भोजन, दश/न व िनवास
यव था करणेबाबत .
तरी उपरोrत १ ते ४ मnु ांवर िवचार िविनमय होऊन िनण/य होणेकामी H ताव मा.यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर.
िनण/य .४२
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
िनिमdाने िद.
होऊन, Hेमा पांडूरंग, तामीळनाडू यांना शताlदी वषा/िनिमdाने
िद.११ ते १७ फे वु ारी २०१८
या कालावधीत ी साईबाबा
साईबाबा समाधी मंिदर शताlदी मंडपाम4ये भागवत कथेचे आयोजन करणेस परवानगी
दे6यात यावी व ?यांचे मागणीHमाणे ?यांना Tारावती भ}िनवास येथे ५० यि}
यि}ंकरीता सशRु क िनवास यव
यव था
उपलlध कCन दे6यात यावी.
यावी. तसेच भागवत कथेकरीता येणाYया ०८ यि}
यि}ंची चहाचहा-पाणी,
पाणी, ना ता,
ता, Hसाद भोजन,
भोजन,
दश/न व िनवास यव
यव था सं थानमाफ/ त मोफत करणेत यावी,
यावी, असे ठरले. (काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०३
िद.
नंिदन काय/मात बदल करणे.
िद.३१ जानेवारी,
ारी, २०१८ रोजी खMास चंDMहण असलेमळ
ु े मंिदराचे दै
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तयव
यव था (िशड)
िशड) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतुदअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे
पोटकल/
तरतूद
मांक
शीष/क
उपकलम मांक
०१ २१
िवÖ तयव था
१ (ग)
भ}ांना देवतेOया दश/नासाठी व मिं दरात Hाथ/नेसाठी
िनधीचा िवनीयोग
िकंवा कोणतेही धािम/क काय/ िकंवा समारंभ पार
पाड6यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे
H तावना
तावनावना- ीसाईबाबा सं थान िवÖ तयव थेमाफ/ त समाधी मिं दर येथे िविवध उ?सव, थािनक
उ?सव, सण, महो?सव असे काय/म साजरा कर6यात येतात. ?याचHमाणे दाते पंचांगानसु ार िशड येथे चंDMहण व
सयु /Mहण िदसणार असRयास पंचांगाचे ितथीनसु ार व माग/दश/नाHमाणे Mहणाचे वेध पाळ6यात येत नाहीत, अशी
पवु पासनु Hथा आहे.
H तावताव- माघ श.ु ॥१५,शके १९३९, बधु वार, िद.३१ जानेवारी,२०१८चे िदवशी खMास चंDMहण
(M तोिदत) िदसणार असRयाने ?या िदवशी धपु ारतीOया वेळेत बदल कCन zची धपु ारती सायं ६:००चे ऐवजी
साय.ं ४:३०वाकरणे िकंवा िद.३१/०१/२०१८ रोजी धपु ारती र करणे याबाबत िनण/य होणेस िवनतं ी.याबाबत
मंिदर पजु ारी ी.बाळासाहेब जोशी व ी.िदलीप सल
यि}क मत
ु ाखे यांनी धपु ारतीबाबत खालीलHमाणे वत:चे वै
अनभु वातनू य} के ले आहे. तरी ?याबाबत िनण/य होणेस िवनंती.
अ)
Mहणापवु  धपु ारती करणे- मंिदर पजु ारी ी.बाळासाहेब जोशी यांनी िद.०९/१२/२०१७चे लेखी
अिभHायानसु ार असे कळिवले आहे कX, Mहण साय.ं १७:१८ िम ते मोA रा>ौ २०:४२ असा ३ तास ३४ िमनीटे
आहे. सं थान HथेHमाणे Mहण कालावधीम4ये आरती, अिभषेक असे काय/म असRयास Mहण संपलेनंतर िकंवा
Mहणाचे अगोदर घेतले जातात. ?याHमाणे õहणाचे िदवशी िनयमीत धपु ारतीची वेळ साय.ं ६:०० वा आहे. ?यामळ
ु े
धपु ारती साय.ं ६.०० वा न करता ?यापवु  िठक साय.ं ४:४५ वा सCु कर6यात यावी.
िकंवा
ब) Mहणाचे िदवशीची धपु ारती र करणे- मंिदर पजु ारी ी.िदलीप िवÖभं र सल
ु ाखे, पजु ारी, मंिदर िवभाग यांनी
िद.११/१२/२०१७चे लेखी अिभHायानसु ार असे कळिवले आहे कX, िद.३१.०१.२०१८ रोजी सायंकाळी १७:१८
ते रा>ौ २०:४२ िम. खMास चंDMहण असRयाने ?या िदवशी धपु ारती करता येणार नाही.
िवभागाचा अिभHायअिभHाय- दाते पचं ांगकत`, सोलापरू यांचे इसवी सन-२०१७-१८चे पचं ांग पा.न.ं २४ म4ये
नमदू के RयाHमाणे माघ श॥ु १५, बधु वार, िद.३१ जानेवारी,२०१८ चे िदवशी खMास चंDMहण (M तोिदत) िदलेले
असनू हे चंDMहण भारतातही िदसणार आहे. HथेHमाणे Mहणकाळाम4ये समाधी मंिदरात दश/न पणु प/ णे बंद ठे वनू
म>ं पठण (म>ं ोOचार) करावे लागणार आहे व Mहणानतं र zचे समाधी मिं दरात मतू ला व zचे समाधीला नान व
?यानतं र िशड माझे पढं रपरु आरती कर6यात येईल. ?याचHमाणे सं थानचे इतर मिं दरातील मतु नं ा नान तसेच
फोटोचे गधं पसु नु लावावे लागेल.
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Mहण कालावधी
Mहण पश/
िदनांक
िद.३१/०१/२०१८ साय.ं १७:१८
१.
२.
३.
४.
५.

Mहण म4य
रा>ौ१९:००िम

Mहण मोA
रा>ौ २०:४२िम.

एकूण Mहण कालावधी
३ तास ३४ िमनीटे

उपरो} नमदू अ. Hमाणे िनयोजन कर6याचे असRयास खालीलHमाणेयव था करावी लागणार आहेzची धपु ारती िठक साय.ं ४:३० वा सCु कर6यात यावी.
धपु ारतीनंतर Mहण सCु हो6यापवु  नै
वेn दाखवावा लागेल. तसेच धपु ारतीनंतर दश/न घेऊन भ} बाहेर
पडतील व ?यानंतर लगेच Mहणाचा पश/ कालावधी येत असRयाने दश/नरांग बाहेर पडRयावर ?वरीत
HथेHमाणे Mहणाचे मं>ोOचारास सCु वात करावी लागेल.
रा>ौ ८:४२ िम. पयcत Mहण कालावधी असRयाने मंिदर पजु ारी यांचमे ाफ/ त zचे समोर मं>ोOचार
कर6यात येईल. या कालावधीत दश/न पणु प/ णे बंद ठे वावे लागेल.
मं>ोOचारानंतर िठक रा>ौ ८:५० िम. zचे मगं ल नान सCु येईल. मगं ल नानानंतर zची “िशड माझे
पंढरपरु ” आरती कर6यात येईल. “िशड माझे पंढरपरु ” आरतीनंतर दश/नरांग सCु कर6यात येईल.
?यानंतर िनयिमतपणे रा>ौ १०.३० वा zची शेजारती होईल. तसेच पहाटे िनयिमतपणे काकड आरती
होईल.

तसेच उपरो} नमदू ब. Hमाणे िनयोजन करावयाचे असRयास खालीलHमाणे यव था करावी लागणार आहे१. साईभ}ांना zचे दश/न सायक
ं ाळी ५:०० वाजेपयcत चालू ठे वावे लागेल.
२. धपु ारती र के Rयास धपु ारतीनतं र दाखिव6यात येणारा नै
वेn दाखिवता येणार नाही.
३. सायक
ं ाळी िठक ५:१८ वाजेपासनु ते रा>ौ ८:४२ वाजेपयcत मिं दर पजु ारी याच
ं ेमाफ/ त zचे समोर
म>ं ोOचार कर6यात येईल. या कालावधीत दश/न पणु प/ णे बदं ठे वावे लागेल.
४. म>ं ोOचारानतं र िठक रा>ौ ८:५० िम. zचे मगं ल नान सCु येईल. मगं ल नानानतं र zची “िशड माझे
पंढरपरु ” आरती कर6यात येईल. “िशड माझे पंढरपरु ” आरतीनंतर दश/नरांग सCु कर6यात येईल.
५. ?यानंतर िनयिमतपणे रा>ौ १०.३० वा zची शेजारती होईल. तसेच पहाटे िनयिमतपणे काकड आरती
होईल.
यापवु ही Mहण कालावधीत zचे आरती व दै
नंिदन काय/माम4ये बदल कर6यात आलेला आहे. तरी
दाते पंचांगानसु ार व मिं दर पजु ारीयांचे लेखी अिभHायानसु ार िद.३१ जानेवारी,२०१८ रोजी उपरो}Hमाणे िनयोजन
करणेबाबत िनण/य होणेस िवनंती.
िनण/य .४३
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, िद.
िद.३१ जानेवारी,
ारी, २०१८ रोजी खMास चंDMहण असलेमळ
ु े दपु ारीच राह@ काळ सCु
होणार आहे, ?यामळ
नंिदन काय/मांम4ये
म4ये बदल करणेस व
िद.३१ जानेवारी,
ारी, २०१८ रोजी समाधी मंिदरामधील
दरामधील दै
ु े िद.
?याकामी H तावात नमदु के लेRया ब Hमाणे काय/वाही करणेस माbयता दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- मंिदर िवभागHमख
ु / मािहती तं>oान िवभागHमख
ु / जनसंपक/ अिधकारी/ संरAण िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०४
संतकवी दासगणू महाराज यांOया जयंतीिनिमd अकोळनेर, अहमदनगर येथे व प6ु यितथी िनिमd गोरटे, नांदडे येथे
Hितिनधी पाठिवणेबाबत.
ाबत.
H तावी.रावसाहेब ए.गाCडकर, सहकाय/वाह, संतकवी दासगणू महाराज जbम थळ िवकास सिमती, अकोळनेर,
ताविज.अहमदनगर यांनी ?यांचे िद.१४.११.२०१४ रोजीचे प>ाम4ये सतं कवी दासगणू महाराज हे ी.गजानन िवजय
Mथं ाचे लेखक व साईबाबा िशड सं थानचे पिहले अ4यA होते. ?यांनी २५ वष` अ4यAपद भषू िवलेले आहे.
?यांचा जbम नगर तालुrयातील अकोळनेर येथे िद.०६ जानेवारी १८६८ म4ये झाला आहे. साईबाबांOया
सहवासात ते िदघ/काळ होते. ?यांचे महािनवा/ण िद.२९ नोह<बर १९६२ साली झाले अशा साईभ}ाOया
जbम थळी ीसाईबाबा सं थान, िशड यांचेमाफ/ तमहाराजांOया प6ु यितथी व जbमो?सवास पजु ा व आरती दरवष
हावी व तसा ठराव करावा अशी िवनंती के ली होती.?यानसु ार मा.यव थापन सिमतीचे िद.०९.१२.२०१४चे
िनण/य .१०२७ नसु ार- सतं कवी दासगणू महाराज याच
ं े जbम थळ असलेRया अकोळनेर येथे Hित वष सतं कवी
दासगणू महाराजाच
ं े जbमितथी व प6ु यितथीचे िदवशी ीसाईबाबांचे व सतं कवी दासगणू महाराज याच
ं े मतू स
पु प- हार व zचे वö अप/ण कCन तेथील अ4यA, पदािधकारी यांचा यथोिचत स?कार करणेसाठी सिमती थापन
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करणेत यावी व याकामी होणा-या खचा/साठी एक िविश रकमेOया िनधीची तरतदू करणेत यावी, असे ठरले.
?यानसु ार जा.न.ं एसएसएसटी/मिं दर/४/२०१५, िद.०१/०४/२०१५चे आदेशाbवये याकामी HशासकXय अिधकारी
(मिं दर), जनसपं क/ िवभाग Hमख
ु , अिधAक, मिं दर िवभाग व मिं दरातील एक पजु ारी याच
ं ी सिमती थापन
कर6यात आली असनू या सिमतीने Hित वष सतं कवी दासगणू महाराजाच
ं े जbमितथी व प6ु यितथीचे िदवशी
अकोळनेर येथील ीसाईबाबांचे व संतकवी दासगणू महाराज यांचे मतू स पु पहार व zचे व > अप/ण कCन
तेथील अ4यA, पदािधकारी यांचा यथोिचत स?कार करावा असे ठरले आहे. ?यानसु ार आजतागायत काय/वाही
कर6यात येत आहे.
H तावताव- सतं किव दासगणू महाराज साईभ} मंडळ, गोरटे (उमरी) यांचे िद.१६/१२/२०१७ रोजीचे
H तावानसु ार ीसंतकवी दासगणू महाराज यांची कम/भमु ी गोरटे, िज.नांदडे ही असनू ?या िठकाणी दासगणू
महाराजांची वöसमाधी व मोठे समाधी मंिदर आहे. ?यािठकाणी संतकवी दासगणू महाराजांचा प6ु यितथी सोहळा
फार मोठ्या Hमाणात साजरा कर6यात येतो. दर वष पौष श.ु ॥१० ते पौष श.ु ॥१२ असे तीन िदवस दासगणू
महाराज यांचा जयंती महो?सव साजरा कर6यात येतो. तरी या वष संतकवी दासगणू महाराजांची १५०वी जयंती
असRयाने या सोहÌयासाठी सं थानमाफ/ त Hितिनधी पाठिव6यात यावा अशी िवनंती के ली आहे.
िवभागाचा अिभHायअिभHाय- सं थानमाफ/ त संतकवी दासगणू महाराज यांची पौष श॥ु ११ चे िदवशी जयंती व
काित/क कृ ॥१३ चे िदवशी प6ु यितथी साजरी कर6यात येते. यािनिमd सं थानमाफ/ त मिं दर पPरसराम4ये संतकवी
दासगणू महाराज कृ त साईनाथ तवनमंजरीचे सामदु ाियक वाचन कर6यात येत.े सामदु ाियक तवनमंजरी
वाचनाम4ये मोठ्या संNयेने साईभ} व Mाम थ उप थीत असतात. ?याचHमाणे ?यांचे जbमितथी व प6ु यितथीचे
िदवशी मा.यव थापन सिमतीचे िनण/याHमाणे HशासकXय अिधकारी (मिं दर), जनसंपक/ अिधकारी, अिधAक,
मंिदर िवभाग यांना संतकवी दासगणू महाराज यांचे जbम थळ अकोळनेर, िज.अहमदनगर येथे पाठिव6यात येत
आहे. तसेच अकोळनेर येथील ीसाईबाबांचे व दासगणू महाराजांचे मतू  व Hितमेस पु प-हार व वö अप/ण
कर6यात येत आहे. ?याचHमाणे तेथील उप थीत पदािधकारी यांचा सं थानमाफ/ त यथोिचत स?कार कर6यात येत
आहे.
आता संतकवी दासगणू महाराज साईभ} मंडळ, गोरटे (उमरी) यांनी दासगणू महाराज यांचे कम/भमु ी
असलेली व वö समाधीचे िठकाणी पौष श॥ु ११ श
ु वार, िद.२९/१२/२०१७ रोजी सं थानमाफ/ त Hितिनधी
पाठवावा अशी िवनतं ी के लेली आहे. ?याकरीता अ?यंत कमी अवधी आहे. ?याकरीता श
ु वार,
िद.२९/१२/२०१७ रोजी Hितिनधी पाठिवणे शrय नाही असे नÝ मत आहे. ?यामळ
ु े HथेHमाणे यावष अकोळनेर
येथे Hितिनधी पाठिवता येईल. तसेच यापढु े दरवष सतं कवी दासगणू महाराज यांOया प6ु यितथीिनिमd
गोरटे(उमरी) नांदडे येथे सं थानचे Hितिनधी पाठिवता येतील, असे नÝ मत आहे.
तरी यापढु े H?येक वष सतं कवी दासगणू महाराज याच
ं े जbमितथी पौष श॥ु ११ चे िदवशी दासगणू
महाराज याच
ं े जbमिठकाण व सतं कवी दासगणू महाराज जbम थळ िवकास सिमती, अकोळनेर, ता.िज.अहमदनगर
येथे व तसेच सतं कवी दासगणू महाराज यांचे प6ु यितथीकाित/क कृ ॥ १३चे िदवशी सतं कवी ीम?सदगCु ीदासगणु
महाराज Hितान, गोरटे, ता.उमरी, िज.नांदडे या िठकाणी सं थान वाहनाने एक HशासकXय अिधकारी, जनसपं क/
अिधकारी, मंिदर अिधAक िकंवा पय/वA
े कव मंिदर पजु ारी यांना पाठिवणेस व तेथे ीसाईबाबा व संतकवी
दासगणू महाराज यांचे Hितमेस व मतू स पु प-हार व वö अप/ण कCन तेथील अ4यA, उपा4यA व इतर उप थीत
माbयवरांचा सं थानचे वतीने यथोिचत स?कार करणेस व सदर काय/मासाठी शॉल, पु प-हार व इतर येणारे
अनषु ंगीक िकरकोळ खचा/स माbयता िमळणेबाबतचे H तावावर िनण/य होणेस िवनतं ी.
िनण/य .४४
उपरो} H तावावर सिवसतर
कX, संतकवी दासगणू महाराज यांचे जbम थळ असलेRया
्तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
अकोळनेर येथ,े दासगणू महाराजांचे जbमितथीचे िदवशी,
िदवशी, ी साईबाबा व दासगणू महाराज यांचे मतु स पु पहार व
zचे वö अप/ण कCन,
कCन, तेथील सं थानचे अ4यA,
अ4यA, उपा4यA,
उपा4यA, सद य व पदािधकारी यांना येथोिचत स?कार करणेत
यावा.
यावा. तसेच संतकवी दासगणू महाराजांचे प6ु यितथीचे
यितथीचे िदवशी ी दासगणू महाराज Hितान,
Hितान, गोरटे, ता.
ता.उमरी,
उमरी,
िज.
िज.नांदडे या िठकाणी सं थान Hितिनधzनी जाऊन,
जाऊन, ी साईबाबा व दासगणू महाराज यांचे मतु स पु पहार व zचे
वö अप/ण कCन,
चा येथोिचत स?कार करणेत
कCन, तेथील सं थानचे अ4यA,
अ4यA, उपा4यA,
उपा4यA, सद य व पदािधकारी यांचा
यावा.
यावा. तसेच याकामी येणाYया खचा/साठी एका िवशेष िनधीची तरतदू करणेत यावी.
यावी.
(काय/वाही- मंिदर िवभागHमख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०५
H तावताव-

अ.न.ं
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.

सन २०१७२०१७-१८ करीता काया/लयीन जनरल व सगं णक िHिH-िHटं ेड छपाईबाबत.
छपाईबाबत.
सन २०१७-१८ कPरता सं थानचे सव/ िवभागांसाठी आवयक रिज टर, फॉhस/ व सगं णक िH-िHटं ेड छपाईकामी
इकडील जा..एसएसएस/वशी-खरे दी/२४९०/२०१७ िद.२०.०९.२०१७ अbवये मािहती मागिवणेत आलेली
होती. मदु ती अखेर िवभागाकडून आलेRया मागणीबाबतचे पPरिशठ सोबत जोडलेले आहे.तसेच सव/
िवभागांसाठी वापरात येणारी जनरल छपाई मागणी िनित कर6यासाठी भांडार िवभागाला इकडील
जा.न.ं एसएसएस/ वशी-खरे दी/३३९०/२०१७ िद.२९.११.२०१७ अbवये प> दे6यात आले होते. ?यांनी
िद.२९.१२.२०१७ रोजी ही मागणी खरे दी िवभागाकडे कळिवली आहे.
सव/ छपाई कCनघे6याचे खचा/चा अदं ाज घे6यासाठी तीन छपाईदारांकडून अदं ाजे दर मागिवणेत येऊन
तीनही Hेसधारकांचे दराची सरासरी काढून अदं ाजे दर िनित कCन Estimated Costकाढलेली आहे.
सं थानचे एकि>त िवभागवार करावयाचे काया/लयीन जनरल व संगणक िH-िHंटेड छपाईकामी
खालीलHमाणे अदं ाजे खच/ अपेिAत आहे.
िवभागाचे नांव
काया/.जनरल छपाई
िHिH-िHंटेड संगणक
अदं ाजे एकुण खच/
रrकम
अदं ाजे खच/
छपाई अदं ाजे खच/
कम Cपये
Hशासन शाखा
११,१९,१८७.४५
११,१९,१८७.४५
फायर अॅ
6ड सेqटी
१५,९९७.०७
१५,९९७.०७
साईबाबा भrतिनवास थान
६२,६३५.४५
८,५८,६००/९,२१,२३५.४५
आरो~य िवभाग
११,२२६.३३
११,२२६.३३
साईHसाद िनवास थान
१,७७,०८०.७०
१,७७,०८०.७०
साई धम/शाळा
९९,३४३.२०
२,४७,५००/३,४६,८४३.२०
सी.सी.टी.ही. कंोल सेल
२,३३४.५६
२,३३४.५६
4विनAेपन व टेलीफोन िवभाग
१,३२८.७२
१,३२८.७२
दारावती भrतिनवास थान
८३,१३०.६६
३,५३,४००/४,३६,५३०.६६
जनसंपक/ िवभाग
२९,८७५.३३
८,८५,०००/९,१४,८७५.३३
बांधकाम िवभाग
१७,६९१.९०
१७६९१.९०
भांडार िवभाग
२४,७६४.५२
२४७६४.५२
खरे दी िवभाग
३२,२२०.५६
३२,२२०.५६
ी साई Hसादालय िवभाग
८३,५०५.७०
१०,४८,०००/११,३१,५०५.७०
लाडु िनिम/ती िवभाग
२,६०,११७.७९
२,६०,११७.७९
पाणी परु वठा िवभाग
३२,५३९.६९
३२,५३९.६९
कॅ
bटीन िवभाग
४३,६८,७१६.४५
३१,५०,०००.००
७५,१८,७१६.४५
िवदयतु िवभाग
१,२२,४७९.४८
१,२२,४७९.४८
मेकॅ
िनकल िवभाग
४१,७७२.५५
४१,७७२.५५
लेखाशाखा
२,२८,११९.११
२७,४५,०००/२९,७३,११९.११
वाहन िवभाग
१,६५,३६५.००
१,६५,३६५.००
मािहती त>ं oान िवभाग
११,३६८.२२
११,३६८.२२
संरAण िवभाग
२९,६३९.७८
२९,६३९.७८
साईआम भrतिनवास
३,५५,७७९.४३
८,४८,१००/१२,०३,८७९.४३
जनरल छपाई
२,०५,७५८.९०
२,०५,७५८.९०
कमम Cपये
७५,
१,०१,
अदं ाजे एकुण रrक
७५,८१,
८१,९७८.
९७८.५५
०१,३५,
३५,६००.
६००.०० १,७७,
७७,१७,
१७,५७८.
५७८.५५
अदं ाजे पणु ा/िकंत एकुण रrकम
कम Cपये १,७७,
७७,२०,
२०,०००/
०००/उपरोrत दश/िवRयाHमाणे काया/लयीन जनरल व संगणक िH-िHंटेड छपाईकामी पणु ाcिकत रrकम
C.१,७७,२०,०००/- (अAरी Cपये एक कोटी स?याह?तर लाख वीस हजार) मा> अदं ाजे खच/ अपेिAत आहे. सदर
खचा/स माbयता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा.यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करावा लागेल. मा.यव थापन
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सिमतीची माbयता िमळालेनतं र वत/मानप>ात जािहरात देऊन, िविहत प4दतीने ई-िनिवदा Hिया राबवनू छपाई
कCन घेता येईल.
तरी वरीलHमाणे सं थानचे िविवध िवभागांनी मागणी के लेHमाणे काया/लयीन जनरल व सगं णक िHिHटं ेड छपाई कCन घेणसे व ?याकामी येणारे अदं ाजे C.१,७७,२०,०००/- (अAरी Cपये एक कोटी स?याह?तर
लाख वीस हजार) मा>चे खचा/स माbयता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा.यव थापन सिमतीचे सभेत िनण/याथ/
सादर.
िनण/य .४५
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, सं थानOया िविवध िवभागांनी मागणी के लेली H तािवत काया/जयीन जनरल व
संगणक िHे ामी िवहीत प4दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणाYया अंदाजे
िH-िHंटेड छपाई कCन घेणक
C.१,७७,
(काय/वाही- H.अिधAक, खरे दी िवभाग)
७७,२०,
२०,०००/
०००/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०६
जनु े साईHसादालय पPरसरातील जनु ा गॅ
स uलँट यं>णा जािहर िललावाने िवX करणेकामी करावयाOया
काय/वाहीस माbयता िमळणे.
H तावअिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (१) कलम २(१४)(घ) – भrतांचे सरु िAततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आवयक
तावते तातडीचे दCु तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेणे (२) कलम २१(१)(क) मिं दराची व िवव तयव थेOया
मालम?तांची देखभाल, यव थापन व Hशासन
H तािवक
तािवक:
िवक ी साई Hसाद १ व २ तसेच जनु े साईHसादालय इमारतीचे जागेवर नवीन दश/न रांग इमारत
H तावीत असRयाने सदरOया ितbही इमारती पाड6यात आलेRया आहेत. ?यामळ
ु े जनु े साईHसादालयाचे
इमारतीतील बायोमॅ
िक पास काऊंटस/ जनु े गॅ
स uलॅ
bट पPरसरात सCु करावयाचे असRयाने जनु ा गॅ
स uलॅ
bट पाईप
लाईन, टॅ
क काढून घेणते आलेले आहेत. सदर गॅ
स uलॅ
bटचे िनघालेले मटेPरयल /यं>णेचे सं थानचे अतं ग/त
लेखापPरAण िवभागाकडून िद.३१/०३/२०१७ अखेर घसारा िकमंत काढून घेणते आलेली असनु ?याचा तपिशल
खालीलHमाणे :
अ.
मशीनरीचा तपशील
मशीन डेड- नग
मशीनची
मळ
िद.
ु िकंमत
न.ं
टॉक कोड
खरे दी / देणगी
Cपये
३१/०३/२०१७
िदनांक
अखेर घसारा
जाता िकंमत C.
1. LPG Plant with Cooker, Burner
GAS / 801 1 15/10/1988 1,60,000/1,070/1,070/2. LPG Tank with Connection
GAS / 804 1 27/12/1990 3,03,839/2,252/2,252/3. Hoses Fittings
GAS / 813 1 20/08/1999 15,000/172/172/4. Pipeline Fitting
GAS / P006 1 09/07/1996 46,688/459/459/5. Gas Pipe Line With Accesseries
GAS / 811 1 18/03/1998 1,35,860/1442/1442/6. Multi Stage Pump
MCH / 825 1 16/08/2002 56,451/754/754/7. Line Tank & other Mate
GAS / 819 1 01/06/2000 56,410/680/680/8. Repl safety valve for both tank
GAS/ 825 1 06/08/2001 11,824/150/150/9. Pipe Line for Ladu Division
GAS / 820 1 01/06/200
25,137/303/303/10. Prove Temp, 6 Stem Length
GAS / 823 2 06/08/2001
3,507/45/45/11. Repl of Pressure Gauge Valve
GAS / 826 2 06/08/2001
3,707/47/47/12. Repl Drain Line for Both Tank
GAS / 827 2 06/08/2001
2,806/36/36/13. Ventiline Valve
GAS / 828 2 06/08/2001
1,904/24/24/Hand Operated Safely Shower
GAS / P007 1 30/04/2005
3,000/95/14.
95/CUM
15. Leakage Detector
GAS / 0831 1 26/01/2006 33,989/1,256/1,256/16. Electronic Leakage Detector
GAS / 0832 1 26/01/2006 1,14,407/4,228/4,228/एकूण Cपये : 9,74,329/13,013/9,74,329/13,013/-
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वरीलHमाणे गॅ
स uलॅ
bट य>ं णेची िदनांक ३१ माच/, २०१७ अखेर घसारा वजा जाता एकूण िकंमत Cपये
१३,०१३/- होत आहे.
मागणीमागणी- सदरचे गॅ
स uलॅ
bट य>ं णेची वािष/क मजं रू उOचतम दराने अथवा जाहीर िललावाने िवX करणे
आवयक आहे.
िवभागाचा अिभHाय/
स uलॅ
bट य>ं णा बसवनू २५ ते २६ वष` झालेला असनू ?यातील
अिभHाय/ प
पट मत:
मत सदर गॅ
बरे चशी पाईप लाईन खराब झालेली आहे. तसेच गॅ
स िलके ज यं>णा बंद पडलेली असनु उव/Pरत यं>णा पbु हा दसु रे
िठकाणी वापरात येणार नसRयाने ?याची अिभलेख कAामाफ/ त मंजरू वािष/क एOचतम दर अथवा जाहीर
िललावाने िवX करणे आवयक आहे. जनु े गॅ
स uलॅ
bटचे मटेरीयलची िद. ३१/०३/२०१७ अखेर घसारा वजा
जाता िकंमत C. ५०,०००/- पेAा कमी असRयाने ?याची िवX करणेकरीता िवधी व bयाय िवभाग महारा
शासन, यांची पवु /परवानगी घेणचे ी आवयकता नाही.
तरी जनु े गॅ
स uलॅ
bट मटेPरयलची अिभलेख कAामाफ/ त मंजरु वाषक उOचतम दराने िवX करावी
अथवा जाहीर िललावादारे िवX करावी िकंवा कसे याबाबत H ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/
सादर.
िनण/य .४६
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
स uलँट यं>णेची िवहीत प4दतीTारे जािहर
होऊन, जनु े साईHसादालय पPरसरातील जbया
ुbया गॅ
िललावाने िवX करणेत यावी,
(काय/वाही- मेकॅ
िनकल िवभागHमख
यावी, असे ठरले.
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०७
Hवरा मेिडकल  ट,
ट, लोणी यांना अकोला तालुrयातील अिदवासी C~णसेवेसाठी अ?याधिु नक C~णवािहका व ७५
के हीए जनरे टर सेट खरे दीसाठी अनदु ान देण.े
H तावHवरा मेडीकल  टची थापना १९७२ साली झाली असनू ,  टमाफ/ त अहमदनगर व शेजारील िजRहयांसाठी
ताववै
nकXय सेवा परु िवली जाते. ?यासाठी लोणी येथे १३०० बेडचे मRटी पेशािलटी हॉ पीटल सCु कर6यात आले
आहे. तसेच Hाथिमक उपचाराची सिु वधा २५० खेडयांना परु िव6यात येत असनू ?यासाठी १० Mामीण आरो~य क< D
व २ मोबाईल मेिडकल यिु नट तयार के लेले असनू ?यामाफ/ त मRटी डाय~नोि टक कॅ
hप, पेशल कॅ
hप व कूल
हेRथ चेकअप इ.सोयी सिु वधा दे6यात येत आहेत.
तसेच भंडारदरा, ता. अकोला या पPरसरात जवळपास १ लाख अिदवासी लोकव ती आहे. या
अिदवासी भागात दळणवळणाची साधने अ?यतं कमी आहेत. िवजपरु वठा सरु ळीत नसतो. ?यामळ
ु े गभ/वती माता
व मल
ु ांसाठी हॉ पीटल सw
ु कर6याचे Hवरा मेडीकल  ट यानं ी िनयोजन के लेले आहे. ?यासाठी ?यांना
अ?याधिु नक C~णवािहका व ७५ के हीए जनरे टर सेटसाठी रrकम C.५.५लाख अनदु ान देणबे ाबत ी साईबाबा
सं थान िवव तयव था िशड यानं ा िवनतं ी के लेली आहे.
अथ/ साहाÕय करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील
अिधिनयमातील तरतदु :कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म4ये िनिद/ट के लेRया Hयोजनांसाठी परु े शा तरतदु ी
के Rयानतं र, िवव तय थेOया िनधीत िशRलक राहीली असRयास अशा िशRलक रrकमेचा िवव तयव थेOया
िवतरणयो~य उ?पbनाOया तीस टrयांपेAा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव/ िकंवा
कोण?याही Hयोजनासाठी वापरता व खच/ करता येईल मा> यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी सिमतीची
िशफारस घेणआ
े वयक आहे.
(एक) राfय शासनाOया पवु / मंजरु ीने, एखाnा नUदणीकृ त साव/जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त
सोसायटी यांOयाकडून कोणतीही शै
Aिणक सं था, िकंवा िडा अकादमी वा सं था साव/जिनक वाचनालय,
C~णालय, दवाखाना, िनरीित अथवा शारीPरक टया िवकलांग यrतीसाठी आधारगृह िकंवा इतर धमा/दाय वा
धािम/क सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अथवा कला वा सािह?य Aे>ाशी संबंिधत असलेली
एखादी नUदणीकृ त साव/जिनक िववसत
् यव था िकंवा नUदणीकृ त सोसायटी यांचेकडून अbय कोण?याही िबगर
वािणिfयक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अनदु ान दे6याची तरतुद आहे." मा>
यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आवयक आहे.
अ))

िवभागाचा अिभHाय
अिभHाय:Hवरा मेडीकल  ट लोणी सचं िलत Hवरा Mामीण C~णालय हे िशडपासनू २० िकमी अतं रावर आहे.
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आ))

Hवरा मेडीकल  टमाफ/ त अकोले तालrु यातील भडं ारदरा येथे जवळपासOया ६० खेडयातील
अिदवासी जनतेOया वै
nकXय सिु वधेसाठी C~णालय सw
ु कर6याचे िनयोजन असRयाचे H तावात नमदू
आहे.
इ)
Hवरा इb टीटयटु ऑफ मेिडकल सायbसेस हे देशातील वै
nकXय Aे>ातील एकमेव अिभमत िवnापीठ
आहे.
ई))
Hवरा Mामीण C~णालय हे १२५० बेडचे हॉ पीटल असनू अहमदनगर िजRहयातील व राहाता
तालुrयातील आहे.
उ))
Hवरा मेडीकल  टमाफ/ त ७ Mामीण आरो~य क< D चालिवली जात असRयाचे व अवष/ण Hवण
Aे>ातील ४० गावातील गरीब C~णांना टेलीमेडीसीन सिु वधा उपलlध कwन िदली असRयाचे ?यांनी
H तावात नमदू के ले आहे.
तरी सदरOया H ताव मा. यव थापन सिमतीची सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .४७
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, Hवरा मेिडकल  ट,
ट, लोणी यांचेकडून, ?यांचे  टमाफ/ त अकोले या आिदवासी
तालुrयातील चालु असलेRया आरो~यिवषयक कामाचा सिव तर अहवाल मागिव6यात यावा.
यावा. तसेच ?यांना िकती
अनदु ान अपेAित आहे, ?याचा तपशील Hाy कCन _यावा व ?यानसु ार सधु ारीत H ताव यव थापन सिमतीसमोर
सादर करावा,
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी)
करावा, असे ठरले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०८
Hवरा मेिडकल  ट,
ट, लोणी संचिलत Hवरा Mामीण C~णालय यांना ÷दय शöियेकरीता लागणाYया यं>सामMु ी
(कॅ
थलॅ
ब) खरे दीसाठी रrकम C.४ कोटी अनदु ान देण.े
H तावHवरा मेडीकल  टची थापना १९७२ साली झाली असनू पøी डॉ.िवÛलराव िवखे पाटील व पøभषू ण ी
तावबाळासाहेब िवखे पाटील यांनी ही सं था नावाCपास आणनू  टमाफ/ त वै
nकXय सेवेसोबत वै
nकXय िशAण सw
ु
के लेले आहे. १९७६ साली १०० बेडने सw
ु झालेRया हॉ पीटलम4ये आजिमतीस १२५० बेडची सोय असनू सव/
HकारOया वै
nकXय सोयीसिु वधा दे6याचे काम के ले जात आहे. वै
nकXय सोयी सिु वधेचा लाभ समाजातील
गरीबातील गरीब C~णांची श >िया या िठकाणी हावी व C~णांना उ?तम Hकारे आयु य जगता यावे हे Hवरा
मेडीकल  ट चे उीठ आहे.
Hवरा मेडीकल  ट यानं ी डॉ. सरु ेश जोशी, काडयाक सज/न व िलक
ं ोपीन िवnापीठ, वीडन याOं या
मदतीने अ?यतं अवघड अशी ÷दयाची श >िया कर6यास सरु वात के ली आहे. याचा लाभ समाजातील लहान
मल
ु े व मोठया यि}ंना हावा असा Hय?न आहे. सदु वैाने ही श >िया महा?मा fयोितबा फुले जन आरो~य
योजनेत अतं भ/त आहे. ?यामळ
/ असलेले C~ण या सेवेचा लाभ घेऊ
ु े समाजातील गरीब व आिथ/क टया दबु ल
शकतात.
थलॅ
बसाठी
मागणी:
मागणी:- शRयिवशारदांना ÷दय तपासणी व श >ियेसाठी आवयक असणारी कॅ
आवयक असणारी य>ं सामMु ी नसRयाने श >िया करतांना अडचणी येतात. या य>ं सामMु ीची साधारणतः
िकंमत ३.५ ते ४ कोटी इतकX आहे. यासाठी ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांनी मदत करावी
अशी Hवरा मेडीकल  ट यांनी िवनंती के लेली आहे.
अथ/ साहाÕय करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:अिधिनयम कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म4ये िनिद/ट के लेRया Hयोजनांसाठी परु े शा
तरतुदी के Rयानंतर, िवव तय थेOया िनधीत िशRलक राहीली असRयास अशा िशRलक रrकमेचा
िवव तयव थेOया िवतरणयो~य उ?पbनाOया तीस टrयांपA
े ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी
पढु ील सव/ िकंवा कोण?याही Hयोजनासाठी वापरता व खच/ करता येईल मा> यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी
सिमतीची िशफारस घेणआ
े वयक आहे.
(एक) राfय शासनाOया पवु / मंजरु ीने, एखाnा नUदणीकृ त साव/जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त
सोसायटी यांOयाकडून कोणतीही शै
Aिणक सं था, िकंवा िडा अकादमी वा सं था साव/जिनक वाचनालय,
C~णालय, दवाखाना, िनरीित अथवा शारीPरक टया िवकलांग यrतीसाठी आधारगृह िकंवा इतर धमा/दाय वा
धािम/क सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अथवा कला वा सािह?य Aे>ाशी संबंिधत असलेली
एखादी नUदणीकृ त साव/जिनक िववसत
् यव था िकंवा नUदणीकृ त सोसायटी यांचेकडून अbय कोण?याही िबगर
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वािणिfयक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अनदु ान दे6याची तरतदु आहे." मा>
यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आवयक आहे.
िवभागाचा अिभHाय :अ))
Hवरा इb टीटयटु ऑफ मेिडकल सायbसेस हे देशातील वै
nकXय Aे>ातील एकमेव अिभमत िवnापीठ
असRयाचे सं थेचे H तावात नमदू के ले आहे.
आ))
Hवरा मेडीकल  ट लोणी संचिलत Hवरा Mामीण C~णालय हे िशडपासनू २० िकमी अतं रावर आहे.
इ)
Hवरा Mामीण C~णालय हे १२५० बेडचे असनू अहमदनगर िजRहयातील व राहाता तालुrयातील आहे.
ई))
Hवरा मेडीकल  टमाफ/ त ७ Mामीण आरो~य क< D चालिवली जात असRयाचे व अवष/ण Hवण
Aे>ातील ४० गावातील गरीब C~णांना टेलीमेडीसीन सिु वधा उपलlध कwन िदलेली आहे. असेही
अनदु ान मागणी H तावात नमदू के ले आहे.
तरी सदरचा H ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभपढु े िनण/याथ/ सादर
िनण/य .४८
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, Hवरा मेिडकल  ट,
ट, लोणी संचिलत Hवरा Mामीण C~णालय यांनी
मागणी के लेRया ÷दय शöियेकरीता लागणाYया यं>सामMु ीीOया
Oया िववरणाची मागणी ?यांचेकडून करणेत यावी.
यावी.
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ०९
अहमदनगर िजRहयातील
िजRहयातील निवन अगं णवाडी क< D बांधकाम अपणु / अगं णवाडी क< D इमारत व अगं णवाडी क< D
दCु तीसाठी रrकम C.३० कोटी िनधी देण.े
H तावमा. सौ. शािलनीताई राधाकृ ण िवखे पाटील, अ4यAा, िजRहा पPरषद अहमदनगर यांनी िद. ०८.०९.२०१७ रोजी
तावमा. मNु यकाय/कारी अिधकारी ीमती Cबल अMवाल यांना प> पाठवनू खालीलHमाणे िवनंती के ली आहे.
िद. २८.०८.२०१७ रोजी िनंबोडी, ता. नगर िज. अहमदनगर येथील िजRहा पPरषद Hाथिमक शाळेची
एक वग/ खोलीचे छत पाऊस चालू असतांना अचानक पडले. या ददु वä ी घटनेत तीन िवnाथ मृ?यमु ख
ु ी पडले
असनू १४ िवnाथ व १ िशAीका जखमी झाले आहेत. तसेच कज/त तालुrयातील बोड या गावातील अगं णवाडी
क< DाOया िभंतीचा भाग कोसळला आहे.
अहमदनगर िजRहयातील एकूण १४ तालुrयामधील २१- एकाि?मक बाल िवकास सेवा योजना
HकRपाम4ये ३ ते ६ वष/ वयाची एकूण १७७२८८ बालके अगं णवाडी क< Dात येत असतात.
अहमदनगर िजRहयाम4ये ४८०१- अगं णवाडी क< D असनू , ?यापै
कX ३७०१- अगं णवाडी क< Dाना
इमारती आहेत व १०७० क< Dानं ा वतःOया इमारती नाहीत. नवीन अगं णवाडी इमारत बांधकामासाठी ४७२
H ताव असनू , ?यासाठी रrकम C. २८.३२ कोटी इतrया इमारत िनधीची आवयकता आहे. तसेच अपणू /
अव थेत असलेRया २८ अगं णवाडी इमारतीसाठी C. १९.६४ लA िनधीची आवयकता आहे. अगं णवाडी
दCु तीसाठी C. १,६८,७५,०००/- इतक्या िनधीची आवयकता आहे. याबाबतचा H ताव सबं धं ीत िवभागाला
िजRहा पPरषदेने पाठिवला आहे.
मागणी:
मागणी:- िजRहा पPरषद, अहमदनगर यांनी ४७२ नवीन अगं णवाडी इमारत बांधकामासाठी रrकम
C.२८.३२ कोटी मा> व अपणू / अगं णवाडी दw
ु तीOया कामासाठी एकूण रrकम C. १,८८,३९,०००/- असा
एकूण साधारणतः रrकम C.३० कोटीची, अनदु ान िनधीची मागणी ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड
यांचेकडे के लेली आहे.
आिथ/क मदत करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद :१) अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नसु ार सव/ HकारOया धम/िनरपेA िशAणास चालना देईल िकंवा तसे
कर6यास सहाÕय करील, तसेच िशड येथे वा अbय िठकाणी शै
Aणीक सं था थापन करील,अशी
तरतुद आहे.
२) अिधिनयम कलम २१ (१) (ट) अbवये कलम १७ (२) मधील कत/ये पार पाड6यासाठी िवव त
िनधीचा िवनीयोग कर6याचा अिधकार सिमतीला आहे.
िवभागाचा अिभHाय :१) सदरOया अगं णवाडया खोRया या अहमदनगर िजRहयातील अगं णवाडया आहेत.
२) अगं णवाडयांवर िजRहा पPरषद अहमदनगर यांचे िनयं>ण आहे.
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३)

नक
ु तीच िनबं ोडी ता. नगर िज. अहमदनगर येथील Hाथिमक शाळे Oया वग/ खोलीचे छत पाऊस चालू
असतांना अचानक कोसळून झालेRया ददु वä ी घटनेत ०३ िवnाथ मृ?यमु ख
ु ी पडले असनू १४ िवnाथ
व ०१ िशAीका जखमी झाले आहेत. तसेच कज/त तालrु यातील बोड या गावातील अगं णवाडी
क< DाOया िभतं ीचा भाग कोसळला आहे. असे मा. अ4यAा िज. प. अ. नगर यांनी िदलेRया प>ात नमदु
आहे.
तरी सदरचा H ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ/ व िनण/याथ/ सिवनय सादर.
िनण/य .४९
यावर सिव तर चचा/ होऊन असे ठरले कX,
कX, अहमदनगर िजRहयातील
िजRहयातील निवन अगं णवाडी क< D बांधकाम अपणु /
ेकामी, तालुकािनहाय अगं णवाडयांची संNया व
अगं णवाडी क< D इमारत व अगं णवाडी क< D दCु तीसाठी िनधी देणकामी,
कामी
?यातील नवीन अगं णवाडी बांधकामे, अपणु / अगं णवाडी बांधकामे व अगं णवाडी क< D दCु ती यासाठी आवयक
असणारा खच/ इ?यादीसह सिव तर H ताव तसेच या बाबzसाठी शासनाकडून िमळणाYया अनदु ानाचा तपशीलही,
तपशीलही,
िजRहा पPरषद,
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी)
पPरषद, अहमदनगर यांचेकडून मागिव6यात यावा.
यावा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १०
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिमdाने िशड शहरामधनू जाणाYया अहमदनगरअहमदनगर-मनमाड (NH160)
या राीय महामागा/वर उdर व दिAण बाजूस वागत कमानी उभारणेसाठी जागितक बँक HकRप (साव/जिनक
काम)) िवभाग,
बांधकाम
िवभाग, अहमदनगर यांना सं थानमाफ/ त िनधी उपलlध कCन देणबे ाबत.
ाबत.
H तावी साईबाबा
तावसाईबाबा सं थान
थान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदःः- अिधिनयमाचे कलम १७ (१)
नसु ार राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया
मालम?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने यव था पाहणे, मंिदराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धामक िवधी, पजू ा-अचा/
समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भrतगणांना
आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे ती उिटे सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे ही
सिमतीची कत/ये असतील, अशी तरतूद आहे.
H तावना
तावना:
वना:- ी साईबाबांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होतआहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. सदर कृ ती
आराखड्यात सं थानमाफ/ त Hथम Hाधाbय माने उपलlध करावयाOया सोयीसिु वधामं 4ये िशडशहरामधनू
जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या राीय महामागा/वर िशड शहराOया उ?तरे स शासिकय
िवामगृहाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड शहराOया दिAणेसिशड िशवाजवळ वागत
कमानी उभारणे H तािवत आहे.
याकामी मा. यव थापन सिमतीOया िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ५१६
खालीलHमाणे समं त झालेला आहे.
“zचे समाधी शताlदी वषा/चे िनिम?ताने िशडकडे येणारे सव/ र ते /महामागाcवर आकष/क महादारांची

उभारणी करणेत यावी. यासाठी शासनाचे साव/जिनक बांधकाम खा?यास िवचारणा करणेत यावी. ते महादार
उभारणी कCन दे6यास तयार असतील तर ?यासाठीचा खच/ साव/जिनक बांधकाम खा?यास दे6यात यावा अथवा
?यांचेकडून NOC घेवनु , सं थानमाफ/ त महादारांची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले.”
तथापी नगर-मनमाड र ता हा जागितक बॅ
कं HकRप(साव/जिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर
यांचेअख?यारीत असRयाने ?यांचे काया/लयाशी संपक/ कCन आकष/क महादारांची उभारणी करणेबाबत ?यांना
िवचारणा करणेत आली. ?यावेळी िनधी उपलlध कCन िदRयास ?यांचे माफ/ त महादारांची उभारणी करणेत येईल,
असे ?यांनी समA चच`त सांिगतले आहे. तसेच सदर कामासाठी मंिदर पPरसराचे महादारांवर आधारीत व
साईटवरील पPरि थतीस अनCु प होईल असे िडझाईन करणेबाबात चचा/ झाली. ?यानसु ार काय/कारी अिभयतं ा
जागितक बॅ
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांनी याकामी C.९९,८६,२५२/- मा> रrकमेचे
अदं ाजप>क सादर के ले असनू सदरहÜ काम करणेसाठी िनधी वग/ करणेबाबत कळिवले आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६६१ अbवये अहमदनगरमनमाड राीय महामागा/वर वागत कमानी उभारणेबाबत खालीलHमाणे िनण/य झालेला आहे.
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“यावर सिव तर चचा/ होऊन, ीसाईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिम?ताने िशड शहरामधनू
जाणा-या अहमदनगर – मनमाड (NH160) या राीय महामागा/वर उ?तर बाजसू िशड बायपास र ?याजवळ व
दिAण बाजसू िशड िशवालगत वागत कमानी उभारणेसाठी जागितक बॅ
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम)
िवभाग, अहमदनगर यांना सं थानतफ̀ रrकम C.९९,८६,२५२/- मा>चा िनधी उपलlध कCन देणते यावा. त?पवु 
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतदू ी अbवये राfयशासनाचे पवू /
माbयतेकरीता H ताव सादर कCन शासनाची माbयता घे6यात यावी, असे ठरले.”
याकामी महारा शासन िवधी व bयाय िवभाग यांची माbयता घेणक
े ामी सं थानचे जा..२४६०/
२०१७ िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे प>ाbवये H ताव सादर करणेत आला होता. ?यािवषयाचे अनषु गं ाने शासनाचे
िवधी व bयाय िवभागाने सदरह@ र ?यावर वागत कमान उभारणेसाठी काय/कारी अिभयंता, राीय महामाग/ िवभाग
०९ यांचा ना हरकत दाखला Hाuत कCन घेणबे ाबत कळिवले होते. ?यानसु ार संबधं ीत िवभागाचा
िद.२८/११/२०१७ रोजी ना- हरकत दाखला Hाuत कCन घे6यात आला असनू सदरह@ दाखला िवधी व bयाय
िवभाग यांना सं थानचे जा..४६४३/२०१७ िद.०४/१२/२०१७ रोजीOया प>ाbवये पाठिव6यात आला आहे.
सदरह@ H ताव साव/जिनक बांधकाम िवभाग मं>ालय, मंबु ई यांचेकडे तपासणीकरीता गेला असता ?यांनी
या HकRपाचे आराखडे व अदं ाजप>कात खालीलHमाणे बदल/सधु ारणा करणेबाबत कळिवले आहे.

“ी साईमहासमाधी शताlदी िनिम?त िशडी शहरातून जाणा-या अहमदनगर मनमाड राीय महामाग/
.१६० वर उ?तर व दिAण बाजसू उभार6यात येणा-या वागत कमानीOया C.९९.८६ लA रrकमेOया
अदं ाजप>काची तपासणी कCन देणबे ाबत H ताव Hाuत झाला आहे. ?यानषु ंगाने Hाuत अदं ाजप>क व नकाशांचे
अवलोकन के ले असता खालील बाबी िनदश/नास आRया आहेत.
a) H तावासोबत Hाuत नकाशा ढोबळ असनू ?यामधील सव/ बाबzचा अदं ाजप>कात समावेश के Rयाचे
िदसनू येत नाही.
b) Hाuत नकाशाम4ये कमानीOया म4यभागी २ x २ फुटाचे २ कॉलम दश/िव6यात आले आहे. कमानीचा
िवचार करता ते यो~य Hमाणात वाटत नाही. ही बाब तसेच राीय महामागा/वरील वाहतुक सरु Aा
िवचारात घेता म4य भागाचे कॉलम वगळून पणु प/ णेमहामागा/Oया बाहेरील कॉलमवरच कमान ठे वणे
उचीत राहील. ते शrय नसRयास म4ये भागातील कॉलम ४ x ४ फुट करणे बाबत िवचार हावा.
c) कमानीवर मंगलोरी कौलाचे छताची तरतुद आहे याबाबत काय/कारी अिभयंता, िशड सं थान यांचक
े डे
िवचारणा के ली असता सnा िशडसं थानमधील इमारती Hमाणे आभासी मंगलोरी कौलाचे छत
कर6याचे H तावीत आहे ?यानषु ंगाने बदल कCन बाबzचे वण/न व दर अदं ाजप>कात समािवठ करणे
आवयक आहे.
d) महामागा/वरील वाहतुक बदं न करता काम करावयाचे झाRयास Suspended Centering तसेच लॅ
ब
व िबमसाठी ready mixconcrete चा सादर करणे आवयक आहे. ?यानषु ंगाने अदं ाजप>कातील
संबधं ीत बाबzम4ये सधु ारणा आवयक आहे.
e) अदं ाजप>कामधील Alluminium window या सव/साधारण इमारतीपणे िवचारात घेतRया आहेत.
?याऐवजी हेवी डयटु ी अॅ
Rयिू मनीयम िवंडो/ UPVC windowची तरतुद कर6याची आवयrता आहे.
f) महामागा/वरील वहातुक व कमानीचे सùदय/ िवचारात घेता टोन rलॅ
डzग व िसम<ट uलॅ
ा टरची तरतदु
वगळून जा त िटकाऊ व दशनय िसथं ेटीक uलॅटर/हेरीटेज uलॅटर ची तरतदु करणेउचीत राहील. िवट
बांधकामाऐवजीिकमान १५से.मी.जाडीचे आर.सी.सी.पडदी घेणबे ाबत िवचार हावा.
g) अदं ाजप>काम4ये पहीRया मजRयावर जा6याकरीता पाय-यांना कोटा फरशीची तरतुद के ली आहे ती
वगळून From furnish म4येच तरतुद देणे यो~य होईल.
h) आर.सी.सी.संकRपन नसRयाने डोबळ मानाने साईजेच घेतलेRया आहेत ही बाब िवचारात घेता तांि>क
माbयतेपवु  कमानीOया अतं ीम नकाशानसु ार आर.सी.सी.संकलपन व बांधकामाची प4दती िनित कCन
सिव तर अदं ाजप>कात ?यानसु ार बाकX तरतुदी घेणे आवयक आहे.
i) महामागा/वरील वहातुक िनयं>ीत करणेसाठी आवयक सरु Aा योजना तसेच कामगारांची सरु Aीतता
याबाबत अदं ाजप>कात िविशट तरतुद करणे आवयक आहे.
j) सदरील कमानीOया नकाशाचा देखणेपणा,िटकाऊपणा व महामागा/वरील वाहतक
ु XOया सरु AेOया
टीकोनातून वा तुशा >o व तo सRलागार यांचा सRला घेऊन सखोल िवचारांती िशड सं थानने
सिव तर नकाशा अिं तम करावा. तसेच सव/ तपिशलासहसिव तर नकाशा तांि>क माbयता
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अदं ाजप>कापवु  साव/जिनक बांधकाम िवभागास देऊन ?यानसु ार सव/ आवयक तरतुदी व बाबzसह
सिव तर अदं ाजप>क करणे आवयक आहे.
तांि>क माbयता दे6यापवु  सAम अिधका-याने वरील सव/ बाबzचा सिव तर अदं ाजप>कात समावेश
के Rयाची खा>ी करणे आवयक आहे. H?यA बांधकाम हाती घे6यापवु  आवयकतेनसु ार Hादेिशक अिधकारी,
र ते वहातुक व महामाग/ मं>ालय, कोकण भवन, नवी मंबु ई/ थािनक Hाधीकरणाची परवानगी घे6यात यावी.”
सदरह@ बदल करणेसाठी काय/कारी अिभयंता, जागितक बॅ
कं HकRप, (सां.बा.) अहमदनगर यांना
कळिव6यात आले आहे. सा.बां., मं>ालय, मंबु ई यांनी सचु िवRयाHमाणे वागत कमानी उभारणेचे
आराखडयांम4ये आवयक बदल के Rयास याकामी अदं ाजे रrकम C.१.४० कोटी मा> खच/ येईल.
H ताव
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचमे ाफ/ त अहमदनगर –
ताव:- जागितक बॅ
मनमाड राीय महामागा/वर (NH-160) वागत कमानी उभारणीकरीता येणा-या अदं ाजे रrकम C.१.४० कोटी
मा>चे खचा/स व सदरह@ िनधी सं थानमाफ/ त काय/कारी अिभयंता, जागितक बॅ
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम)
िवभाग, अहमदनगर यांना उपलlध कCन देणक
े रीता तसेच ?यासाठी ी साईबाबा सं थान िवव तयव था
(िशड) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुदी अbवये राfय शासनाचे पवू /माbयतेसाठी H ताव सादर करणेबाबत
िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .५०
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम)
होऊन, जागितक बॅ
काम) िवभाग,
िवभाग, अहमदनगर यांचेमाफ/ त
अहमदनगर–
कमम
अहमदनगर– मनमाड राीय
ीय महामागा/वर (NHNH-160) वागत
वागत कमानी उभारणीकामी
उभारणीकामी येणाYया
ाYया अदं ाजे रrक
C.१.४० कोटी मा>चे खचा/स व सदरह@ िनधी सं था
थानमाफ/
नमाफ/ त काय/कारी अिभयंता,ा, जागितक बॅ
कं HकRप
(साव/जिनक बांधकाम)
े रीता तसेच ?यासाठी
काम) िवभाग,
िवभाग, अहमदनगर यांना उपलlध कCन देणक
यासाठी ी साईबाबा सं थान
थान
िवव त
तयव
यव था (िशड)
िशड) अिधिनयम,
अिधिनयम, २००४ मधील तरतुदी अbववयेये राfय शासनाचे पवू /माbयते
यतेसाठी H ताव
ताव
सादर करणेस माbयता दे6यात आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयंता, बांधकाम)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ११
ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिमdाने िशड शहरामधनू जाणाYया अहमदनगरअहमदनगर-मनमाड (NH160)
या राीय महामागा/वर उdर व दिAण बाजसू ता?परु ?या वCपात वागत कमानी उभारणेबाबत.
ाबत.
H तावी साईबाबा सं थान
तावथान िवव त
तय था,
था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदःः-- अिधिनयमाचे कलम १७ (१)
नसु ार राfय शासनाOया कोण?याही सव/साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राह@न सं थान िवव तयव थेOया
मालम?तेची व कामकाजाची काय/Aमतेने यव था पाहणे, मिं दराम4ये Cढी व Hथेनसु ार धामक िवधी, पजू ा-अचा/
समारंभ व उ?सव आयोिजत कर6यासाठी आिण पार पाड6यासाठी यो~य ती यव था करणे, भrतगणांना
आवयक ?या सोयी व सिु वधा उपलlध कCन देणे आिण या अिधिनयमाbवये िवव तयव थेचा कारभार fया
Hयोजनाथ/ चालवावयाचा आहे ती उिटे सा4य कर6यासाठी िवव तयव थेचे उ?पbन कामी लावणे ही
सिमतीची कत/ये असतील, अशी तरतदू आहे.
H तावना
तावना:
वना:- ी साईबाबांOया समाधीस िद.१८ ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष` पणू / होतआहेत.
यािनिमd ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड यांOयातफ̀ िद.०१ऑrटोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑrटोबर,२०१८ या कालावधीम4ये ी साईबाबा समाधी शताlदी वष/ साजरे के ले जात आहे. सदर कृ ती
आराखड्यात सं थानमाफ/ त Hथम Hाधाbय माने उपलlध करावयाOया सोयीसिु वधांम4ये िशडशहरामधनू
जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या राीय महामागा/वरिशड शहराOया उ?तरे सशासिकय
िवामगृहाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड शहराOया दिAणेसिशड िशवाजवळ वागत
कमानी उभारणे H तािवत आहे.
याकामी मा.यव थापन सिमतीOया िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य . ५१६
खालीलHमाणे समं त झालेला आहे.

“zचे समाधी शताlदी वषा/चे िनिम?ताने िशडकडे येणारे सव/ र ते /महामागाcवर आकष/क महादारांची
उभारणी करणेत यावी. यासाठी शासनाचे साव/जिनक बांधकाम खा?यास िवचारणा करणेत यावी. ते महादार
उभारणी कCन दे6यास तयार असतील तर ?यासाठीचा खच/ साव/जिनक बांधकाम खा?यास दे6यात यावा अथवा
?यांचेकडून NOC घेवनु , सं थानमाफ/ त महादारांची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले.”
तथापी नगर-मनमाड र ता हा जागितक बॅ
कं HकRप(साव/जिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर
यांचेअख?यारीत असRयाने ?यांचे काया/लयाशी संपक/ कCन आकष/क महादारांची उभारणी करणेबाबत ?यांना
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िवचारणा करणेत आली. ?यावेळी िनधी उपलlध कCन िदRयास ?याच
ं े माफ/ त महादाराच
ं ी उभारणी करणेत येईल,
असे ?यांनी समA चच`त सािं गतले आहे. तसेच सदर कामासाठी मिं दर पPरसराचे महादारांवर आधारीत व
साईटवरील पPरि थतीस अनCु प होईल असे िडझाईन करणेबाबात चचा/ झाली. ?यानसु ार काय/कारी अिभयतं ा
जागितक बॅ
कं HकRप(साव/जिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यानं ी याकामी C.९९,८६,२५२/- मा> रrकमेचे
अदं ाजप>क सादर के ले असनू सदरहÜ काम करणेसाठी िनधी वग/ करणेबाबत कळिवले आहे.
मा.यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६६१ अbवये अहमदनगरमनमाड राीय महामागा/वर वागत कमानी उभारणेबाबत खालीलHमाणे िनण/य झालेला आहे.

“यावर सिव तर चचा/ होऊन, ीसाईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिम?ताने िशड शहरामधनू
जाणा-या अहमदनगर – मनमाड (NH160) या राीय महामागा/वर उ?तर बाजसू िशड बायपास र ?याजवळ व
दिAण बाजसू िशड िशवालगत वागत कमानी उभारणेसाठी जागितक बॅ
कं HकRप (साव/जिनक बांधकाम)
िवभाग, अहमदनगर यांना सं थानतफ̀ रrकम C.९९,८६,२५२/- मा>चा िनधी उपलlध कCन देणते यावा. त?पवु 
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतदू ी अbवये राfयशासनाचे पवू /
माbयतेकरीता H ताव सादर कCन शासनाची माbयता घे6यात यावी, असे ठरले.”
याकामी महारा शासन िवधी व bयाय िवभाग यांची माbयता घेणक
े ामी सं थानचे जा..२४६०/
२०१७ िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे प>ाbवये H ताव सादर करणेत आला होता. सदरह@ H ताव साव/जिनक
बांधकाम िवभाग म>ं ालय, मंबु ई यांचेकडे तपासणीकरीता गेला असता ?यांनी या HकRपाचे आराखडे व
अदं ाजप>कात काही बदल/सधु ारणा करणेबाबत कळिवले आहे.
उपरोrत Hमाणे सादर के लेRया कमानीOया H तवास महारा शासन िविध व bयाय िवभाग यांची
माbयता िमळणेसाठी िवलंब लाग6याची शrयता आहे. ?यामळ
ु े मा. यव थापन िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे
सभेतील िनण/य . १०७० अbवये खािलल Hमाणे िनण/य झालेला आहे.
“ी साईबाबा समाधी शताlदी सोहळयाOया िनिम?ताने साईभrतांचे वागत करणेकामी िशड
शहराम4ये येणा-या र ?यांवर वागत कमानी उभारणेसाठी शासन माbयता Hाuत होई पयcत ता?परु ?या वCपात
िशड शहराम4ये येणा-या र ?यांवर आकष/क वागत कमानी उभारायात.”
नगर-मनमाड र ?यावर िशड शहराचे उ?तर व दिAण बाजसु ता?परु ?या वCपात वागत कमानी
उभार6यासाठी खािलल पया/यांचा िवचार करता येईल.
अ.न.ं कमानीचा पया/य
०१. नगर-मनमाड र ?यावरील साईबाबा भrतिनवास (५०० Cम) व गेट न.ं ०१ जवळील होिडcगस् वर
साईभrतांचे वागतासाठी उ?सव काळात १० फुट x ६० फुट मापाचे बोड/ लावता येईल. यासाठी Hित
िदवस C. २०००/- मा> खच/
०२. मडं प ठे केदाराक
ं डून ता?परु ?या वCपात आकष/क वागत कमानzची उभारणी करणे.
०३. फॅ
िके शन म4ये एसी पी िशट वापCन आकष/क वCपात वागत कमानzची उभारणी करणे.
०४. फॅ
िके शन म4ये फायबरिशट वापCन आकष/क वCपात वागत कमानzची उभारणी करणे.

अदं ािजत खच/
C. २०००/-Hित
िदवस
Hित
होिडcगस्
६०,०००/२६,५५,०००/३०,००,०००/-

तरी ीसाईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिम?ताने िशड शहरामधनू जाणा-या अहमदनगर–
मनमाड (NH160) या राीय महामागा/वर उ?तर व दिAण बाजसू ता?परु ?या वCपात वागत कमानी उभारणे
बाबत उपरोrत पै
कX एका पया/या Hमाणे वागत कमानी उभारणी करणे बाबत िनण/य होणेस िवनतं ी.
िनण/य .५१
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवाचे िनिमdाने िशड शहरामधनू जाणाYया
अहमदनगरअहमदनगर-मनमाड (NH160) या राीय महामागा/वर उdर व दिAण बाजसू मडं प ठे केदारांकडून िवहीत
प4दतीने ता?पर?
वCपात वागत
वागत कमानzची उभारणी कCन घे6यात यावी,
यावी, असे ठरले. या कमाणी आकष/क
ुर?या वCपात
तयार करायात,
करायात, ?यासाठी अदं ािजत C.६०,
६०,०००/
०००/- मा> िकं वा ?यापे
?यापेAा जा त खच/ आRयास ?यासही माbयता
दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- काय/कारी अिभयतं ा, बांधकाम)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १२
ी साईनाथ C~णालयातील Blood Bank या िवभागाकरीता Deep Freezer ((-800c) खरे दी करणेसाठी
C.१३,
१३,५७,
५७,०००/
०००/- मा>चे खचा/स माbयता िमळणे.
H तावी साईनाथ C~णालयातील Blood Bank या िवभागाने मागणी प>काbवये Deep Freezer (-800 C) चीमागणी
तावके लेली आहे. ी साईनाथ रrतपेढी िवभागाकरीता ०१ नग Deep Freezer िवहीत प³तीने ई-िनिवदा मागवनू
खरे दीस व याकामी येणा-या C.४,००,०००/- (अAरी Cपये– चार लाख मा>) चे खचा/चा H ताव माbयतेसाठी
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ठे व6यात आला होता, ?यास िनण/य .१७१ अbवये माbयता िमळालेली आहे.?यास अनसु wन Hाuत झालेRया
०४ कमिश/यल ई-िनिवदा िद.०४/०८/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े िनिवदाधारकाच
ं े समA उघड6यात
आRया हो?या.
उघड6यात आलेRया िनिवद<Oया तल
ु ना?मक दरांचे तr?यात M/s. Rattan Sales Corporation,
New Delhi यांचे िनhन?तम दर रrकम w.४,०६,३५०/- इतके Hाuत झालेले होते. परं तु ?यांनी ई-मेलदारे
कळिवले आहे कX, िनिवदा भरतेवेळी CST हा 5% होता, परंतु GST लागु झाRयापासनू GST हा 28%
झालेला आहे तसेच AMC व CMC Oया िकंमतीम4ये देखील GST हा 18% झालेला आहे.
M/s. Rattan Sales Corporation, New Delhi यांनी िदलेRया दराम4ये GST वाढRयामळ
ु े
रrकम w.९३,४६०/- इतकX वाढ झाली होती. hहणजेच Deep Freezer खरे दीकामी एकुण रrकम
w.४,९९,८११/- इतrया रrकमेचा परु वठा आदेश दयावा लागणार होता परंतु सदर खरे दीसाठी अदं ाजे रrकम
w.C.४,००,०००/- इतrया खचा/स माbयता िमळालेली होती. hहणजेच रrकम w.९९,८११/- इतका जा तीचा
खच/ येत असRयामळ
ु े फे र ई-िनिवदा मागवाया लागणार आहे.
तसेच ी साईनाथ C~णालयातील Blood Bank या िवभागाने अजनू ०१ नग निवन Deep Freezer
0
(-80 C) चीमागणी के लेली आहे.
उपरोrत ०२ नग Deep Freezer (-800 C) खरे दीकामी अदं ाजे रrकमेसाठी M/s. J K Sales,
Aurangabad यांचेकडून ई-मेल दारे कोटेशन मागिव6यात आले होते ?याचा तपशील खालीलHमाणे:Sr.
No.
1

Supplier Name

Name of
Products

Qty.

M/s. J K Sales, Deep Freezer
2
0
Aurangabad
(-80 C)360 Ltr.

Estimate
cost
( per unit)
5,75,000.00

Tax GST
18%
1,03,500.00

Total Amt. in Rs.

Total
13,57,000.00
13,57,000.00

उपरोrत०२ नग Deep Freezer खरे दीकामी Hाuत झालेRया परु वठाधारकांचे अदं ाजे खचा/साठी रrकम
w.१३,,५७,,०००/- (अAरी w. तेरा लाख स?तावbन हजार मा>) इतकX येत.े
मागणी–
मागणी १) ी साईनाथ C~णालयातीलBlood Bank या िवभागाने ०२ नग Deep Freezer (-800
C) ची मागणी के लेली आहे.
थानन अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ ठराव यानसु ार छाननी,
छाननी शासन िनद`श, तांि>क,
>क कायदेशीर तसेच आिथ/क िवषय इ.
ान:छाननी कCन अनमु ान
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत/ये व अिधकार . १७-२ (ण)अbवये मानवजातीOया कRयाण
करणा-या िकंवा मानवाला आप?तीम4ये साहाÕय करणा-या अbय कोण?याही उदा?त काया/स चालना देईल असा
आहे. ?यानसु ार सं थानतफ̀ दोन धम/दाय C~णालये चालिव6यात येतात.
२) शासकXय िवभागानी करावयाOया काया/लयीन खरे दीसाठी काय/प4दतीची िनयमावली नसु ार शासन
िनण/य . भांखस – २०१४ / H.. ८२ / भाग – ३ / उnोग – ४,, िद. ३० ऑrटोबर २०१५ अbवये पPरOछे द
३.२. – िनयमपिु तके नसु ार खल
ु ी पधा/?मक िनिवदा Hिया पार पाड6यासाठी fया िनिवदांचे अदं ािजत मRु य
C.३,,००,,०००/- पेAा जा त आहे अशा सव/ िनिवदा ई-िनिवदा प4दतीने काढ6यात यायात. संबंिधत िवभागांना
C.५ हजार पयcतOया िकंमतीOया व तु िनिवदा/ दरप>के न मागिवता थेट जागेवरखरे दी कर6याची मभु ा दे6यात
आली आहे. अशा व तंच
ु ी एकुण खरे दी ?या ?या अिथ/क वषा/त Cपये ५०,,०००/- पेAा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभHाय/
अिभHाय/ प
पट मत:मत
ी साईनाथ C~णालयातीलBlood Bankया िवभागाने मागणीप>काbवये०१ नग Deep Freezer (0
80 C) चीमागणी के लेली आहे. रrतपेढीम4ये FFP (Platelet)व इतर रrताचे घटक ठे वणेसाठी Deep
Freezer वापरला जातो. तसेच सदर Deep Freezerम4ये ४०० ते ५०० Plasma bag storage ची Capacity
असणारे Freeze ची आवयकता आहे. Blood Bank िवभागात०१ Deep Freezer उपलlध आहे.सदर
Deep Freezer सन २००७ म4ये रrकम w.२,४६,६४९/- इतrया रrकमेत खरेदी के लेला असनू तो स4या
यवि थत काम देत नाही.?यामळ
ु े ?यांचे मागणीनसु ार ०२ नग Deep Freezer (-800 C) िविहत प4दतीने ईिनिवदा मागवनू खरे दी कCन देता येतील.असे नÝ मत आहे.
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तरी ी साईनाथ C~णालयातील Blood Bank या िवभागाकरीता ०२ नग Deep Freezer (-800 C)
िविहत प4दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या रrकम w.१३,५७,०००/-(अAरी w. तेरा लाख
स?तावbन हजार मा>) चे खचा/स माbयता घेणक
े ामीOया H तावास माbयता असावी.
िनण/य .५२
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तािवत ०२ नग Deep Freezer (-800c) खरे दी करणेकामी िवभागाने नमदू
के लेली अदं ाजीत रrकम चक
ल, असे सिमतीचे मत
ू Xची असनू , या खरे दीकामी अदं ाजे C.१६ लाख मा> खच/ येईल,
झाले. ?यानसु ार ी साईनाथ C~णालयातील
णालयातील Blood Bank या िवभागाकरीता ०२ नग Deep Freezer (-800c)
िविहत प4दतीने
दतीने ईई-िनिवदा मागवनू खरे दी करणेस व याकामी येणाYया
ाYया अदं ाजे C.१६,००,
००,०००/
०००/- मा>चे खचा/स
माbयता
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
यता दे6यात आली.
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १३
128 Slice C T scan मिशनचे खरे दीसाठी सधु ाPरत अदं ाजप>क C.8.5 कोटीचे खचा/स माbयता देणबे ाबत.
ाबत.
H तावी साईबाबा हॉि पटल साठी नवीन 128 slice CT Scan मशीन खरे दी करीता M/s. Siemens यांचे कडून िद.
ताव१३/०२/२०१६ रोजी अदं ाजे िकंमतीचे कोटेशन मागवनू अदं ाजे C.५,६०,00,000/- इतrया रकमेOया खचा/स
खरे दी िवभागामाफ/ त माbयता घे6यात आली. ?यानसु ार िद.०७/०७/२०१७ ते िद. १७/०७/२०१७ पयcत िनिवदा
काढ6यात आRया हो?या. दोन कंपbयांनी (M/s. Siemens व M/s. Philips) 128 slice CT Scan मशीन
करीता ऑनलाईन ई-िनिवदा सादर के Rया आहेत. तांि>क ई-िनिवदा िद. ०४/०८/२०१७ रोजीOया सभेत
उघड6यात आRया. अnाप Commercial ई-िनिवदा उघड6यात आRया नाहीत.
तसेच ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन 3T MRI मशीन खरे दीकरीता M/s. Siemens यांचे कडून
िद. 08/05/२०१६ रोजी अदं ाजे िकंमतीचे कोटेशन मागवनू अदं ाजे C. ८,५०,००,०००/- इतrया रकमेOया
खचा/स खरे दी िवभागामाफ/ त माbयता घे6यात आली. ?यानसु ार ितस-यांदा िद. ०७/०७/१७ ते िद. १७/०७/१७
पयcत िनिवदा काढ6यात आRया हो?या. तांि>क ई-िनिवदा िद. ०४/०८/१७ रोजीOया सभेत उघड6यात आRया.
िद.१६/०८/१७ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर 3T MRI मशीन करीता Hाy तीन Commercial ई
िनिवदा उघड6यात आRया. ?यानसु ार 3T MRI मशीन खरे दीकरीता िनhनतम दरधारकांचे अतं ीम दर हे C.
१२,४३,३७,९८१/- इतके आहेत.
?यामळ
ु े 3T MRI मशीन खरे दीकरीता माbयता घेणते आलेRया खचा/चे रrकमेत व Commercial ईिनिवदा उघड6यात आRया नतं रचे H?यA Hाy िनhनतम दरधारकांचे अतं ीम दरांम4ये झालेला फरक (वाढ) बाबत
िद. ०७/०9/१७ ची िटपणी सादर कर6यात आली. ?यावर झालेRया आदेशानसु ार िद. 12/10/2017 रोजीची
िटपणीनसु ार मा.य. सिमती सभेसमोर 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामी सधु ाPरत
अदं ाजप>कास व खरे दी कामी िनण/य होणेसाठी िवषय सादर कर6यात आला. ?यावर मा.य. सिमतीOया िद.
23/10/2017 सभा , िनण/य . ९01 अbवये खालीलHमाणे िनण/य ( Hाy िद. 23/11/2017) झालेला आहे. –
“आिथ/क वष/ 2016-2017 Oया वै
धािनक लेखापPरAण अहवालावर चचा/ करणेसाठी आजचे सभेत
वै
धािनक लेखापPरAक मे. मक
ु ंु द एम. िचतळे कं. चाट/ड/ अकùटंटस, मबंु ई हे उपि थत होते. उपरो} H तावाम4ये
नमदू के लेली 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामीची खरे दी Hिया सCु ठे वावी िकंवा
कसे याबाबत ?यांचेबरोबर चचा/ के ली असता, याकामी फे र ई-िनिवदा मागवायात, असे ?यांनी कळिवले.
यावर सिव तर चचा/ होउन, वै
धािनक लेखापPरAक मे. मक
ु ंु द एम. िचतळे कं. चाट/ड/ अकùटंटस, मंबु ई
यांनी सभेसमोर कळिवलेनसु ार 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामी नयाने ई-िनिवदा
मागिवणेस माbयता दे6यात आली. परंतु सदरह@ खरे दीकामी यापवू  राबिवणेत आलेRया ई-िनिवदा Hियेम4ये Hाy
झालेRया दरांपेAा सधु ाPरत अदं ाजप>िकय दर जा त िदसनू येत आहे. याकरीता सधु ाPरत अदं ाजप>क अचक
ू
कwन सभेसमोर सादर करावे, असे ठरले.”
उपरो} मा.य. सिमतीOया िनण/याची Hत C~णालयात िद. 23/11/2017 रोजी Hाy झाली आहे.
?यानसु ार िद. 23/11/2017 रोजी 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामी सादर
के लेRया एकि>त िटपणीवर “सं थानला कोण?या specifications ची मशीbस खरे दी करावयाची आहेत, हे
िनित कwन quotations मागवा. ?याम4ये आवयक accessories कोण?या याचा उRलेख करावा. व
accessories सह quotations मागवनू अदं ाजप>क तयार करा” असे आदेश Hाy झाले आहेत. सदर िटपणी िद.
02/12/2017 रोजी Hाy झाली आहे.
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दरhयानOया काळात M/s. Siemens यांचे िद. 18/12/2017 रोजी स4याचे 1.5T MRI मशीनचे सन
2017-2018 या कालावधीसाठी CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणेकरीता मा.य.
सिमतीसमोर कंपनी Hितनीधzनी झालेRया चच`त सांिगतले कX, स4याचे MRI मशीनचे कॉhuयटु र हाड/वेअरचे
अपMेडेशन करणे आवयक आहे. ?यानतं र पढु ील काही वष` सदर मशीनला पेअर पाट/स सह सहस देता येईल.
?याकरीता कंपनीने िद. 03/12/17 रोजी कोटेशन पाठिवले आहे. याबाबत िद. 18/12/17 रोजी मा. मNु य
काय/कारी अिधकारी मॅ
डम यांचे कAात झालेRया चच`नसु ार 1.5 T MRI मशीनचे हाड/वेअरचे अपMेडेशन
करणेकरीता िकंवा नवीन 3T MRI मशीन खरे दी करीता सधु ाPरत अदं ाजप>कास माbयता िमळणेसाठी आिण
नवीन 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामी accessories सह quotations मागवनू सधु ाPरत अदं ाजप>कास
माbयता घेणसे ाठी वतं> H ताव सादर कर6याचे आदेश दे6यात आले .
यावर मा. वै
nकXय संचालक यांचेशी चचा/ कwन C~णालयाचे िस. रे िडओलॉिज ट याचेकडून 128
Slice CT scan मशीनचे specifications बाबत अिभHाय मागिव6यात आला.
?यावर C~णालयाचे िस. रे िडओलॉिज ट यांनी िद. 23/12/2017 चे प>ाbवये कळिवले आहे कX, “We
have been asked many times for change in the CT machine specifications like X-ray tube
output and X-ray tube heat storage capacity from the venders like GE Healthcare &
Toshiba. As per my opinion changing the old specifications from
1. X-ray Generator out put from 80 to 70 KW
2. X-ray tube heat storage capacity 8 MHU to 7 MHU
is not going to make any difference in desired performance expected from the
new CT machine. This change is definitely going to increase the venders in the tender
process, which is again going to be cost effective.”
?यामळ
ु े उपरो} Hमाणे नवीन 128 Slice CT scan मशीनचे Technical Specification म4ये बदल
कwन काही परु वठाधारकांकडून दर मागिव6यात आले असनू िद. 02/01/2018 पावेतो Hाy झाले असनू ते
खालीलHमाणे आहेत.
Sr.
No.

1
2
3

Supplier Name

Make/ Model
Approx. Cost in Rs.
128 Slice CT scan
(For 128 Slice CT scan
machine with 5 years
machine with 5 years
Warranty and All
Warranty and All
accessories
accessories)
M/s.Wipro GE Healthcare, Bangalore GE; Revolution EVO with 5,98,44,931.00
five Years Warranty
M/s. Siemens Healthineers, Mumbai
Siemens;
10,00,00,000.00
M/s. Philips Healthcare, Mumbai
Philips;
9,00,00,000.00
Average Estimate Cost in Rs. ( Approx.)
8,50,00,000.00

उपरो} दरांनसु ार सरासरी अदं ाजे C.2,90,00,000/- इतकX वाढ होउ शके ल. ?यामळ
ु े सधु ारीत
अदं ाजप>क (C. ५,६०,00,000/- + C. 2,90,00,000/-) C.8,50,००,०००/- इतके अिं तम अदं ाज प>क झालेले
िदसनू येत आहे. सदर वाढ अदं ाजे 2० % पेAा अिधक िदसत आहे.
तरी उपरो} Hमाणे नवीन 128 Slice CT scan मशीनचे Technical Specification म4ये बदल
कwन ी साईबाबा हॉि पटलचे खरे दी िवभागामाफ/ त फे र ई-िनिवदा मागवनू नवीन 128 slice CT Scan मशीन
खरे दी Hिया सCु ठे व6यास व सदर खरे दी करीता मळ
ु अदं ाजप>कापेAा Hाy दरांम4ये अदं ाजे 2० % पेAा
अिधक वाढ झाले असRयामळ
ु े नवीन सधु ारीत C. 8,50,००,०००/- इतrया रrकमेOया सधु ारीत अदं ाज प>कास
माbयता असावी.
िनण/य .५३
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे 128 Slice CT Scan मशीनचे Technical
Specification म4ये बदल कwन नवीन 128 slice CT Scan मशीन खरे दी करणेकामी िवहीत प4दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणाYया अंदाजे C.८,५०,
५०,००,
००,०००/
०००/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १४

3 T MRI मशीनचे खरे दीसाठी सधु ाPरत अदं ाज प>क C.13 कोटीचे खचा/स व स4याचे 1.5 T MRI मशीन
Buyback करणेसाठी माbयता देणबे ाबत.
ाबत.
H तावतावी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन 3T MRI मशीन खरे दीकरीता M/s. Siemens यांचक
े डून िद.
08/05/२०१६ रोजी अदं ाजे िकंमतीचे कोटेशन मागवनू अदं ाजे C. ८,५०,००,०००/- इतrया रकमेOया खचा/स
खरे दी िवभागामाफ/ त माbयता घे6यात आली. ?यानसु ार ितस-यांदा िद. ०७/०७/१७ ते िद. १७/०७/१७ पयcत
िनिवदा काढ6यात आRया हो?या. तांि>क ई-िनिवदा िद. ०४/०८/१७ रोजीOया सभेत उघड6यात आRया.
िद.१६/०८/१७ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर 3T MRI मशीन करीता Hाy तीन Commercial ई
िनिवदा उघड6यात आRया. तीनही कंपbयांनी िदलेले िवतीय दर खालीलHमाणेSr.
Details
M/s. Philips Ltd. M/s. Siemens Ltd.
M/s. Wipro GE
Ltd.
No.
1
3.0 Tesla MRI System 12,43,37,981.35
19,14,61,000.00
12,67,18,200.50
(32 channels System +
coils, 70 mm bore with
Suitable RF Enclosure
with Five Years Warranty
+ Accessories)
Approx. cost in Rs.
13,00,00,000.00
उपरो} Hमाणे 3T MRI मशीन खरे दीकरीता िनhनतम दरधारकांचे अतं ीम दरांनसु ार अदं ाजे C.
13,00,00,000/- इतका खच/ अपेिAत आहे.
?यामळ
nकXय सचं ालक यांना Estimate cost पेAा Final Cost म4ये
ु े मा.अ4यA साहेब यांनी मा.वै
वाढ झालेबाबत अहवाल देणसे तUडी आदेश िदले आहेत. ?यानसु ार िकंमतीम4ये झालेला फरक (वाढ) िद.
०७/०9/१७ ची मंजरु िटपणी अbवये सादर कर6यात आला आहे. तसेच िद. ०७/०9/१७ ची मंजरु िटपणी आिण
मा.य. सिमतीOया िद. 23/10/2017 सभेतील िनण/य . ९01 अbवये खालीलHमाणे िनण/य झालेला आहे. –
“आिथ/क वष/ 2016-2017 Oया वै
धािनक लेखापPरAण अहवालावर चचा/ करणेसाठी आजचे सभेत
वै
धािनक लेखापPरAक मे. मक
ु ंु द एम. िचतळे कं. चाट/ड/ अकùटंटस, मंबु ई हे उपि थत होते.उपरो} H तावाम4ये
नमदू के लेली 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामीची खरे दी Hिया सCु ठे वावी िकंवा
कसे याबाबत ?यांचेबरोबर चचा/ के ली असता, याकामी फे र ई-िनिवदा मागवायात, असे ?यांनी कळिवले.
यावर सिव तर चचा/ होउन, वै
धािनक लेखापPरAक मे. मक
ु ंु द एम. िचतळे कं. चाट/ड/ अकùटंटस, मंबु ई
यांनी सभेसमोर कळिवलेनसु ार 3T MRI मशीन व 128 Slice CT scan मशीन खरे दीकामी नयाने ई-िनिवदा
मागिवणेस माbयता दे6यात आली. परंतु सदरह@ खरे दीकामी यापवू  राबिवणेत आलेRया ई-िनिवदा Hियेम4ये Hाy
झालेRया दरांपेAा सधु ाPरत अदं ाजप>िकय दर जा त िदसनू येत आहे. याकरीता सधु ाPरत अदं ाजप>क अचक
ू
कwन सभेसमोर सादर करावे, असे ठरले.”
?यानसु ार नवीन 128 Slice CT scan मशीन तसेच 3T MRI मशीनचे खरे दीसाठी िनिवदा
काढणेपवु चे अदं ाजप>कापेAा H?यA िनिवदा काढतेवेळी वापरकत` यांचे मागणीनसु ार अदयावत सॉफटवेअर व
हाड/वेअर यांचा समावेश कर6यात आला तसेच वॉरंटी एक वषा/ऐवजी आणखी ०४ वषा/कPरता अशी एकुण ०५
वषा/कPरता मागणी कर6यात आली. दरhयानOया एक वषा/Oया काळात क< Dीय कर Hणालीत बदल होऊन ?यामळ
ु े
िकंमतीत वाढ झालेली आहे. या सव/ कारणांमळ
ु े दोbही मशीनचे खरे दीसाठी िनिवदा काढणेपवु  M/s. Siemens
यांचेकडून घेतलेRया अदं ाजप>कापेAा H?यA िनिवदेची काय/वाही पणु / झाRयानतं र Hाuत झालेRया अिं तम
दराम4ये सरासरी अदं ाजे C. 4,50,00,000/- इतकX hहणजेच अदं ाजे ५० % पेAा अिधक वाढ िदसत आहे.
?यामळ
ु े सधु ारीत अदं ाजप>क (C.८,५०,००,००० + C. 4,50,00,000) C. 13,00,००,०००/- (अAरी w. तेरा
कोटी) इतके अिं तम अदं ाज प>क झालेले िदसनू येत आहे.
परंतू दरhयानOया काळात स4याचे 1.5T MRI मशीनचे िद. 01/06/२०१7 ते िद. 31/05/२०१8 या
कालावधीसाठी CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणेकरीता मा.य. सिमतीOया िद.
25/07/17 सभेतील िनण/य . 524(08) अbवये एकूण w.33,00,000/-Oया खचा/स माbयता देणते आली.
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?यावेळी कंपनी Hितनीधzनी झालेRया चच`त असे सांिगतले कX, “स4याचे 1.5T MRI मशीनचे कॉhuयटु र
हाड/वेअर हे दहा वष/ जनु े झाले असनू या हाड/वेअरचे पाट/स उपलlध नसRयामळ
ु े यापढु े पाट/सOया
उपलlधतेनसु ार सहस देता येईल. सदर कॉhuयटु र हाड/वेअरचे अपMेडेशन करणे आवयक आहे ?यानतं रच
यापढू े सदर मशीनला पेअर पाट/स सह सहस देता येईल.”
उपरो} संदभ/ . 4 व 5 अbवये स4याचे 1.5T MRI मशीनचे कॉhuयटु र हाड/वेअरचे अपMेडेशन
करणेसाठी कंपनीने खालीलHमाणे कळिवले आहे
A. नवीन 3T MRI मशीन खरे दी करताना जर जनु े 1.5T MRI मशीन बायबॅ
क के ले नाही व सदर मशीन
यापढु े वापरायचे असेल तर स4याचे मशीनचे कॉhuयटु र हाड/वेअरचे Mandatory Upgrade & Dot
Upgrade करणे आवयक आहे. सदर Mandatory Upgrade & Dot Upgrade करीता एकूण C.
1,85,00,000/- (C.एक कोटी पंOयाऐशं ी लA) इतका खच/ व पढु ील पाच वषाcOया CMC
(Comprehensive Maintenance Contract) चा (Hित वष अदं ाजे C. 33,00,000 या दराने )
एकूण अदं ाजे C.1,65,00,000 इतका खच/ अपेिAत आहे. असा एकूण खच/ अदं ाजे C.3,50,00,000
इतका खच/ अपेिAत आहे. सदर अपMेडेशन के Rयास स4याचे MRI मशीन पढु ील पाच वषा/करीता
वापरता येईल.
B.
तसेच कंपनीने स4याचे 1.5T MRI मशीनचे हाड/वेअरचे अपMेडेशन करणेसाठी उपरो} संदभ/ . 5
अbवये MAGNETOM Avanto fit upgrade असे आणखी एक कोटेशन िदले आहे. सदर
Avanto fit upgrade करीता एकूण C. 5,75,00,000/- (C.पाच कोटी पचं ाहdर लA) इतका खच/
अपेिAत आहे. पढु ील सात वषाcOया CMC (Comprehensive Maintenance Contract) चा
(Hित वष अदं ाजे C. 33,00,000 या दराने) एकूण अदं ाजे C. 2,31,00,000 इतका खच/ अपेिAत
आहे. असा एकूण खच/ अदं ाजे C. 8,06,00,000 इतका खच/ अपेिAत आहे. सदर अपMेडेशन के Rयास
स4याचे MRI मशीन पढु ील सात वषा/करीता वापरता येईल.
उपरो} दोbही अपMेडेशनचे दर तसेच पढु ील वषाcOया CMC (Comprehensive Maintenance
Contract) चे दर कंपनी Hितनीधzशी H?यA चचा/ कwन िनित करता येतील.
परंत,ू उपरो} पै
कX कोणतेही अपMेडेशन के Rयानंतर स4याचे मशीनचा आजपावेतो 11 वष` वापर
झाला असRयामळ
ु े व उपरो} अपMेडेशनम4ये जे पाट/ बदलले जाणार नाहीत ते कधीही नादw
ु त झाले तर कंपनी
पढु े कधीही आणखी एखादे अपMेडेशन करणे आवयक आहे असे कळवू शकते. ?यासाठी आणखी खच/
कर6याची आवयकता असेल. ?यामळ
ु े नवीन मशीन इतकाच जbु या मशीनवर खच/ होउन देखील मशीन जनु ेच
राहील. या सव/ कारणामं ळ
ु े कोणतेही अपMेडेशन न करता नवीन 3T MRI मशीन खरे दी करताना जनु े मशीन
बायबॅ
क के Rयास अिधक यो~य ठरे ल असे नÝ मत आहे.
तरी वै
धािनक लेखापPरAक याच
ं े सचु नेनसु ार ी साईबाबा हॉि पटलचे खरे दी िवभागामाफ/ त नयाने फे र
ई-िनिवदा मागवनू नवीन 3T MRI मशीन खरेदी Hिया सCु ठे व6यास व ?यासाठी C.13,00,००,०००/- इतrया
रrकमेOया सधु ारीत अदं ाजप>कास तसेच नवीन मशीन खरे दी करताना जनु े मशीन बायबॅ
क करणेस माbयता
असावी.
िनण/य .५४
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे वै
धािनक लेखापPरAक यांचे सचु नेनसु ार ी साईबाबा
हॉि पटलमधील
क कCन नवीन 3T MRI मशीन खरे दी करणेकामी िवहीत प4दतीने ईपटलमधील जनु े MRI मशीन बायबॅ
िनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणाYया अंदाजे C.१३,
१३,००,००,
००,०००/
०००/- मा>चे
मा>चे खचा/स माbयता दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १५
ी साईबाबा सं थान C~णालयातील एकुण १२४ नग मिशbस बदलणेसाठी पाच वष/ वॉरंटीसह येणाYया एकूण
C.८,१०,
१०,५८,
५८,२३२ चे खचा/स माbयता घेणबे ाबत.
ाबत.
H तावयव थापन सिमतीचा ठराव :.
ताव:. मा. यव थापन सिमती सभा िद. २५/०७/२०१७ िनण/य . ६०४
H तािवक:
तािवक: ीसाईबाबा हॉि पटलम4ये एकुण C. 39,57,09,858.80/- इतrया रकमेचे अदं ाजे 14319
मेडीकल इिrवपम<ट मिशनरी व उपकरणे तसेच फिन/चर खरे दी करणेत आले असनु िनयमीत वापरात आहेत.
तसेच, ीसाईनाथ w~णालयाम4ये एकुण C.12,34,92,219.80/- इतrया रकमेचे अदं ाजे 13233 मेडीकल
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इिrवपम<ट व मिशनरी, उपकरणे, इrवीपम<टस तसेच फिन/चर खरे दी करणेत आले असनु ते िनयमीत वापरात
आहेत.
उपरोrत सदं भ/ . ०२ अbवये, मा. िवव तांOया सचु ना नसु ार ‘सं थान w~णालयांमधील सव/ मिशनरी
जा त वापरामळ
ु े खराब झालेRया असनु ?यांOया दw
ु ती/ देखभालीसाठी खपु खच/ होत आहे. याकरीता
w~णालयांमधील सव/ मिशनरी बदलणेबाबतचा तौलािनक H ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत
यावा.’ ?यानसु ार िद. ११/०७/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी अbवये दोbही w~णालयातील एकुण २२० मिशbस
बदलणेसाठी व ?यासाठी येणा-या अदं ाजे एकुण w. ६,९६,०१,६००/- Oया खचा/स आिण ?यानंतर ी साईबाबा
हॉ पीटलOया खरे दी िवभागामाफ/ त िवहीत प4दतीने काय/वाही करणेस H ताव सादर करणेत येउन ?यास उपरोrत
संदभ/ ०३ अbवये माbयता िमळालेली आहे. ?यानसु ार उपरोrत सव/ मिशन खरे दी करणेसाठी Technical
Specification बायोमेडीकल इिं जनीअरzग िवभागाकडुन ?याच वेळेस दे6यात आले.
मागणी:
कX ी साईबाबा हॉ पीटलचे १० नग मिशbस व ी साईनाथ w~णालयाचे
मागणी: उपरोrत २२० पै
१४ नग असे एकुण २४ नग मिशbस देणगी वwपात Hाuत झालेले आहेत.
उपरोrत संदभ/ ०५ अbवये, औषध भांडार खरे दी िवभागयांनी असे कळिवले कX, “उपरोrत ठरावानसु ार
खरे दी िवभागामाफ/ त खरे दी कर6याची काय/वाही चालु कर6यापवु  ई- िनिवदेमधील अटी व शत अिं तम
कर6यासाठी मा. उपिजRहािधकारी, यांचेकडे िद. २२/११/२०१७ रोजी चचा/ कर6यासाठी गेलो असता, ?यांनी
असे सचु िवले कX, fया मिशbसची िकंमत एकुण w. ३ लाख व ?यापेAा जा त आहे. अदं ाजे िकंमत घेतांना
?याम4ये AMC /CMC ची रrकम एक> कCन अदं ाजे िकंमत काढ6यात यावी व मिशbसची संNया एकापेAा
जा त आहेत अशा मिशbसची एकुण नगांची िकंमत घेवनु एकुण िकंमतीसह माbयता घेवनु देणते यावी.”
?यानसु ार खालीलHमाणे ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकुण १०८ इतकX नग मिशbस बदलणे करीता
एकुण w. ६,१४,५८,२३२/- इतकX रककम व ी साईनाथ w~णालयातील एकुण १६ इतके नग मिशbस
बदलणेसाठी एकुण १,९६,००,०००/- इतका खच/ अपेAीत आहे. उव/रीत fया मिशbसची एकुण िकंमत ३ लाख
िकंवा ?यापेAा कमी आहे अशा ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकुण ५३ व ी साईनाथ w~णालयातील १९ नग
असे एकुण ७२ नग मिशbसचे खरे दीची Hिया औषध भांडार (खरे दी) िवभागामाफ/ त सw
ु आहे.
Shri Saibaba Hospital, Shirdi
Annexure 'A''A'- Needs to be purchased ( Purchase process needs to be start)
Sr.
No.

Name of
Medical
Equipment/
Machine

Make;
Model

A

RadiologyRadiology- X-ray Deptt.

Qty Purchase Used Life Purchase Depreciated Maintaina ApproxCost Total Expected Make;
year
for Expected Cost in
Cost on
nce Cost
of
Approx.
Model
Yrs in Yrs.as Rs. Dt.31/3/17 (in Per Year Equivalent Cost of
per WHO
Rs.)
equipt. per Equivalent
Guideline
unit with 5 equipment
Yrs.
in Rs.
Warranty in
Rs.

1

500 mA X
Siemens
Ray
Ltd;
Machine
HD/KLH
with
motorized
Table
Sonography

1

2005

12

12

625000

19797.75

45000

1200000

1200000

Siemens,
GE, Philips

1

Color
Siemens
Doppler
Ltd.;
with 4
Sonoline
probes &
G50
accessories
Pathalogy Lab.

1

2004

13

8

1900000

60184

42000

7500000

7500000

Philips,
Toshiba,
GE,
Siemens

1

Automatic
tissue
processor
Cell
Counter 3
Part

Panchal;

1

2006

11

8

46062

1458.75

5000

1550000

1550000

Leica,
Micros

AGD; Erma
PCE 210

1

2005

12

10

550000

17422.5

25500

400000

400000

B

C

2
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Nihon
Kohden,
Beckmen

124
Coulter,
Sysmax
D

Neuro OT
1

2

3

E
1

2

3
4

F
1

Biphasic
Defibrillato
r
Dual Dome
LED
Shadowless
OT lamp

Monophsic,
BPL DF2509
Maquet ;
Hanualux
Blue 130

1

2009

8

8

123000

12313.85

10000

600000

600000

Meditronic,
Philips

1

2005

12

10

258141

8178.95

10000

1600000

1600000

Simeon,
Drager,
Maquet,
KLS Martin

Boyles
Anesthesia
Machine
With
Ventilator
Ortho O.T.
Bolyes
Anesthesia
Machine
with
Ventialtor
Xenon
Light
Source
with Head
Band &
Fiber Optic
Cable.
C-Arm
Machine

UV Ulco ;
Elite 615 3T
with EV500

1

2009

8

10

921500

92253.75

15000

1500000

1500000

Drager, GE

UV-ulco;
Elite 6153T

1

2006

11

10

460000

19428.16

15000

1500000

1500000

Drager, GE

Aesculap;
Axel-180

1

2009

8

8

329748

3012.03

10000

550000

550000

Siemens;
MM5C

1

2005

12

8

1700000

53849.25

50000

2000000

2000000

Siemens,
GE, Philips

Shaver
System

Bbraun;
Aesulap

1

2006

11

8

517500

51807.75

10000

2000000

2000000

BbraunAesc
ulap, Karl
Storz,
Stryker

1

2004

13

10

410000

9740.25

3800

700000

700000

General O.T.
Cautery
Eclipse ;
Machine
SSE-PU

KLS
Martin,
Luxtech,
Bbraun,
Aesculap

Valleylab,
Erbee

2

Gastroscop
e System

Pentex;
EPLE-150C

1

2006

11

10

1050000

44346.89

25000

1700000

1700000

Olympus,
Pentax, Karl
Storz

3

Boyles
Anesthesia
Machine
with
Ventilator
Cautery
Machine

UV Ulco ;
Elite 615 3T
with EV500

2

2006

11

10

780000

32943.29

15000

1500000

3000000

Drager, GE

Xcellance
Technology;
Shalya Lx

2

2006

11

10

280000

11825.83

15000

700000

1400000

Valleylab,
Erbee

5

Imported
Electromec
hanical
Operation
Table

Janak

2

2005

12

15

151594

4801.94

10000

3000000

6000000

Maquet,
Amtai,
Belmont,
Drager,

6

Syringe
Pump

B braun;
Perfusor
Compact

2

2006

11

10

91000

3865.89

2500

55000

110000

4
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Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical

125
7

Dual Dome
LED
Shadowless
OT lamp
Casualty

Joshi; 4*7

1

2006

11

10

315000

13304

5000

1600000

1600000

Simeon,
Drager,
Maquet,
KLS Martin

1

Biphasic
Defibrillato
r
Six Body
Mortuary
Cabinet

Zoll-Mseries

1

2005

12

8

300000

12670.72

50000

600000

600000

Meditronic,
Philips

Model:
RTU10

1

2008

9

7

504000

50456.25

15000

800000

800000

Blue Star

11

10

415726

17558.17

10000

10

25220

1065.16

5000

G

2

H

Dental
1

Dental
Chair/
Handpiece

Confident;
Chamundi

2

2006

2

UltrsonicSc
aler

Kalelker

2

2006

Biphasic
Defibrillato
r
Multipara
Monitor
With All
Accessorie
s
Multipara (7
Para with
ETCO2 &
IBP-2)
Monitor
With All
Accessories
Syringe
Pumps

BPL;
DF2509

1

2009

8

8

123500

16485.25

10000

600000

600000

Meditronic,
Philips

L&T Ltd.;
Planet 50

8

2005

12

8

1000000

56313.52

17000

250000

2000000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

L&T Ltd;
Star Plus
200

2

2009

8

8

552900

73803.3

16300

450000

900000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

B braun;
Perfusor
Compact

2

2005

12

10

89100

3763.5

2500

55000

110000

Syringe
Pumps

TOP 5300

5

2007

10

10

220000

16518.75

2500

55000

275000

Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical
Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical

Multipara (7
Para with
ETCO2 &
IBP-2)
Monitor
With All
Accessories
Bi-Pap
ventilator
with
Accessories

L&T Ltd;
Star Plus
200

2

2009

8

8

552900

73803.24

16300

450000

900000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

Knight Star
330

2

2006

11

10

228000

12899.47

2000

250000

500000

Resmed,
Drager,
Maquet,
Philips

Syringe
Pumps

B braun;
Perfusor
Compact

4

2006

11

10

182252

10263.24

2500

55000

220000

Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical

I

320000

640000

Confident,

Confident,

G.I.C.U.
1

2

3

4

5

J

I.C.C.U.
1

2

3
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4

K

Syringe
Pumps

B braun;
Perfusor
Compact

4

2005

12

10

178200

7526.19

2500

55000

220000

Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical

Dialysis
1

Ventilator
With
accessories
FGW

Versamed;
i-vent201

1

2005

12

10

600000

25341.75

5000

1400000

1400000

1

Multipara
Monitor
With All
Accessorie
s
CRU 4

L & T; Star
Plus200

1

2009

8

8

276450

36901.62

16300

250000

250000

1

Multipara
Monitor
With All
Accessorie
s
C. V. T. S.
OT I
Multipara (8
Para with
CO,ETCO2
& IBP-2)
Monitor
With All
Accessories

L&T Ltd;
Star Plus
200

2

2009

8

8

552900

73803.24

16300

250000

500000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

Philips;
MP20

1

2005

12

8

241543

10201.59

37000

500000

500000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

2

OT Table

Maquet;
Betastar

1

2005

12

15

1815000

102209

125000

3000000

3000000

3

Biphasic
Defibrillato
r
Cautery
Machine

Philips;
Heart Start
XF
Valleylab;
Force FX

1

2005

12

8

283000

11952.54

37000

600000

600000

Maquet,
Belmont,
Drager ,
Amtai,
Shaerer
Meditronic,
Philips

1

2006

11

8

353608

19912.9

11000

700000

700000

Valleylab,
Erbee

Suction
Trolley
IABP

Al-med

2

2005

12

10

10000

563.13

10808

21616

43232

Qualisurge,
Kalelkar

Datascope
CS-100

1

2005

12

8

2153840

90967.72

209000

N.R.

N.R.

7

Horizontal
18 KW
Autoclave

M.Shah;18
KW

1

2005

12

10

166404

9370.79

15000

700000

700000

8

ETO
Sterilizer
with Aretor

Rujikon

1

2005

12

15

440000

24777.94

15000

900000

900000

Meditronic ;
5388

1

2007

10

5

200000

1313.51

10000

N.R.

Philips;
MP20

1

2005

12

8

241543

10202.34

37000

450000

L

M

N
1

4
5
6

O

Dragger,
Maquet

M. Shah,
Vida, Steam
Technology,
Modi
Kaustubh,
PCI, Steam
Technology,
Vida, Modi

Cath Lab
1

2

Pace Maker
Dual
Chamber
Multipara (7
Para with
ETCO2 &
IBP-2)
Monitor
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N.R.

450000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager
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With All
Accessories

P

CRU - I
1

Multipara (7
Para with
ETCO2 &
IBP-2)
Monitor
With All
Accessories
Multipara (7
Para with
ETCO2 &
IBP-2)
Monitor
With All
Accessories
Syringe
Pump

Philips
Electronics;
MP20

8

2006

11

8

1932344

81612.5

37000

450000

3600000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

Philips
Electronics;
MP20

11

2005

12

8

2656973

84163.5

37000

450000

4950000

Philips, GE,
Nihon
Kohden,
Drager

B braun;
Perfusor
Compact

3

2005

12

10

133650

4233.54

2500

55000

165000

4

Syringe
Pump

B braun;
Perfusor
Compact

6

2005

12

10

273378

8659.65

2500

55000

330000

5

Syringe
Pump

JMS; SP500

2

2005

12

10

86030

2725.11

5000

55000

110000

6

Syringe
Pump

TOP 5300

3

2007

10

10

109999

6194.43

5000

55000

165000

Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical
Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical
Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical
Bbraun,
FrresiniusC
abi, Smith
Medical

Ingersol
Rand;V255

2

2005

12

10

150000

4751.45

5000

210000

420000

Total Qty.

108

Total Amount in Rs.( Approx.)

61458232

2

3

Q

Oxygen Plant
1

Vaccum
Pump

Ingersol
Rand

Shri Sainath Hospital, Shirdi

1

6

6

500000

1186.25
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15000

Per Unit approx.Cost of Equivalent
equipment with 5 years
Warranty in Rs.

Maintainance Cost Per Year

Depreciated Cost on
Dt.31/3/17 (in Rs.)

Purchase Cost in Rs.

Used for Yrs

Purchase /Installation year
2011

1100000

Expected Make/Model

1

General Surgery OT
Fibre
Optic
BF
Bronchos
cope

Total approx.Cost of Equivalent
equipment with 5 Yrs.
Warranty in Rs.

A

Qty

Equipment
Model No.or Name

Sr.
No

Life Expected in Yrs.as per WHO
Guideline

Annexure 'B''B'- Needs to be purchased

1100000

Karl
Storz,
Pentax,
Scholly

128

2

Laparosc
opy
Instrume
nt Set

Karl storz

1

1999

18

10

200000

1127.54

10000

1100000

1100000

3

CO2
Surgical
Laser
System

ATL150

1

2009

8

8

150000

15017

10000

650000

650000

1

1999

6

18

200000

2833

40000

1700000

1700000

4
B

5

C

1

2

3

4

5

D
1
E
1
F
1

Gastrosco
pe (OGD
Olympus
Scope)
system
Ortho Surgery OT
LED
Shadowl
A.G.
ess
Joshi;
Lamp7+4
Dual
Dome
Gynec surgery OT
Boyles
Anesthesi
a Machine Elite 615
with
Ventilator
Boyels
machine
Basic
with
Ventilator
High
speed
9KW
Horizontal
Autoclave
Solid
state
Electrosu Megatom
rgical
Unit
Imported
Gynec OT
Table
Janak,
with
Electrical
Accessori
es
ENT/Opthal OT
Imported
Janak,
ENT OT
Electr
Table with
ical
Accessories
ICCU
Evita
ICU
2
Ventilator
Dura
PathologLab
Auto Tissue
Processor

STP
120

Total Quantity

2

2011

6

6

370000

65852.25

1600000

3200000

Karl
Storz,
Pentax,
Olympus
Lumenis,
KLS
Martin,
Medical
Laser
Olympus,
Pentax

Maquet,
KLS
Martin,Dr
ager,
Simeon

Dragger,G
E, Maquet
1

1

2

2006

2005

2000

11

12

17

10

10

12

190000

28000

227500

8024.67

886.93

1710.1

10000

9000

15000

1500000

1500000

700000

1500000

1500000

1400000

Dragger,G
E,
Maquet
Natt steel,
M. shah &
Co.,Modi
Valleylab,
Covidian

2

1

2008

2005

9

12

10

15

50000

81246

3754.23

2573.57

5000

15000

700000

2100000

1400000

2100000

Belmont,
Maquet,
Amtai,
Sherer

Janak
Belmont

1

2005

12

15

81246

2573.57

12000

1000000

1000000

1

2005

12

10

739299

23418.29

27837

1400000

1400000

Dragger,
Maquet

1

2006

11

10

949375

22554.6

10000

1550000

1550000

Leica,Lab
con

16

Total Cost in Rs.( Approx.)

{01} 08.01.2018, SHIRDI (SPJ.DOCX)

19600000

129

अिधिनयम// ठराव यानसु ार छाननी,
>क,, कायदेशीर तसेच आिथ/क िवषय इ.
सं थान अिधिनयम
छाननी, शासन िनद`श, तािं >क
ान:: वरीलसं थान अिधिनयमनसु ार 2004 मधील कलम 17 (4) Oया तरतदु ीनसु ार व शासन
छाननी कCन अनमु ान
िनण/य . . सासिं व १०१६/८७३/H..११४/.१६ ,िद. १५ एिHल २०१७ अbवये, आिण िद.
१८/०८/२०१७ रोजीचे मजं रु ी िटपणी अbवये ी साईबाबा हॉ पीमधील ५८ नग व ी साईनाथ w~णालयातील
०५ नग मिशbस िनल`खीत करणेसाठीOया H तावास िद. २०/०८/२०१७ मा. यव थापन सिमती सभेम4ये
माbयता िमळाली असनु ी साईबाबा हॉ पीटलचे खरे दी िवभागामाफ/ त नवीन मिशन खरे दी करतांना जनु े मिशbस
बॉयबॅ
क करणेसाठी उपरोrत िनल`िखत के लेले मिशbस करीता शासनाची माbयता घेणसे ाठी काय/वाही सw
ु आहे.
िवभागाचा अिभHाय प मत:
मत: fया मिशbसची िकंमत एकुण w. ३ लाख व ?यापेAा जा त आहे व
मिशbसची संNया एकापेAा जा त आहेत अशा मिशbसची पाच वष/ वॉरंटीसह एकुण िकंमतीस माbयता घेणे
आवयक आहे. सोबत सदर मिशनचे Technical Specification जोडलेले आहेत. ?यानसु ार उपरोrत
तrतानसु ार ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकुण १०८ इतके नग व ी साईनाथ w~णालयातील १६ इतके नग
असे एकुण १२४ नगमिशbस बदलणेकरीता पाच वष/ वॉरंटी सह येणा-या एकुण w ८,१०,५८,२३२/- चे खचा/स
माbयता घेणे आवयक आहे.
तरी उपरोrत नसु ार ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकुण १०८ नग व ी साईनाथ w~णालयातील १६
नग असे एकुण १२४ नगमिशbस बदलणेसाठी पाच वष/ वॉरंटीसह येणा-याअदं ाजे एकुण w.८,१०,५८,२३२
इतrया रकमेOया खचा/स माbयता िमळणेसाठी व सदर माbयता िमळालेनतं र सदर मिशbसची खरे दी ी साईबाबा
हॉ पीटलचे औषध भांडार (खरे दी) िवभागामाफ/ त िवहीत प4दतीने करणेसाठी माbयता असावी.
िनण/य .५५
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
होऊन, H तावात नमदु के लेHमाणे ी साईबाबा हॉ पीटलमधील
पीटलमधील एकुण १०८ नग व ी
साईनाथ w~णालयातील
णालयातील १६ नग असे एकुण १२४ नग मिशbस पाच वष/ वॉरंटीसह खरे दी करणेकामी िवहीत
प4दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व ?याकामी येणाYया अदं ाजे C.८,१०,५८,
५८,२३२/
२३२/- मा>चे खचा/स माbयता दे6यात
आली.
(काय/वाही- वै
nिकय संचालक)
आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १६
ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त मोफत जयपरु फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीर आयोजना बाबत.
बाबत.
H तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जातीOया कRयाण करणा-या िकंवा
तावमानवाला आपतीम4ये सहाÕय करणा-या अbय कोण?याही उदा?त काया/स चालना देईल.
यव
यव थापन
थापन सिमती ठराव .
. – मा.यव थापन सिमती सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण/य .६८२.
Hा तािवक
तािवकिवक- महासतं ी साईबाबा यांनी मगं ळवार िद.१५ ऑrटोबर १९१८ या िदवशी
िवजयादशमीOया महु Üता/वर देहसमाuती कCन अनतं ाकडे Hयाण के ले. ी साईबाबांOया महािनवा/णास िद.१८
ऑrटोबर, २०१८ रोजी १०० वष/ पणू / होत आहेत. साईनाथाच
ु
ं ा भrतगण आज भारतासह सपं णू / जगभरात िवपल
सNं येने पसरलेला आहे. ?यांOयादवारे साईत?वoान आिण िशकवणीचा Hसार तमाम िववात होत आहे. hहणनु च
ी साईनाथाच
ं ी शभं रावी प6ु यितथी के वळ तीन िदवसाच
ं ा उ?सव hहणनु साजरी न करता शभं राया प6ु यितथी
अगोदरचे संपणु / वष/ ी साईसमाधी शताlदी वष/ hहणनु साजरे कर6याचा िनण/य ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशडOया यव थापन सिमतीने घेतला आहे. िद.०१ ऑrटोबर २०१७ ते िद.१८ ऑrटोबर,
२०१८ हे वष/ hहणजे साईसमाधी शताlदी वष/ असनु हे संपणु / वष/ उतसावी
वातावरणात साजरे कर6याचा संकRप
्
सं थानने घेतला आहे. हा उ?सव फrत सं थानपरु ता मया/िदत नसनु जगभरातRया सम त साईभrतांचा उ?सव
आहे. H?येक साईभrताOया उपा य दै
वताOया मरणाची ही महापव/णी आहे. आपण सव/ साईOया १०० या
प6ु यितथीचे साAीदारच नहे तर ती साजरी करणारे ?यांचे अनयु ायी आहेत. हे आपणा सवाcचे महदभा~य आहे.
साईसमाधी शताlदी सोहळा अिधक सं मरणीय आिण अथ/पणु / हावा या उेशाने ी साईबाबा
सं थानOया C~णालये िवभागाने शताlदी वषा/त मोफत जयपरु फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीर आयोजन
कर6याचा मानस यrत के ला आहे. या िशबीराकरीता लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांचे मौलाचे सहकाय/ लाभणार
आहे. तरी ी साईबाबा सं थानOया ी साईनाथ C~णालय व लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांचे संयrु त िवnमाने
काय/म राबिवता येईल. तरी यािनिम?ताने िद. १५/०२/२०१८ ते िद.२०/०२/२०१८ या कालावधीत मोफत
जयपरु फुट कॅ
hप व िद. २०/०२/२०१८ ते िद. २१/०२/२०१८ या कालावधीत कृ ि>म हात रोपन िशबीर िशरडी
येथे ी साईनाथ C~णालयात आयोिजत कर6यात येत आहे.
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मोफत जयपरु फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीर पार पाड6यासाठी बांधकाम िवभाग, िवदयतु
िवभाग, मॅ
केिनकल िवभाग, जनसपं क/ काया/लय, आय.टी.िवभाग, कॅ
bटीन िवभाग, 4वनीAेपण, सीसीटीही,
वाहन, साईआम-१, ी साईHसादालय, साईभrत िनवास थान, कामगार िवभाग, म4यवत औषध भांडार,
बगीचा िवभाग, मदं ीर िवभाग, बी.ही.जी.इडं ीया िल., Hकाशने िवभाग, इ.िवभागांनामाफ/ त सबं धं ीत कामे कCण
घेणे आवयक आहे.
थानन अिधिनयम/
सं था
अिधिनयम/ ठराव यानसु ार अनमु ानान- मा.यव थापन सभा िद.२०/०८/२०१७, िनण/य ं.६८२
पPरिशट- अ
िवभागाचा प
hप
पट अिभHायअिभHाय- िद. १५/०२/२०१८ ते िद. २१/०२/२०१८ अखेर मोफत जयपरु फुट कॅ
व कृ ि>म हात रोपन िशबीरासाठी संदभ/ . ०३ अbवये लायbस rलब इटं रनॅ
शनल (िजRहा अहमदनगर) याचं े
िद.३०/११/२०१७ रोजीचे प>ात खालील गोटzचा उRलेख कर6यात आलेला आहे.
अ.नं

िशबीर

अपेAीत तारीख

लायbस rलब
कडु न होणारे कामाचे
लब सं थेकड
तथा खचा/चा वCप
वCप

थानन माफ/ त
ी साईबाबा सं था
अपेिAत कामाचे तथा खचा/चा
वCप
वCप
०१ मोफत जयपुर फुट
१५ ते २०
Hिस4दी, नाव नUदणी, वयंसेवक, जयपरु राज थान वCन सव/ सािह?य व
कॅ
hप
फे वु ारी २०१८ फुट बसिवणारे सव/ कारागीर व तo सव/ कारागीर यांना येणे जाणे खच/
(अपेिAत लाभाथ
साधन सामुMी िहल चेअस/, पोिलओ अंदाजे रrकम Cपये ५०,०००/सNं या ५००)
कॅ
लीबस/, (तo व कारागीर सNं या २५)
– अंदाजे खच/ रrकम C. १२,००,०००/०२ मोफत कृ ि>म होत
२० ते २१
Hिस4दी, नाव नUदणी, वयंसेवक, कृ ि>म राज थान वCन सव/ सािह?य व
रोपन िशबीर
फे वु ारी २०१८ हात– अंदाजे खच/ रrकम C. ८,००,०००/- कारागीर यांना जाणे खच/ अंदाजे
(अपेिAत लाभाथ
रrकम Cपये १२,०००/संNया ५००)
एकुण अपेिAत अंदाजे खच/ रrकम
२०,
६२,
कम Cपये
२०,००,
००,०००/
०००/६२,०००/
०००/(रrकम
(Cपये बासट हजार मा>)
कम Cपये वीस लाख मा>)
मा>)
मा>)

सदर िशबीरात लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांOया कडुन Hिस4दी, नाव नUदणी, वयंसेवक, जयपरु फुट
बसिवणे व कृ ि>म हात बसिवणे, सव/ कारािगरी व तo सव/ साधन सामMु ी (तo व कारािगर संNया - २५) असे
?यांOया Hाuत प>ाम4ये नमदु कर6यात आले आहे. तसेच ी साईबाबा सं थान माफ/ त िशबीरापोटी आपेिAत
कामाचे वCपात Hिस4दी (जािहरात मजकुरात लायbस rलब इटं रनॅ
शनल व ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशरडीचे संयrु तपणे नावे), िशबीरासाठी येणा-या C~णांना मोफत राह6याचे व दोन वेळचे
भोजनाची यव था, िशबीरासाठी जागा, मंडप, समारंभ सािह?य, डॉrटस/ व तo कारागीरांसाठी मोफत राह6याचे
व दोन वेळचे भोजनाची यव था असा उRलेख कर6यात आलेला आहे.
ी साईबाबा संसथान िवव तयव था िशरडी व लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांOया संयrु त िवnमाने या
आिधही महारrतदान िशबीर िद. ३०/१२/२०१७ रोजी पार पाड6याचे िनयोिजत कर6यात आलेले आहे. तशा
Hकारची माbयता िद. १४/१०/२०१७ रोजीOया मा. यव थापन सिमती िमटzग िनण/य .९३८ िमळालेली आहे.
कृ ि>म हात व पाय रोपन िशबीराम4ये िशरडी व िशरडी पPरसरातील गरीब व गरजु C~णांना मोठ्या Hमाणात फायदा
होणार आहे. अशा कृ ि>म हात िकंवा पाय रोपन कर6यासाठी खाजगी C~णालयात समु ारे C. १५ ते २० हजार
अदं ाजे खच/ आकाराला जातो. सदर िशबीराम4ये ी साईबाबा सं थान व लायbस rलब इटं रनॅ
शनल याOं या
सयं rु त िवnामाने िकमान ९०० ते १००० C~णानं ी लाभ घे6याचा मानस दश/िवलेला आहे. सदर िशबीराम4ये
दाखल झालेRया C~णांची यो~य ती चाचणी कर6यात येणार असनु ?यानतं र िनवड कर6यात आलेRया पाय
नसलेRया C~णांना ?यांOया पायाचे माप घेऊन कृ ि>म पाय बसिव6यात येणार आहे. ?याच Hमाणे हात नसलेRया
C~णांना (LN-4 Prosthetic Hand) हे कृ ि>म हात बसिव6यात येणार आहे.
लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांOया प>ात नमदु के ले Hमाणे मोफत जयपरु फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन
िशबीरासाठी लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांOया माफ/ त समु ारे रrकम Cपये २०,००,०००/- मा> खचा/चा भार
उचालनार असनु ी साईबाबा सं थान माफ/ त राज थान वCन सव/ सािह?य व कारागीर यांना येणे जाणे खच/
अदं ाजे एकुण रrकम Cपये ६२,०००/- तसेच मंडप, टेज, पोडीयम, खOु या/, टेबल, खाट, जािहरातीसाठी qलेrस
बोड/, वृ?तवाहीनीवरील बातhया, वृ?तप>ात जािहराती, तसेच इ. बाबzसाठी व येणा-या माbयवर तथा डॉrटस/
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यांOयासाठी वाहन यव था, िह.आय.पी. भोजन व नाटा यव था, दश/न यव था, िनवास यव था इ?यादी
अनषु गं ीक बाबzसाठी अदं ाजे रrकम C. १० लाख मा> खच/ अपेिAत आहे. तसेच येणा-या C~णांसाठी राह6याची
व जेव6याची अदं ाजे २००० C~ण व C~णनातेवाईकांसाठी यव था करावी लागेल.
१५ ते २१ फे वु ारी २०१८ रोजी मोफत जयपरु फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीराOया अनषु गं ाने
खालील िवभागांमाफ/ त काय/वाही होणे तसेच येणा-या सव/ अनषु ंगीक खचा/स माbयता िमळणे आवयक आहे.
अ.न.ं िवभाग
०१

०२
०३
०४

०५
०६

०७
०८

०९
१०
११

१५ ते २१ फे वु ारी २०१८
िवभागांमाफ/ त करावयाचे कामाचा तपिशल
बांधकाम िवभाग
१) िशबीरासाठी ०२ मंडप साधारण ९,००० वे. फुट, व ३,३००
वे. फुट, २) खOु या/ ५००, ३) टॅ
डं फॅ
न - १० नग ४) िवदयतु चे
पॉवर पॉंईटं - २० ५) लाईटस – २० ६) संपणु / मंडपाम4ये कारपेट
यव था करणेत यावी.
जनसंपक/ काया/लय, वृ?तप> व वृ?तवािहणीवर जयपरु फुट िशबीराची Hिसदधी कCन
ी
साईबाबा गरजु C~णांना सहभागी होणेकामी आवाहन करणे.
हॉ पीटल
िवnतु िवभाग
िशबीर थळी मडं पाम4ये आवयकतेनसु ार इलेrीक पॉंईट
यव था करणेत यावी.
कॅ
टीन िवभाग
िशबीराम4ये मोफत आवशयकते
् नसु ार C~णांसाठी िदवसभरात
वेळोवेळी ५०० कप चहा व ५०० कप कॉफX व येणा-या माbयवर
तथा डॉrटस/ व कारागीर याOं यासाठी १०० िब कXट पडु े यव था
करणेत यावी.
4वनीAेपण िवभाग िशबीर थळी 4वनीAेपण िवभागामाफ/ त साऊंड िस टीम यव था
करणेत यावी.
सीसीटीही िवभाग िशबीर थळी सीसीटीही िवभागाकडुन िशबीर उ³ाटन समारंभ
वेळी िच>ीकरणसाठी फोटोMाफर व िहडीओ शिु टगं यव था
करणेत यावी. तसेच सं थानOया सव/ िट.ही वर सदर िशबीराचे
जािहरातकामी Hिसद4् ी करावी.
वाहन िवभाग
मागणी Hमाणे िशबीरात सहभागी होणा-या Hितिनधzना ने-आण
करणेकामी आवयकतेHमाणे चार चाकX गाडीची यव था करणेत
यावी.
साईआम –१/
िशबीराकामी येणा-या २५- ३० तं>o, डॉrटर व इतर ६०
साई
वयंसेवक यांOयाकरीता अशी एकुण ९० लोकांची रहा6याची
भrतिनवास थान/ यव था साईआम – १ व साईभrतिनवास थान (५०० Cम) व
दारावती
दारावती भrतिनवास या िठकाणी आवयकतेनसु ार िवभागनु २०
भrतिनवास/ साई ए.सी Chस व २० नॉन एसी Cमची मोफत यव था करणेत यावी.
धम/शाळा
तसेच िशबीराकाळात C~ण व C~णांOया नातेवाईकांसाठी साई
धम/शाळा येथे िकमान १५ हॉलची यव था कर6यात यावी.
ी साईHसादालय िशबीरात सहभागी होणा-या २५ - ३० तं>o, डॉrटर व इतर ६०
वयसं वे क याचं ी नाटयाची व दोन वेळची जेवणाची यव था
मोफत साईHसादालय येथील िह.आय.पी. कAात करणेत यावी.
जनसंपक/ काया/लय िशबीरात सहभागी होणा-या २५- ३० तं>o, डॉrटर व इतर ६०
वयंसेवक यांची मोफत िह.आय.पी. दश/नाची यव था करणेत
यावी.
कामगार िवभाग
१) सकाळी ६ ते २ व दपु ारी २ ते १० दोbही िशuटसाठी साधारण
६ सरु AारAक व नाईट िशuटसाठी २ असे एकुण ८ सरु AारAक
तीन िशuटसाठी उपलlध करणेत यावेत.
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िवभागांमाफ/ त करणेत
येणारा अदं ाजे खच/ CC..
५,००,०००/-

५०,०००/४०,०००/-

२५,०००/३०,०००/-

७८,०००/-

६०,०००/२०,०००/१,००,०००/-
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१२
१३
१४
१५
१६
१७

२) सकाळी ६ ते २ व दपु ारी २ ते १० या िशuटसाठी अदं ाजे २५
एका िशuटसाठी असे एकुण ५० आयटीआय िवदयाथ व ६
सपु रवायजर िशAक उपलlध करणेत यावेत.
३) सकाळी ६ ते २, व दपु ारी २ ते १० या िशuटसाठी अदं ाजे २५
एका िशuटसाठी असे एकुण ५० साईसेवक उपलlध करणेत यावेत.
म4यवत औषध िशबीरासाठी लागणारे औषधे, गोळया, व इतर अनषु ंगीक बाबzची २०,०००/भांडार
म4यवत औषध भांडार यांचेकडुन उपलlध करणेत यावेत.
बगीचा िवभाग
िशबीरासाठी बगीचा िवभागाकडुन ६० कंु डया व २० बक
ु े तसेच ८,०००/डेकोरे शनसाठी टेजवर फुलसजावट करणेत यावी.
मंदीर िवभाग
िशबीराOया उदघाटनHसगं ी मागणीनसु ार पजु ारी, पजु ा सािह?यासह ५,०००/उपलlध करावेत.
Hकाशने िवभाग
िशबीरासाठी येणा-या माbयवर डॉrटस/ व तं>o यांना देणसे ाठी १ ३,४४०/दै
निं दनी डायरी (सन २०१८ दै
निं दनी Hित नग C. ८६/-) साधारण
४० नगची मोफत परु िव6यात यावे.
उदीHसाद िवभाग, िशबीर थळी डॉrटस/ व माbयवर यांना Hसाद hहणनु उदीHसाद Hशासन शाखा
पािकट साधारण १००० पॅ
केटची यव था करणेत यावी.
ी
साईनाथ िशबीरासाठी ऐनवेळी लागणा-या अनषु ंगीक िकरकोळ खचा/स ६०,०००/C~णालय
माbयता िमळावी.
एकुण खच/ ९,९९,
९९,४४०/
४४०/ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/त मोफत जयपु र फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीराचे आयोजन
ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशरडी व लायbस rलब इटं रनॅ
शनल यांOया संयrु त िवnमाने िद.
१५/०२/२०१८ ते िद. २१/०२/२०१८ रोजी आयोिजत कर6याचा मानस आहे.
?या अनषु गं ाने सदर िशबीरासाठी लायbस rलब इटं रनॅ
शनल माफ/ त मोफत जयपु र फुट कॅ
hपसाठी
Hिस4दी, नाव नUदणी, वयसं ेवक, जयपरु फुट बसिवणारे सव/ कारागीर व तo सव/ साधन सामMु ी िहल चेअस/,
पोिलओ कॅ
लीबस/, (तo व कारागीर सNं या २५) – अदं ाजे एकुण खच/ रrकम C. १२,००,०००/- व मोफत कृ ि>म
हात रोपन िशबीरासाठी Hिस4दी, नाव नUदणी, वयसं ेवक, कृ ि>म हात – अदं ाजे खच/ रrकम C. ८,००,०००/असा एकुण १,००० C~णांसाठी २०,००,०००/- (अAरी रrकम Cपये वीस लाख मा>) खचा/चा भार उचल6याची
तयारी दश/िवलेली आहे.
ी साईबाबा सं थान िवव तयव थेमाफ/ त तo व कारागीर यांना राज थान वCन सव/ सािह?यासह येणे
जाणेसाठी खच/ अदं ाजे रrकम Cपये ६२,०००/- (अAरी रrकम Cपये बासट हजार मा>) सं थानमाफ/ त अदा
कर6यास तसेच तo व कारागीर यांना सदर कालावधीत राह6याची, दोन वेळेOया भोजनाची, नाटा, चहा, कॉफX,
िब कXट, िमिनरल वॉटर, दश/नयव था इ. गोटzची संदभय प>ात नमदु के ले Hमाणे मोफत यव था करणेस
िवनंती के लेली आहे.
िशबीर काळात सं थानOया इतर िवभागांकडुन लागणा-या अनषु ंिगक बाबzची (उदा. मंडप व इतर
गोटी) पतु /ता होणेस व ?यापोटी येणा-या अदं ाजे रrकम Cपये १०,००,०००/- (अAरी रrकम Cपये दहा लाख
मा>) खचा/स व “लायbस rलब इटं रनॅ
शनल” यांना उपरोrत िवषयाHमाणे रrकम Cपये ६२,०००/- (अAरी रrकम
Cपये बासट हजार मा>) (जयपरु फुट बसिवणारे सव/ कारागीर व तo यांना येणे जाणे कामी) अदा करणेस माbयता
िमळणेस िवनंती.
तसेच सदरचे िशबीर िद.१५/०२/२०१८ते िद.२१/०२/२०१८ घेणक
े ामी व “लायbस rलब इटं रनॅ
शनल”
यांचे बरोबर आयोिजत कर6यास व ?यासाठी येणा-या अपेAीत खचा/स माbयता असावी.
लायbस rलब सं थेकडुन होणारे कामाचे
ी साईबाबा सं थान माफ/ त अपेिAत
एकुण अपेिAत अदं ाजे
तथा खचा/चा वCप
कामाचे तथा खचा/चा वCप
खच/ रrकम Cपये
२०,००,०००/१०,००,०००/(रrकम Cपये वीस लाख मा>)
(रrकम Cपये दहा लाख मा>)
सदर H ताव मा.यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/ व माbयतेसाठी सादर.
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िनण/य .५६

यावर सिव तर चचा/ होऊन,
िनिमdाने लायbस rलब
होऊन, ी साईबाबा समाधी शताlदी वषा/िनिमdाने
लब इटं रनॅ
शनल यांचे
सहयोगाने ी साईनाथ C~णालयाम4ये िद.
िद.१५/
१५/०२/
०२/२०१८ ते िद.
िद.२१/
२१/०२/
०२/२०१८ या कालावधीम4ये मोफत जयपरु
फुट कॅ
hप व कृ ि>म हात रोपन िशबीराचे
िशबीराचे आयोजन करणेस व ?यान
?यानश
याकामी येणाYया सव/समावेशक खचा/स
ु गं ाने याकामी
माbयता दे6यात आली.
आली.
(काय/वाही- H.वै
nिकय सच
ं ािलका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १७
ी.
nकXय महािवnालय,
ी.वसंतराव नाईक शासकXय वै
महािवnालय, यवतमाळ यांना एम.
एम.आर.
आर.आय.
आय. मिशन व टन/ कX बेसीक
साठी C.१३ कोटी अनदु ान देण.े
H तावडॉ.मिनष ीिगरीवार, अिधाता, ी वसंतराव नाईक शासकXय वै
nकXय महािवnालय, यवतमाळ यांचा िद.
ताव०१.११.२०१७ रोजीचा H ताव Hाuत झाला असनू , ?यात ?यांनी मा. मNु यमं>ी महोदय, महारा राfय मंबु ई यांनी
?यांचे यवतमाळ भेटीदरhयान ी वसंतराव नाईक शासकXय वै
nकXय महािवnालय, यवतमाळ यांना एमआरआय
मशीन टन/ कX बेसीसवर Hाuत कwन घे6यासंदभाcत सं थेने H ताव तयार कwन, ी साईबाबा सं थान
िवव तयव था, िशड यांचेकडे अनदु ानासाठी सादर करावा, असे िनद`श िदलेले आहेत. असे प>ात नमदू के ले
आहे.
?यास अनसु wन, ी वसतं राव नाईक शासकXय वै
nकXय महािवnालय, यवतमाळ यांनी सं थेम4ये
सnि थतीत एम आर आय मशीन उपलlध नसRयाने येथील C~णांना एमआरआय तपासणी कPरता नागपरू शहरात
जावे लागते. तसेच सदरह@ य>ं एमसीआय मानंकनानसु ार पदयdु र अvयासमाकPरता व येथे येणा-या गोरगरीब
C~णांकPरता आवयक आहे.
मागणी:nकXय महािवnालय, यवतमाळ यांनी, ी साईबाबा सं थान
मागणी - ी वसंतराव नाईक शासकXय वै
िवव तयव था, िशड यांचेकडून एम. आर. आय. मशीनसाठी रrकम C.९ कोटी मा> व टन/ कX बेसीस साठी
रrकम C. ४ कोटी मा> असे एकूण C. १३ कोटी मा> अनदु ान िमळणेची िवनतं ी के लेली आहे.
अथ/ सहाÕय साठी अिधिनयमातील
अिधिनयमातील तरतुद:-- ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशडी अिधिनयम
२००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे कRयाण करणा-या िकंवा आप?तीम4ये सहाÕय करणा-या
कोण?याही उदा?त काया/स चालना देईल." अशी तरतदु आहे.
िवभागाचा अिभHाय:
अिभHाय:- िवधी व bयाय िवभाग, महारा शासन, मंबु ई यांचे संदभ/ . २ अbवये
िवषिचिक?सा शाखेसाठी ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड यांOया िवव त िनधीतनू देणगी
देणबे ाबत सिू चत कर6यात आले आहे. मा> ी वसतं राव नाईक शासकXय वै
nकXय महािवnालय,, यवतमाळ
यांनी एम आर आय मशीन खरे दीबाबतचा H ताव सादर के लेला आहे.
१))
राfयातील िजRहा C~णालयांना िसटी कॅ
न व एrस रे मशीन खरे दी करणेकामी गत मा. ि>सद यीय
सिमतीचे िद. २४.०६.२०१५ चे सभेत िनण/य . १७९ अbवये आरो~य िवभागाOया शासकXय / िनमशासकXय
C~णालयांना C. ४३.६४ कोटी िनधी देणबे ाबत िनण/य झालेला आहे. ?यानसु ार िवधी व bयाय िवभाग शासन िनण/य
ं.सासिव-ं २०१५/४१४/H..९०/का.१६ िद. १९.०५.२०१६ अbवये २४ िजRहयातील शासकXय/िनमशासकXय
C~णालयांना सी. टी. कॅ
न व एrस रे मशीbस खरे दी कर6यासाठी C. ४३.६४ कोटी अथ/सहाÕय दे6यासाठी शासन
माbयता दे6यात आलेली होती. ?यासाठी मा. उOच bयायालयात िसहील अॅ
uलीके शन दाखल करणे आवयक
होते. तथािप दरhयानOया काळात सदर शासन िनण/याOया अनषु गं ाने मा. उOच bयायालयातील PIL १८/२०११
म4ये िसहील अॅ
uलीके शन न.ं ९६२२/२०१६ दाखल झालेने शासन िनण/याOया अमं लबजावणीसाठी पढु ील
काय/वाही कर6यात आलेली नाही.
तरी सदरचा H ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .५७
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
nकXय महािवnालय,
होऊन, ी.
ी.वसंतराव नाईक शासकXय वै
महािवnालय, यवतमाळ यांना
एम.
एम.आर.
आर.आय.
आय. मिशन व टन/ कX बेसीकसाठी C.१३ कोटी मा> अनदु ान देणसे माbयता दे6यात आली.
आली. परंतु सदरह@
अनदु ान ?यांना आदा करणेपवु  महारा शासनाOया माbयतेसाठी H ताव सादर
सादर करणेत यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १८
ी वसंतराव नाईक शासकXय वै
nिकय महािवnालय,
महािवnालय, यवतमाळ यांना र}दान िशबीराकरीता वातानक
ु ु लीत
सुसfज वाहन देण.े
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H तावताव-

मा.ना. मदन येरावार, राfयम>ं ी, उजा/, पय/टन, अbन व औषध Hशासन साव/जिनक बांधकाम आिण सामाbय
Hशासन, महारा शासन यांनी मा. ी सरु े श हावरे ,अ4यA ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड यांना िद.
२० मे २०१७ रोजी प>ाTारे रrतदान िशबीर घे6याकPरता वातानक
ु ु िलत ससु fज वाहन उपलlध कwन देणबे ाबत
खालील Hमाणे िवनतं ी के लेली आहे.
रrतदान िशबीर घे6याकPरता यवतमाळ वCन दसु -या गावी जावे लागते तरी रrतपेढी िवभागाला
वातानक
ु ु िलत, रrतदाता खचु  व इतर सोईने ससु fज असलेले वाहन िमळाRयास दरु चे तथा थािनक रrतदान
िशबीरे घेणे सोईचे होईल तसेच रrतदा?यांनाही ते सोयीचे होईल.
रrतपेढी िवभाग शासकXय वै
nकXय महािवnालय नागपरू येथे अशाच Hकारचे एक वातानक
ु ु लीत वाहन
असनू ?यामळ
ु े कामात सरु ळीतपणा आलेला आहे. तरी शासकXय महािवnालय नागपरू Hमाणे ी वसंतराव नाईक
शासकXय वै
nकXय महािवnालय, यवतमाळ यांना रrतदान िशबीराकPरता वातानक
ु ु िलत वाहन देणचे ी िवनंती मा.
मं>ी महोदयांनी के लेली आहे.
अथ/ साहाÕय करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील
अिधिनयमातील तरतुद:कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म4ये िनिद/ट के लेRया Hयोजनांसाठी परु े शा तरतदु ी
के Rयानंतर, िवव तयव थेOया िनधीत िशRलक राहीली असRयास अशा िशRलक रrकमेचा िवव तयव थेOया
िवतरणयो~य उ?पbनाOया तीस टrयांपेAा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव/ िकंवा
कोण?याही Hयोजनासाठी वापरता व खच/ करता येईल मा> यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी सिमतीची
िशफारस घेणआ
े वयक आहे.
(एक) राfय शासनाOया पवु / मंजरु ीने, एखाnा नUदणीकृ त साव/जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त
सोसायटी यांOयाकडून कोणतीही शै
Aिणक सं था, िकंवा िडा अकादमी वा सं था साव/जिनक वाचनालय,
C~णालय, दवाखाना, िनरीित अथवा शारीPरक टया िवकलांग यrतीसाठी आधारगृह िकंवा इतर धमा/दाय वा
धािम/क सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अथवा कला वा सािह?य Aे>ाशी संबंिधत असलेली
एखादी नUदणीकृ त साव/जिनक िवव तयव था िकंवा नUदणीकृ त सोसायटी यांचेकडून अbय कोण?याही िबगर
वािणिfयक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवनू घे6यासाठी अनदु ान दे6याची तरतुद आहे." मा>
यासाठी Hथम शासन िनयrु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आवयक आहे.
िवभागाचा अिभHाय:
अिभHाय:अ. दररोज शासकXय/िनमशासकXय काया/लयाकडुन, नUदणीकृ त सं थांच,े वै
यrतीकPर?या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक Hकारचे अनदु ान मागणी H ताव येत असतात. ?याम4ये एकाच H तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
आ. आrटUबर २०१७ ते आrटUबर २०१८ या कालावधीत ी साईशताlदी वष/ साजरे कर6याचा िनण/य
यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. ?यासाठी िविवध िवकास कामांकPरता C.३१८६ कोटी Cपयाच
ं ा
कृ तीआराखडा शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही ?यासाठी खच/ होणार
असRयाने सबधं ीतानं ा मदत देणे यो~य होणार नाही.
तरी सदरचा H ताव मा. यव थापन सिमती समोर िनण/याथ/ सादर.
िनण/य .५८
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
nिकय महािवnालय,
होऊन, ी वसंतराव नाईक शासकXय वै
महािवnालय, यवतमाळ यांना र}दान
िशबीराकरीता वातानक
तावाचा, सं थानOया H तािवत साई C~णवािहका
ु ु लीत सुसfज वाहन देणबे ाबतOया H तावाचा,
HकRपाम4ये समावेश करणेत यावा,
यावा, असे ठरले. (काय/वाही- मNु यलेखािधकारी/ H.अिधAक, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं १९
nिकय महािवnालाय,
nिकय महािवnालय व
इिं दरा गांधी शासकXय वै
महािवnालाय, नागपरु आिण शासकXय वै
अितिवशेषोपचार C~णालयांना अ?याधिु नक यं>सामMीची खरे दी करणेकामी C.३५.
३५.२२ कोटी इतका िनधी
उपलlध कCन देण.े
H तावमा. मNु यम]ं यांचे अuपर सिचव, महारा शासन याचं े प> सं थानला Hाuत झाले असनू सदर प>ाम4ये शासनाOया
तावनागपरू या िठकाणी असलेRया इिं दरा गांधी शासकXय वै
nकXय महािवnालय आिण शासकXय वै
nकXय
महािवnालय व अितिवशेषोपचार C~णालय, या दोन C~णालयांकडून नागपरू व लगतOया िजRहयांतील तसेच
शेजारील राfयातील हजारो C~णांना वै
nकXय उपचाराची सेवा परु िवली जाते. परंतु अ?याधिु नक यं>सामMु ी
अभावी गCजू C~णांना वै
nकXय सेवा परु िव6याम4ये या C~णालयांना मया/दा येत असRयाने, यासंदभा/त नागपरू उOच
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bयायलयाOया खडं पीठाने दाखल के लेRया जनहीत यािचके म4ये नागपरू येथील या दोbही w~णालयांना
C~णसेवेकरीता मल
ु भतु सोईसिु वधा Hाधाbयाने व ता?काळ उपलlध कर6याबाबत आदेश िदलेले आहेत.
तथािप, महारा शासन वरील दोbही C~णालयांम4ये अ?याधिु नक सिु वधा उपलlध कर6यासाठी
शासन तरावर काय/वाही करत असनू , या दरhयान ?यानं ी सदरOया दोbही C~णालयांकPरता C. ३५.२२ कोटी
इतrया रकमेची य>ं सामMु ी खरे दी H तािवत के ली आहे. ?यास अनसु wन शासनाने वरील दोbही C~णालयांकPरता
सोयी सिु वधांकPरता कर6यात येणा-या यं>सामMीची खरे दीकामी, ी साईबाबा सं थान िवव तयव था, िशड
यांनी िनधी उपलlध कwन nावा अशी िवनतं ी के ली आहे.
अथ/सहाÕय करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतदु :ी साईबाबा सं थान िवव तयव था िशड अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव
जातीचे कRयाण करणा-या िकंवा आप?तीम4ये सहाÕय करणा-या कोण?याही उदा?त काया/स चालना देईल."
अशी तरतुद आहे.
िवभागाचा अिभHाय:
न व एrस रे मशीन खरे दी करणेकामी
अिभHाय:- राfयातील िजRहा C~णालयांना िसटी कॅ
गत मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४.०६.२०१५ चे सभेत िनण/य . १७९ अbवये आरो~य िवभागाOया
शासकXय/ िनमशासकXय C~णालयांना C. ४३.६४ कोटी िनधी देणबे ाबत िनण/य झालेला आहे.
परंतु सदर िनण/यािवw³ मा.उOच bयायालयात जनिहत याचिका िसहील अॅ
uलीके शन न.ं ९६२२/
२०१६ दाखल झाली आहे. ?यामळ
ु े सदर िनण/याची काय/वाही झालेली नाही.
सदर व तिु थतीOया अनषु ंगाने नागपरू येथील इिं दरा गांधी शासकXय वै
nकXय महािवnालय व इतर दोन
C~णालये यांना C. ३५.२२ कोटी इतका िनधी उपलlध कwन देणसे ाठी िनण/य होणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर.
सदर िनधी उपलlध कwन दे6याचा िनण/य झाRयास ?यास शासनाची माbयता _यावी लागेल.
िनण/य .५९
यावर सिव तर चचा/ होऊन,
nिकय महािवnालाय,
nिकय
होऊन, इिं दरा गांधी शासकXय वै
महािवnालाय, नागप
नागपरु आिण शासकXय वै
महािवnालय व अितिवशेषोपचार C~णालयांना अ?याधिु नक यं>सामMीची खरे दी करणेकामी C.३५.
३५.२२ कोटी
मा> िनधी देणसे माbयता दे6यात आली.
आली. तसेच ?यांचेकडून यं>सामMु ीचा तपशील,
तपशील, ?यासाठी येणारा खच/,
यं>सामMु ीचे वापरासाठी परु े शे तांि>क मनु यबळाची उपलlधता,
उपलlधता, यं>सामMु ीसाठी परु े शा जागेची उपलlधतता इ.
मािहती घेऊन,
न, ?यासह H ताव शासन माbयतेसाठी सादर करणेत यावा,
यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- मNु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम4ये मा.
मा.अ4यA महोदय यांचे परवानगीने आय?या वेळी खालीलHमाणे िनण/य
घे6यात आले.
आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २०

यव थापन सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी, दश/नरागं ेमधील माब/ल खराब झालेले आहे, ?याला पॉिलश
कCन _यावी. zOया मतु Oया वरील छ>ीची घगंु रे व आरतीसाठी वापर6यात येणाYया भांडयावरील नAी तुटलेली
आहे, हे सभेOया िनदश/नास आणनु िदले.तसेच ?यांनी देणगीदाखल zOया मतु Oया वरील छ>ीची घगंु रे दCु त
कCन ?यास सोbयाचा मल
ु ामा लेप लावनू देणचे ी इOछा य} के ली.
िनण/य .६०
यावर सिव तर चचा/ होऊन, सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांचे इOछे नसु ार, ?यांना देणगीदाखल zOया
छ>ीचे काम करणेस परवानगी दे6यात यावी. व ?यांचे माग/दश/नाखाली देणगीदारामाफ/ त दश/नरांगेमधील माब/लला
पॉिलश कCन घे6यात यावे. तसेच आरतीचे भांडे नवीन खरे दी करणेकामीचा H ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- मंिदर िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २१
िजRहा C~णालय, अहमदनगर येथे घडलेRया गै
रHकाराची सव/> चचा/ झाRयामळ
ु े िजRहा C~णालय र}पेढी,
अहमदनगर यांना मंिदर पPरसराम4ये र}संकलनासाठी परवानगी दे6यात येऊ नये, ?यांचेऐवजी जनकRयाण
र}पेढी, अकोला यांना मंिदर पPरसराम4ये र}संकलनासाठी परवानगी दे6यात यावी, अशा सचु ना सिमती
सद यांनी के Rया.
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यावर मNु यकाय/कारी अिधकारी यानं ी, िजRहा C~णालय, अहमदनगर येथील गै
रHकाराबाबत िसहील
सज/नवर कारवाई झालेली असनू , येथील र}पेढीस र}सक
ं लनास मनाई करणे यो~य होणार नाही, असे मत मांडले.
िनण/य .६१
यावर सिव तर चचा/ होऊन, िजRहा C~णालय र}पेढी, अहमदनगर ऐवजी जनकRयाण र}पेढी, अकोला यांना
मंिदर पPरसराम4ये र}संकलनासाठी परवानगी दे6यात यावी, असे ठरले.
(काय/वाही- H.वै
nिकय संचािलका, साईनाथ C~णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २२
ी.सिं दप चहाण यांनी मा.अ4यA महोदय यांचेकडे प>ाTारे िवनं ती के ली आहे कX, मी राहाता तालrु याम4ये
कb rशनची कामे करत असनू , माझी शै
Aिणक पा>ता बीई िसहील (सन-१९९०) अशी आहे. तरी माaया
अनभु वाचा िवचार कCन मला सं थानसाठी सRलागार (बांधकाम) hहणनू िवनामRु य सेवा कर6याची सधं ी nावी.
यावर मNु यकाय/कारी अिधकारी यांनी सभेस कळिवले कX, सं थानचे बांधकाम िवभागाम4ये अनभु वी
इिं जिनयस/ आहेत व शासनाने काय/कारी अिभयतं ा, बांधकाम या पदाOया अिधकाYयाचीही िनय}
ु X के लेली
असRयामळ
ु े ी.संदीप चहाण यांना नेमणक
ू देणे यो~य होणार नाही.
िनण/य .६२
यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी.संिदप चहाण हे िवनामRु य सेवा देणार असRयाने, ?यांना बांधकाम िवषयक
सRलागार hहणनू नेमणक
ू दे6यात यावी, असे ठरले. (काय/वाही- का.अ., बांधकाम/ H.अिधAक, आ थापना)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २३
ी.बाळासाहेब बाबरु ाव उंड,े रा.मातापरु हे िवनामोबदला फायर सRलागार hहणनू काम करत होते, ?यांची नेमणक
ू
संपु ात आणलेली आहे. ?यांची पवु /वत नेमणक
ू करणेत यावी, अशी सचु ना सिमती सद यांनी के ली.
यावर मा.यव थापन सिमतीOया िदनांक ३१ ऑग, २०१६ रोजीचे सभेतील िनण/य .६१७ अbवये
फायर अॅ
6ड सेqटी िवभागाकरीता ता?परु ते वCपात सRलागार hहणनू ी.बाळासाहेब बाबरु ाव उंडे, रा.मातापरु
यांची िवनामोबदला नेमणक
ु करणेत आलेली होती. ?यानंतर िदनांक २८ एिHल, २०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य
.३२२(९) अbवये फायर सRलागार hहणनू शासन माbयता Hाy मे. MाफXक इe
ं ा rचर Hा.िल., औरंगाबाद
यांची िवहीत प4दतीने नेमणक
ू के लेली असRयामळ
ु े , ?यांOया सेवेची आवयकता नाही, याकरीता ी.उंडे यांची
नेमणक
ू र करणेत आलेली आहे, अशी मािहती मNु यकाय/कारी अिधकारी यांनी सभेस िदली.
िनण/य .६३
यावर सिव तर चचा/ होऊन, ी.बाळासाहेब उंडे हे साईभ} असनू फायर बाबतीतील ?यांचा Hदीघ/ अनभु व
िवचारात घेता, ?यांना सं थानचे फायर ऑडीट होईपयcत मे. MाफXक इe
ं ा rचर Hा.िल., औरंगाबाद यांचेबरोबर
िवनामोबदला काम कर6याची सधं ी दे6यात यावी, असे ठरले.
(काय/वाही- फायर ॲ6ड सेqटी िवभागHमख
ु / H.अिधAक, सामाbय Hशासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २४
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था, िशड करीता वाढीव पाणी परु वठा करणेसाठी िनळवंडे धरणातुन थेट
पाईपलाईन H तािवत योजनेसाठी BWSC पाईपचा वापर करणेबाबतचे सादरीकरण Hाy झाRयाने, सदर BWSC
पाईप तािं >कया यो~य आहे िकंवा नाही, याबाबत महारा जीवन Hािधकरण यांचेकडून माग/दश/न मागिवले
होते. मा.अशोक एम. नेत,े लोकसभा सद य, गडिचरोली िचमरु यांनी िदनांक ०३.११.२०१७ रोजी मा.ना. देव<D
फडणवीस, मNु यम>ं ी, महारा राfय यांना उपरो} वाढीव पाणीपरु वठा योजनेकरीता डी.आय./ एम.एस.
पाईपलाईन ऐवजी BWSC पाईप वापरणेबाबत प> िदले होते. यावर मा.मNु यम>ं ी महोदय यांनी तपासनु काय/वाही
करावी, असे लेखी िनद`श िदले होते. ?यानश
ु गं ाने कA अिधकारी, महारा शासन यांनी िदनांक ०६.१२०२०१७
रोजी महारा जीवन Hािधकरण यांचेकडून याबाबत ८ िदवसात सादर कर6याचे िनद`श िदलेले होते. ?यावर मNु य
अिभयतं ा, नािशक िवभाग, महारा जीवन Hािधकरण यांनी िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजी सं थान व शासनास
अहवाल सादर के ला आहे.
महारा जीवन Hािधकरण, Hादेिशक िवभाग, नािशक यांचे जां./मअ
ु /नािशक/तांशा-२/२६/२०१८,
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे प> सं थान काया/लयास Hाuत झालेले आहे. सदरह@ प>ासोबत सिव तर अहवाल
सादर करणेत आलेला आहे. सदरचे अहवालात नमदु के लेनसु ार िनळवंडे धरण उúवाजवळील Break
Pressure Tank ते िशड सं थान जलश4ु दीकरण क< D तसेच कोपरगांव व िशड नगरपािलका यांचेकरीता पढु ील
गCु ?ववािहनीसाठी DI (Ductile Iron) / MS (Mild Steel) व BWSC (Bar Wrapped Steel Cylinder)
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पाईपचा वापर एकि>त के Rयास सCु वातीची १०.१४० िक.मी.पयcत १२०० िम.िम. व ११०० िम.िम. यास MS
(Mild Steel) पाईप, ?यापढु े ४५.६ िक.िम. पयcत (डUगराळ भाग लAात घेऊन) ११०० िम.िम. ते ८०० िम.िम.
DI (Ductile Iron) K9 पाईप व ?यापढु ील िशड व कोपरगांव पयcत ८०० िम.िम. ते ४०० िम.िम. BWSC
(Bar Wrapped Steel Cylinder) पाईप वापरRयामळ
ु े सादर के लेRया योजनेम4ये C.१११७.५५ लA ढोबळ
एवढी बचत होऊ शकते असे कळिवलेले आहे.
िनण/य .६४
यावर सिव तर चचा/ होऊन, महारा जीवन Hािधकरण यांनी H तािवत के लेHमाणे िनळवंडे धरण उúवाजवळील
Break Pressure Tank ते िशड सं थान जलश4ु दीकरण क< D तसेच कोपरगांव व िशड नगरपािलका
यांचेकरीता पढु ील गCु ?ववािहनीसाठी DI/ MS पाईप व BWSC पाईपचा वापर एकि>तPर?या करणेस माbयता
दे6यात आली. तथािप, याबाबत तांि>क बाबzची व BWSC पाईपOया यो~यतेबाबतची सव/ जबाबदारी महारा
जीवन Hािधकरण यांची राहील तसेच ?याHमाणे सिव तर अदं ाजप>के व आराखडे तयार करणेत येऊन, तांि>क
मंजरू ीसह शासनास H ताव सादर कर6यात यावा, असे ठरले.
(काय/वाही- पाणी परु वठा िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २५ व िनण/य .६५ ी साईबाबा समाधी शताlदी महो?सवािनिमdाने सं थानमाफ/ त मोठया वCपाOया धािम/क, सां कृ ितक
काय/मांचे आयोजन करणेत येत आहे. परंतु सदरह@ काय/म साईनगर मै
दानावर होत असRयामळ
ु े ?यास
जा तीत-जा त साईभ}ांचा Hितसाद िमळत नाही. याकरीता यापढु ील सरव् शताlदी महो?सवािनिमdाने
आयोिजत करावयाचे सव/ काय/म ी साईबाबा समाधी शताlदी मंडपाम4ये करणेत यावेत.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २६ व िनण/य .६६ zOया मंिदरामधील ही.आय.पी. खोलीम4ये पीओपीचे डेकोरे शन के लेले आहे. मंिदराचा वारसा
जप6यासाठी ते काढणेत यावे, असे ठरले.
(काय/वाही- मंिदर िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २७ व िनण/य .६७ समाधी मंिदराम4ये गल
ु ाब पु प व पु प गOु छ बंद के Rयामळ
ु े अनेक फुल िवे ते व पPरसराम4ये फुलांची
शेती करणारे शेतकरी यांचा रोजगार बदं होत आहे. तसेच सदरह@ गल
ु ाब पु प व पु प गOु छ पवु /वत सCु करणेसाठी
िविवध तरावCन मागणी येत असRयामळ
ु े गल
ु ाब पषु प् व पु प गOु छ मिं दराम4ये सCु करणेत यावे. परंतु गल
ु ाब
पु प व पु प गOु छ िवे ?यांसाठी िशड नगरपच
ु ाब पु प व
ं ायतीने िनयमावली तयार करावी, ?याम4ये ?यांना गल
पु प गOु छाचा दर, ?याचा Óेस कोड, ओळखप> व ते साईभ}ानं ा >ास देणार नाहीत, तसेच पोिलस हेरीिफके शन
कंपलसरी अशा अटzचा समावेश करणेत यावा.
(काय/वाही- सरं Aण िवभागHमख
ु / मिं दर िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
चा
िवषय न.ं २८ व िनण/य .६८ सं थान पPरसराम4ये साईभ}ांOया सिु वधेकरीता मोफत वाय-फाय सिु वधा उपलlध कCन दे6यात
आलेली आहे. परंतु काही िदवसांपासनु सदरह@ वाय-फाय सिु वधा बंद आहे. याकरीता वाय-फाय सिु वधा बंद का
आहे, याबाबत संबधं ीत कंपनीस िवचारणा करणेत येऊन, सदरह@ सिु वधा ?वरीत सCु कCन घे6यात यावी, असे
ठरले.
(काय/वाही- आय.टी. िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं २९ व िनण/य .६९ सं थान संचिलत शै
Aिणक संकुलास शासनामाफ/ त अनदु ान िमळणेबाबतची काय/वाही ता?काळ सCु
करणेत यावी.
(काय/वाही- शै
Aिणक संकुल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ३० व िनण/य .७० गCु थान येथील िनबवृAाची िटयक
ु Rचर प4दतीने रोपे तयार करणेत आलेली आहेत, सरु AीततेOया व
संगोपनाOया ीने सदरह@ रोपे साईबाबा भ}िनवास थान (५०० Cम) Oया पाठीमागील गल
ु ाब बागेम4ये
लाव6यात यावीत.
(काय/वाही- बगीचा िवभागHमख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ३१ व िनण/य .७१ िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .७०३ अbवये ठरलेनसु ार साईआम भ}िनवास येथे
साईभ}ांOया खोRयामं धनू चोरीचे Hकार झालेRया िठकाणी बी.ही.जी. इिं डया िल., पणु े या एजbसीमाफ/ त काय/रत
असलेRया आऊटसोस/ कम/चाYयानं ा कामावCन कमी कर6यात आले होते. ?यांना पवु /वत कामावर हजर कCन
घे6यात यावे.
(काय/वाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ३२ व िनरणय
ण् य .७२ िदनांक २५.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .८४० अbवये महारा राfÕा सरु Aा महामंडळ
यांचमे ाफ/ त ी साई मंिदर सरु Aेकामी Hायोिगक त?वावर ३ मिहने कालावधीसाठी १०० सरु Aा कम/चारी व
?यानसु ार आवयक असलेले अिधकारी घे6यात यावे, असे ठरले होते. ?यानसु ार महारा राfय सरु Aा महामंडळ,
मंबु ई यांचेबरोबर प>यवहार के ला असता, ?यांनी िद.२७.११.२०१७ रोजीचे प>ाbवये ?यांचेकडील ४ अिधकारी
व १२८ सरु Aा रAकांसाठी आवयक िडपॉझीट + १ मिहbयाचे वेतनाकरीता C.१,११,७७,३२०/- मा> रकमेची
मागणी के लेली आहे. परंतु स4या समाधी शताlदी वषा/स सCु वात झालेली असनू अपेAेHमाणे साईभ}ांची गद
नसRयामळ
ु े महारा राfÕा सरु Aा महामंडळ यांचेमाफ/ त सरु Aा कम/चारी घेणबे ाबतचा िनण/य र करणेत यावा,
असे ठरले.
(काय/वाही- संरAण िवभागHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ३३ व िनण/य .७३ समाधी शताlदी वषा/िनिमdाने गावोगावी होणाYया साईचPर> पारायण सोहळयासाठी १०० ते १५०
पयcत साईचPर> Mथं सं थानमाफ/ त उपलlध कCन दे6यात यावे. याबाबत गावांची िनवड सिमती सद य
मा.ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी कCन nावी, असे ठरले.
(काय/वाही- H.अिधAक, Hकाशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय?या वेळेचा
िवषय न.ं ३४ व िनण/य .७४ पादक
ु ा दश/न सोहळयासाठी Hाy होणाYया अजाcची छाननी करणेसाठी मा.यव थापन सिमतीOया
िदनांक २० ऑग, २०१७ रोजीचे सभेतील िनण/य .६८७ म4ये ठरलेनसु ार गठीत करणेत आलेली सिमती
आजचे सभेत र करणेत आली व पादक
ु ा दश/न सोहळयाचे आयोजनासाठी येणाYया अजाcची छाननी यापढु े
थािनक उपसिमती सभेसमोर करणेत यावी, असे ठरले.
(काय/वाही- समाधी शताlदी कAHमख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनण/य .०१ ते ७४ सवा/नमु ते घे6यात आले.
यानतं र रा>ी ०८.०० वाजता सभा समाyीची घोषणा कर6यात आली.
वाAPरत/ीमती Cबल अMवाल (भा.H.से.)
मNु यकाय/कारी अिधकारी

वाAPरत/(सरु े श हावरे )
अ4यA

था,, िशड
ी साईबाबा सं थान िवÖ तयव था
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