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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०८/ २०१७                                                                            िदनांक २०.०८.२०१७  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा रिववार िदनांक २०.०८.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-
०४/ २६४८/ २०१७, िदनांक १२ ऑग ट, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होत.े यानुसार सदरह सभा 
रिववार िदनांक २०.०८.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश 
कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य   ०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य 
०५. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य     ०६. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद  य  
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  
                          मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.   
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं , सद य व यांनी 

दरू वनी ारे  कळिवले होते.  
तसचे मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या, मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी 

कोणतीही पवु सचुना दतेा सभेसाठी अनपुि थत होते . याची न द घेऊन, सिमतीने यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली.  
सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जलैु , २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील  

कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार  तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर सकाळी 
१०.३० वाजता मा.अ य  महोदय यांनी सभेचे कामकाज चाल ूकेले.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली.  

िवषय न.ं०१ िदनांक २५.०७.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .६७६ िदनांक २५.०७.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .५२५-  

यावर सिव तर चचा होऊन, मुंबईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यांच े सोयीसाठी 
पालखीथांबा उभारणकेामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामुळे, ीमती रना र नेशचंद जैन, 
शहापरु यांची मौज े लाहे, ता.शहापरु , िज.ठाण े येथील गट न.ं४९१ मधील ०.४० आर जमीन िवनामोबदला 
ि वकारणसे मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, मुंबईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यांच े सोयीसाठी 

पालखीथांबा उभारणकेामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामुळे, ीमती रना र नेशचंद जैन, 
शहापरु यांची मौज े लाहे, ता.शहापरु , िज.ठाण े येथील गट न.ं४९१ मधील ०.४० आर जमीन िवनामोबदला 
ि वकारणसे मा यता दे यात आली.  

तसेच सदरह देणगीदार या जमीनीम ये  वखचाने भर टाकून र   या  या ले  हलपयत आणून 
तेथे पालखी थांबा उभार  यासाठी सं  थानला िवकिसत क न देणार आहेत, याच माणे दानप ाचे 
न दणी शु  क व त  सम संबंधीत इतर खच  वत: करणार अस याने, यांचे मागणी माणे ी.अ वाल 
यां या आई-वडीलांचे मरणाथ या पालखी थां यास नाव दे यात यावे, असे ठरले.            

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 (२) िनणय .५२६-  
यावर सिव तर चचा होऊन, मुंबईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यांच े सोयीसाठी 

पालखीथांबा उभारणकेामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामळेु, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, 
रा.कोपरी, चंदनसार, ता.वसई, िज.ठाण े यांची मौज े कसारा, ता.शहापरु, िज.ठाणे येथील गट न.ं३२ िह सा २ 
मधील े  ०.३० आर जमीन िवनामोबदला ि वकारणसे मा यता दे यात आली.  

                  (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, मुंबईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यांच े सोयीसाठी 

पालखीथांबा उभारणकेामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामळेु, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, 
रा.कोपरी, चंदनसार, ता.वसई, िज.ठाण े यांची मौज े कसारा, ता.शहापरु, िज.ठाणे येथील गट न.ं३२ िह सा २ 
मधील े  ०.३० आर जमीन िवनामोबदला दानप ा ारे ि वकारणेस तसेच यासाठी दानप  न दणी व 
इतर अनुषंगीक येणा या खचास मा यता दे यात आली.         (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(३) िनणय .५३४-  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो  तावामधील ब त याम ये नमदू केले या ०८ 
र यां पैक  चार र यांची कामे िशड  नगरपंचायतीने पणु केलेली अस यामळेु, ती वगळता इतर (१) १२ चारी 
र  ता (  वागत क  ते नांदखू  शीव र  ता १२ चारी बंदी  त करणे), (२) पखुराज लोढा ते िपंपळवाडी र  ता, (३) 
र  जाक शेख लगत पनुमनगर ग  ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यांचे घरापयत र  ता व (४) हॉटेल  दापाक 
ते पखुराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी ह ेअि त वातील ०४ र ते सं थानमाफत िवकसीत करणते यावे. तसचे 

तावामधील क त याम ये नमदु केलेले ०६ र त े भसूपंादन  क न िवकसीत करणकेरीता िशड  नगरपंचायत 
यांचेमाफत सिव तर अंदाजप क शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून माणीत क न घेऊन, शासनाचे 
िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी ताव सादर करणते यावा.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो  तावामधील ब त याम ये नमूद 

केले या ०८ र ते सावजिनक बांधकाम िवभाग, महारा  शासन यांचेमाफत िवकसीत करणेस िवधी व 
याय िवभागाने मा यता िदलेली आहे. परं तु आता, या र यापैक  ४ र यांची कामे िशड  

नगरपंचायतीने पुण केलेली अस यामुळे, ती वगळता इतर (१) १२ चारी र  ता (  वागत क  ते नां दू ख  
शीव र  ता १२ चारी बंदी  त करणे), (२) पुखराज लोढा ते िपंपळवाडी र  ता, (३) र  जाक शेख लगत 
पुनमनगर ग  ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यां चे घरापयत र  ता व (४) हॉटेल  दापाक ते 
पुखराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी हे अि त वातील ०४ र ते सं थानमाफत िवकसीत करणेत यावे. 

चारी .१२ बंदी त न करणेसाठी थािनक शेतक यांचे िनवेदन ा  झालेले आहे. याबाबत 
िशड  नगरपंचायत यांनी िनणय यावा, त ंतर सदरह र ता िवकसीत करणेत यावा.  

याच माणे तावामधील क त याम ये नमुद केलेले ६ र ते भुसंपादन क न िवकसीत 
करणेकामी बराचसा कालावधी लागणार अस यामुळे, पर्थमत: सदरह र ते भुसंपादन करणेकामी 
आव यक असणारा िनधी सं थानमाफत उपल ध क न दे यात यावा व भुसंपादन ि या पुण 
झा यानंतर ते र ते िवकसीत करणेसाठी या िनधीचा ताव सिमतीसमोर सादर करणेत यावा. यासाठी 
अिधिनयमातील तरतूदीनुसार छाननी सिमती या पुवपरवानगीने, िवधी व याय िवभाग, महारा  
शासन यांचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा.  

तसेच नगर-मनमाड र यापासून पि मेकडे चारी .११ व न हेलीपॅडकडे जाणारा र ता 
िवकसीत करणेत आला आहे. या माणे नगर-मनमाड र यापासून पुवकडे जाणारा चारी .११ सन-
न-सॅ ड हॉटेलपयत बंदी त क न र ता िवकसीत करणेत यावा.        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(४) िनणय .६५४-  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषामधील धािमक काय मांम ये 
प.प.ूगंगािगरीजी महाराज अखंड हरीनाम स  ताहाचे आयोजन करणते यावे व या स ाहासाठी देह, आळंदी, पंढरपरु 
अशा िठकाण या वारकरी सां दायांनाही बोलिवणते याव,े अस ेठरले.   (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये प.प.ूगंगािगरीजी महाराज 

अखंड हरीनाम स  ताहाचे आयोजन करणेत यावे. परं तु  हा स ाह आयोजनाम ये सं थानची जबाबदारी, 
भूिमका व ाम थांचा सहभाग याबाबत, िशड  ाम थांबरोबर सिव तर चचा करावी, असे ठरले.        

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०२ िदनांक ०९.०८.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .६७७ िदनांक ०९.०८.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 

०१ साई धमशाळा व साईआ म भ िनवास िवभागासाठी पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगंग ि टमट व 
डास आळी ितबंधक औषध फवारणी कामाचा कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम- (१) १४/२ घ- भ  तां  या सरुि ततेसाठी 
िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे द ु  ती  काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े (२) पोट कलम (१) (ख) 
भ  तानंा राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधणे व  याचंी दखेभाल करण.े 

  यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद.१३/०७/२०१७ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेितल िवषय . ६ चे 
िनणया नुसार साई धमशाळा व साई आ म भ  तिनवास िवभागांसाठी पे  ट कं ोल व रोडं  ट कं ोल, फॉिगंग 
िट्टमट व डास आळी ितबंधक औषध फवारणी करण ेकामी राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येम  ये िकटक 
नाशक फवारणी (एकुण सहा फवारणी क रता) S & R Pest control Services Nashik व फॉग ग िट्टमट 
(धरुीकरण) ितफवारणी १५ िदवसासाठी एक (मिह  यातनु २ फवारणी अस े एकुण २४ फवारणी) आिण डास 
आळी ितबंधक औषध फवारणी (जुन ते ऑ  टोबर या कालावधीसाठी मिह  यात ु २ फवारणी अस ेएकुण १० 
फवारणी) करणकेामी Pest Control M.Walshe, Mumbai यांचे िन  नतम दर ा  त झालेले असनू सदरह 
दो  हीही िन  नतम दरधारक आजचे उपसिमतीचे सभेसमोर चचा करणेसाठी उपि थत होते.  यानंी दर कमी करणसे 
असमथतता दशिवली व उपरो  त सव कामी एकाच ठेकेदारास िद  यासच आ  ही काम कर  यास तयार आहोत, 
अस ेसां िगतले. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन, S & R Pest control Services Nashik यांनी िकटक नाशक 
फवारणीकामी (एकुण सहा फवारणी) ित  वे.फुट िदले  या दराचे िववरण (केमीकल खच, मजरुी इ.)  याचंेकडुन 
लेखी  व पात घे  यात यावे. तो पयत सदरह िवषय  थिगत ठेवणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. 

  सत्ावनाः- सन २०१७-१८ करीता (िद.०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८) अखेर साई आ म 
भक्तिनवास व साई धमशाळा या दोनह्ी िवभागाकडील इमारतीमधये् व प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल, 
फॉग ग िटं मेट (धरुीकरण) व डास आळी तीबंधक औषध फवारणी (Anti Larval) करणकेामी, गणुवत्ता व 
दर यांचय्ा आधारे, िवहीत पधद्तीने ई– िनिवदा व तय्ाकामी साई आ म भक्तिनवास यांचा . ९,७३,९५०.५० 
व साई धमशाळा याचंा . ५,३२,९१९.३३ इतका खच असा एकुण .१५,०६,८६९.८३ पणुािकंत रक्कम . 
१५,०७,०००/- मा  (अ री . पंधरा लाख सात हजार मा ) येणा-या वािषक कामाचे खचास मानय्ता सदभ . 
०१ अनव्ये मा. वय्वसथ्ापन सिमतीची मानय्ता िमळालेली आह.े  

  सदर कामाकरीता सदंभ  .०२ नसुार जािहरात व ई-िनिवदा मसु ास मानय्ता घेऊन, जनसपंक  िवभागा 
माफत िद.१२/०५/२०१७ रोजी दिैनक वतमानप ात, मािहती तं ान िवभागामाफत ससं्थानच े सकेंतस्थळ व 
ई.डी.पी िवभागामाफत महाराष्  राजय् शासनाचय्ा सकेंतस्थळावर ई-िनिवदा जािहरात करणते आली. 
जाहीरातीनसुार  ७ िनिवदाधारकांनी िनिवदा येम ये सहभाग घेऊन ऑनलाईन ७ ई-िनिवदा कायालयीन 
वेळेपवू  सादर केले असलेबाबत ई.डी.पी िवभागाने कळिवले आह.ेतसचे िनिवदाधारकांनी इकडील िवभागाकडे 
कागदप ांचय्ा हाड कॉपीचे ७ िलफाफे वेळेत सादर केलेले आहते. 

   तावः- उपरोक्त ापत् िनिवदाधारकांच ेतां ीक िनिवदा िद.०७/०६/२०१७ रोजी याखरेदी सिमती 
समोर उघडणय्ात येऊन, तां ि क कागदप ांचा छाननी तक्ता तयार करणय्ात येऊन लेखाशाखा िवभागामाफत 
तपासनू घेणय्ात आला आहे. तां ि क बीड मधये् ७ पैक  ३ िनिवदाधारक पा  झाले आहते. 



4 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

  तां ि क बीडमधये् पा  झालेलय्ा तीनही िनिवदाधारकांच ेवािणि यक बीड ( ाईज बीड) खरेदी सिमती 
व िनिवदाधारक यांच ेसम  िद.१७/०६/२०१७ रोजी उघडून दरांचा तलुनात्मक तक्ता तयार करणय्ात आला. 
तय्ाचा तपशील खालील माणे. 

अ. 
न.ं 

औषध फवारणी  
तपशील 

KHFM Hospitality & Facility 
Management Services (P) Ltd, 

Andheri (E)(1) 

Pest Control M.Walshe, 
Mumbai 

(2) 

S & R Pest control Servicrs, 
Nashik 

(3) 

  
(सव समावशेक करासह) (सव समावशेक करासह) (सव समावशेक करासह) 

  
. व.ेफुट 

पये        पैसे 
एकूण रक्कम 
पये         पैस े

. व.ेफुट 
पये          पैसे 

एकूण रक्कम 
पये         पैस े

. व.ेफुट 
पये            पैस े

एकूण रक्कम 
पये         पैस े

१ िकटक नाशक फवारणी (एकूणसहा फवारणी क रता) 

 

साईआ म 
भक्तिनवास एकूण 

े फळ-
३,४९,७३५ चौ.फुट                   

१.९७  ६,८८,९७७.९५ २.१० ७,३४,४४३.५० ०.४५ १,५७,३८०.७५ 

 

साई धमशाळा  
एकुण े फळ 
१,५७,९८२.३२ 
चौ.फुट 

१.४३ २,२५,९१४.७२ १.५० २,३६,९७३.४८ ०.५४ ८५,३१०.४५ 

२ फॉग ग ि  टमेनट् (धरुीकरण) ितफवारणी १५ िदवसासाठी एक (मिहनय्ातुन २ फवारणी अस ेएकूण २४ फवारणी ) 
 साईआ म 

भक्तिनवास एकुण 
े फळ- 

४,१८,२२० 
चौ.फुट 

६,२००/- १,४८,८००/- १,४००/- ३३,६००/- ११,०००/- २,६४,०००/- 

 

साईधमशाळा  
एकुण े फळ 
४,८७,६११ 
चौ.फुट 

३,५००/- ८४,०००/- १,४००/- 

३३,६००/- 

११,०००/- 

२,६४,०००/- 

३ डास आळी ितबंधक औषध फवारणी (जुन ते ऑक्टोबर या कालावधीसाठी मिहनय्ातुन २ फवारणी अस ेएकुण १० फवारणी ) 

 

साईआ म 
भक्तिनवास  
एकुण े फळ 
४,१८,२२० 
चौ.फुट 

३,५००/- ३५,०००/- १,२००/- १२,०००/- ९,०००/- ९०,०००/- 

 
 

साईधमशाळा  
एकुण े फळ  -
४,८७,६११चौ.फुट 

२,६००/- २६,०००/- १,२००/- १२,०००/- ९,०००/- ९०,०००/- 

अ 
एकूण  साईआ म 
भक्तिनवास  

 ८,७२,७७७.९५  ७,८०,०४३.५०  ५,११,३८०.७५ 

ब 
एकूण  
साईधमशाळा  

 ३,३५,९१४.७२  २,८२,५७३.४८  ४,३९,३१०.४५ 

 एकूण अ+ ब   १२,०८,६९२,६७  १०,६२,६१६.९८  ९,५०,६९१.२० 
छाननी क न अनुमानः- महारा   शासनाने पारीत केलेला अिधिनयम व मा.  यव  थापन सिमतीचा 

समंत ठरावानसुार साई धमशाळा व साई आ म भक्तिनवास यािठकाणी पेसट् कं ोल व रोडंनट् कं ोल, फॉिगग 
िट्टमेनट् व डास आळी ितबंधक औषध फवारणी करता येईल. 

िवभागाच े सप्षट् मत/अिभ ायः- उपरोक्त तीनही िनिवदाधारकांच े ई-िनिवदवेद्ारे ापत् झालेले 
वािणि यक बीड ( ाइज बीड) िद.१७/०६/२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, उपरोक्त 
दशिवले माणे तलुनात्मक तक्तय्ाचा िवचार करता S & R Pest control Services Nashik यांच ेएकि त 
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पेसट् कं ोल क रताच ेदर नय्नुतम  आहते व  Pest Control M.Walshe, Mumbai यांच ेधरुीकरण(फॉिगंग 
ि टमे टस) व डास आळी ितबधकं  फवारणी क रताच ेदर नय्नुतम आलेले आहते.  

  िदनांक १३/०७/२०१७ रोजी चे मा.उपसिमतीचे सभेत S & R Pest control Services Nashik व 
Pest Control M.Walshe, Mumbai यांचे ितनीधी उपि थत होत.े  याचंशेी झाले  या चचनसुार दो  ही 
 यनुतम धारकांनी  याचंे  हणण ेिलखीत  व पात िदलेले असनु  यांचा तपिशल खालील माण े– 

S & R Pest control Services Nashik यांनी िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे ई– मेल म  ये  रेट 
अॅनेिलसीचा तपिशल िदलेला आह.े 

  साईआ म भ  तिनवास               साईधमशाळा  
0.45 Paise                                               0.54 Paise 

1. 0.15 Paise –Labour                                   1.  0.15 Paise –Labour      
2. 0.15 Paise – Chemical                               2.  0.15 Paise – Chemical      
3. 0.09 Paise – Taxes                                     3.   0.10 Paise – Taxes         
4.   0.06 Paise O/H & Profit                           4.   0.14 Paise O/H & Profit 

0.45  paise                                               0.54 Paise 
              We assure you that if the work is awarded to us, it will be carried out to the utmost 

satisfaction. 
   Note– We would like to clear that it the entire scope of work with Fogging & 

Antilarva is awarded to us than these rates would be valid.            
   यानसुार एकुण वािषक खच . ९,५०,६९१.२०/- इतका होणार आहे.  
  िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमती व पा  िनिवदाधारकांचे सम  ाईज बीड उघड  यात आले 

 यानंतर साई धमशाळा यां  याकडील िद. १८/०७/२०१७ चे मंजरु िटपणी वरील मा. मु  य लेखािधकारी तथा . 
अिधकारी यांचे अिभ ाय नसुार” मे S & R Pest control Services Nashik यांचे दर िनवेदेनसुार  यनुतम 
 हणजे . ९,५०,६९१.२०/-  अस ेएकञीत िकटक नाशक फवारणी, फॉिगग िट्टमेनट् व डास आळी ितबंधक 

औषध फवारणी, इ  यादी साठी आहते.  यामळेु  युनतम दर धारकास कायारंभ आदशे देण ेयो  य राहील असे मत 
आह.े” अशी िशफारस केलेली आह.े   

तरी मे. S & R Pest control Services Nashik यांचे एकुण वािषक दर िनिवदनेुसार  यनुतम  हणजे 
. ९,५०,६९१.२० अस ेएकि त पे  ट कं ोल व रोडंट  कं ोल, फॉिगग िट्टमेनट् व डास आळी ितबंधक औषध 

फवारणी इ  यािदसाठी  यनुतम दरधारकास कायारंभ आदेश दे  याचे मा  यतेसाठीचा िवषय मा.  यव  थापन  
सिमतीचे सभेत िशफारस करणेसाठी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर . 

यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा व साईआ म भ िनवास िवभागासाठी 
करावयाची पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगंग ि टमट व डास आळी ितबंधक औषध फवारणी ही 
सव कामे एकाच ठेकेदारास ावी, अशी संबंधीत ठेकेदारांची मागणी अस यामुळे या कामांसाठी ई-
िनिवदा ि ये ारे एकि त िन नतम दरधारक S & R Pest control Servicrs, Nashik यांचे 

.९,५०,६९१.२० मा   वािषक दर ि वकारणेत यावेत व यांना ायोिगक त वावर २ औषध 
फवार यांसाठी कायादेश दे यात यावा. २ औषध फवार यांम ये यांचे काम समाधानकारक 
अस यास, यांना पुढील कालावधीसाठीचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आली.       (कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०२ सं थान कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान न.ं०१ व ०२ इमारत चे आतील व 

बाहेरील रंगकाम करणेबाबत. 
  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 

कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही 
योजनांसाठी करणबेाबत तरतदु आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या 

मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद२५/०२/२०१७ रोजीचे 

सभेत िनणय . ९१ खालील माण ेझालेला आहे.  
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“..यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान कमचारी िनवास  थान साईनगर, समपण व साई  यान न.ं०१ व 
०२ इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.”   

   तावना: उपरो  त मा  यतेनसुार साईनगर, समपण व साई  यान नं.०१ व ०२ इमारतीचे आतील व 
बाहरेील रंगकाम करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत .४१,७६,२२०/- मा  
इत  या खचास मा  यता दे  यात आली आह.े  यानसुार ई-िनिवदा सचूना वतमानप ात व सं  था नचे सकेंत  थळावर 

िस  द क न िद.१५/०६/२०१७ अखेर पयत ई-िनिवदा अपलोड करणचेी मदुत देणते येऊन , िद.१७/०६/२०१७ 
रोजी पयत तां ीक मािहतीचा िलफाफा .०१ (Technical bid) सादर करणचेी मदुत देणते आली होती . सदरचे 
मदुतीत एकुण ०८ िनिवदा धारकांनी ई-िनिवदा अपलोड के  या हो  या. सदर  या ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ 
(Technical bid) िद.२८/०६/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणते आला.  याचंा छाननी अहवाल 
तयार केला असता,  याम  ये ितन ठेकेदार पा  झाले आहे. सदरचे पा  ठेकेदारांचे ई-िनिवदचेा िलफाफा . ०२ 
(Commercial bid) िद.१२/०७/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू ,  याचंे 
दरांचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

Sr. No. Name of bidders Tender Coated Amount Remark 
01. C 4 Infrastructures Pvt. Ltd., Nashik Rs.36,93,574.95 L-1 
02. M/s. R. L. Bhutada, Kopargaon Rs.43,32,050.58 - 
03. Sai Enterprises,  Aurangabad Rs.48,91646.80 - 

   ताव: तरी िवषयांक त कामासाठी वरील माण े ा  त झोलेले दराम  ये ठेकेदार C 4 
Infrastructures Pvt. Ltd., Nashik यांनी दऊे केलेले पुणाक त दर .३६,९३,५७५/- मा  िन  नतम 
 व पाचे आहते. तरी  याचंे दर ि वकारणते येऊन  यानंा कायादशे दणेेस मा  यता िमळणेबाबतचा  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी मा. उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

सं थान कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान न.ं०१ व ०२ इमारत चे आतील 
व बाहेरील रंगकाम करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक C 4 
Infrastructures Pvt. Ltd., Nashik हे आजचे उपसिमती सभेसमोर यांनी िदले या दरांवर चचा 
करणेसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यां चेबरोबर दराबंाबत चचा केली असता, चचअंती यांनी 
सदरहकामी .३५,००,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान 
न.ं०१ व ०२ इमारत चे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेकामी C4 Infrastructures Pvt. Ltd., 
Nashik यांचे .३५,००,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.          (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०३ ी साईनाथ णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body 

Mortuary Cabinet खरेदी करणेकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
  िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेतील िवषय न.ं ३३ िनणय . ३७६ अ  वये 4 

Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet िवहीत प तीने िनिवदा 
मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या र  कम .५,६८,१२५/- चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  

 यानसुार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दऊेन िद .२२/०८/२०१३ अखेर ई-िनिवदा 
मागिव  यात आले  या हो  या.  यास अनुस न ा  त झाले  या ई-िनिवदा Digital Signature Certificate ची 
मदुत सपंु  टात आ  यामळेु Open होऊ शक  या नाहीत. 

   यानंतर सदरचे खरेदीकामी पु  हा Re-Schedule कर  यात यावे अस े मािहती तं ान िवभाग यांनी 
िद.२३/०८/२०१३ रोजीची मंजरू िटपणीअ  वये औषध भांडार िवभागास कळिव  यात आलेले होते.  यानसुार 
पु  हा तारखा िनि त कर  यात येऊन िद.२३/०९/२०१३ अखेर िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. परंत ू IT 
िवभागाकडून Digital Signature Certificate वेळेत तयार न झा  यामळेु सदर ई - िनिवदा सकेंत  थळावर 

िस  होऊ शकली नाही.  यामळेु पु  हा सधुारीत तारखा दऊेन  या माण े IT िवभागाकडून 
www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर िनिवदा दे  यात येऊन िद.०९/१०/२०१३ अखेर बंद होणार 
हो  या परंत ू IT िवभागाकडून िद. ०२/१०/२०१३ अखेर अशी तारीख झा  यामु ळे िद०२/१०/२०१३ रोजीच 
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सकेंत  थळाव न िनिवदा बंद झा  या हो  या.  यामळेु  ब-याच िनिवदाधरकांना िनिवदा पाहन दखेील िनिवदा 
सादर करता आ  या नाहीत. सदरचे खरेदीकामी पु  हा फेर ई– िनिवदा मागिवणकेामी सं  थान  या जनसंपक 
कायालयामाफत वतमानप ात तसचे www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर फेर जािहरात दे  यात 
येऊन िद.३०/११/२०१३ अखेर िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 

  सदरचे खरेदीकामी तीन वेळेस जािहरात दे  यात आली होती.  यामु ळे स प रि थतीत  येक मिशनरी 
उपकरणांची काही िठकाणी दोन तर काही िठकाणी तीन पे ा जा  त िनिवदा ा  त झा  या आह,े यामळेु आह े  या 

ा  त कमिशयल िनिवदा मा.ि सद  य सिमती सभेपढेु सम  उघडून  यावर िनणय  हावा असा  ताव िद. 
१२/०६/२०१४ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेपु ढे मा  यतेसाठी ठेव  यात आला होता.  यावर िद. 
१२/०६/२०१४ रोजीचे मा.ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणय . ४६९ अ  वये ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयातील मिशनरी/ उपकरण/े इ   मट/ क  झमुेबल  पेअर पाट खरेदीकामी मागिवणते आले  या ई – िनिवदा 
मागील आिथक वषातील अस  यामुळे व  या ा  त होऊन सहा मिह  यापें ा जा  त कालावधी झालेला 
अस  यामळेु सदर िनिवदा ऑनलाईन बंद झाले  या आहते.  यामळेु आजच ेसभमे  ये या िनिवदा उघडू शक  या 
नाही व चचसाठी बोलिवणते आले  या िनिवदाधारकांशी चचा/ वाटाघाटी होऊ शक  या नाहीत.  यामळेु यावर 
सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाम  ये वेगवेग या सात कार  या सािह  याचंी खरेदीबाबत उ  लेख आहे.  
 यापैक  . १० लाख मा पे ा कमी खच येणारे व  यापे ा जा  त खच येणा-या सािह  याचंी िवभागणी करणते 

येऊन, नवीन  ताव तयार करणते यावा आिण वतमानप ाम  ये जािहरात िस  करणते येऊन, नवीन  ताव 
तयार करणते यावा आिण वतमानप ाम  ये जािहरात िस  करणते येऊन िनिवदा/ ई– िनिवदांची मागणी करणते 
यावी अस े ठरले आह.े तसेच यापढेु हॉि पटल सािह  य खरेदीकामी चचा/ वाटाघाटी होणार नाहीत, िन  नतम 
दरधारकांस परुवठा आदशे दे  यात येईल, याक रता अंदाजे दर दे  यात यावे, याबाबतचा िनिवदमे  ये  प  ट उ  लेख 
करावा, अस ेठरले होते.  

 यानसुार 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet  
खरेदीकामी वतमान प ात दऊेन िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत िद.२३/०९/२०१४ अखेर ठेव  यात आली 
होती.  यास अनुस न दोनच िनिवदा ा  त झा  यामळेु तसचे खरेदीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदा आव  यक 
अस  यामळेु वरील खरेदीकामी पु  हा  फेरिनिवदा मागिव  या  या  तावास िद.०७/१०/२०१४ रोजी  या मंजरू 
िट  पणी  वये मा यता घेऊन िद.२०/०२/२०१५ अखेर ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  

परंत ु ितस-यांदा िदले  या फेर जािहरातीस अनुस न दखेील एकच िनिवदा ा  झालेली अस  यामुळे 
सदरचे खरेदीकामी दसु -यांदा िदले  या जािहरातीस अनुस न  ा   झाले या दोन  िनिवदा अशा एकूण ०३  
िसलबंद  तां ि क  िनिवदा मा. उपसिमती सभेपु ढे संबंधीत िनिवदा धारकांचे सम  उघडून िनणय घेणकेामीचा 

 ताव िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेपु ढे ठेव  यात आला होता,   यावर  िनणय .४०२  
अ  वये  सिव  तर  चचा  होऊन,  ी  साईनाथ  णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न 
नवीन 6 Body Mortuary Cabinet खरेदीकामी  ितस-या वेळेस  ई-िनिवदांची  मागणी  क नही  एकच  
िनिवदा  ा  त  झालेली  अस  यामळेु  ही  िनिवदा  उघडणते  येऊन,  यामधील दर ि वकारण े म ा  त आहे, 
परंत ु  पधा  मक दर िमळिवणकेरीता मागील िनिवदांचा िवचार करता येऊ शकतो का, याची खा ी करणते येऊन, 
उपसिमतीचे सभेसमोर सदरह िनिवदा उघडणते या  यात, अस ेठरले होते. 

परंत ु  णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने Digital Signature Certificate ची मदुत सपंु  टात आ  यामळेु 
सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे कळिवले होते.  यामळेु सदर 4 Body Mortuary Cabinet 
Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet खरेदीकामी िद.२३/१२/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये 
पु  हा वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.११/०७/२०१६ ते २५/०७/२०१६ पयत िनिवदा िव  ठेव यात आली 
होती, तर िद.२८/०७/२०१६ अखेर िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत ठेव यात आली होती. तसचे सं थानचे 
सकेंत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती , तर एकुण १३२ परुवठाधारकांना ई-मेल ारे 
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.  यास अनसु न ०२ िनिवदा ा  त झा  याचा अहवाल ई.डी.पी. 
िवभागामाफत ा  त झा  यानंतर िद.२६/०७/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.०१/०८/२०१६ पयत ई-िनिवदसे 
मदुतवाढ दे  यात आली तर िद.०२/०८/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.०८/०८/२०१६ पयत ई-िनिवदसे 
मदुतवाढ दे  यात आली.  यास अनसु न सदरच े खरेदीकामी एकुण ऑनलाईन तीन िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते.  याचा तपिशल खालील माणे-  
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Sr.No. Name of Tenderer 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 
2 M/s. Megastar Engineering, Pune 
3 M/s. J K Sales & Services, Aurangabad 
उपरो  त खरेदीकामी ा  त झाले  या ०३ तां ि क ई-िनिवदा िद.१७/०२/२०१७ रोजी मा.उपसिमतीचे 

सभेपढेु सम  उघड  यात आ  या असनू  यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनू 
 यावर ी साईनाथ  णालयातील वै िकय अिध क यांचा अिभ ाय घे  यात आलेला असनू  यांनी पुढील माणे 

अिभ ाय कळिवलेला आहे. 
“We are using blue star mortuary cabinet since 2005 we are satisfactory about the 

blue star company. So we need it of same company now.” 
वरील ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदां पैक  M/s. J K Sales & Services, Aurangabad यांनी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा िदलेली आहे, परंतु   याचंी  य ात Hard Copy ा  त झालेली नस  यामळेु  यांची 
िनिवदा अपा  झालेली आह.े  यामळेु सदरचे खरेदीकामी ा  त उवरीत ०२ कमिशयल ई-िनिवदा 
िद.१९/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढेु िनिवदाधारकांचे सम  उघड  यात आले  या असनू 
िनिवदाधारकांनी दऊे केले  या दरांचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Tenderer Original Rate per in Rs. 

1 M/s. Austin Health Care, Pune 745000.00 
2 M/s. Megastar Engineering, Pune 680000.00 

वरील तलुना  मक दरांचे त   यात M/s. Megastar Engineering, Pune यांनी िदले  या Blue Star 
या कंपनीचे .६,८०,०००/- ह े दर िन  न  तम येत असनू M/s. Megastar Engineering, Pune यांनी 
िद.२७/०५/२०१७ रोजीचे ई-मेल अ  वये ऑनलाईन ई-िनिवदतेील िदले  या दराम  ये निवन Mortuary 
Cabinet ची िकंमत .६,५५,०००/- व जु  या  Mortuary Cabinet ची Buyback िकंमत .२५,०००/- अशी 
दऊे केलेली आह,े अस े कळिवले आह.े तर M/s. Austin Health Care, Pune यांनी िद.२६/०५/२०१७ 
रोजीचे ई-मेल अ  वये ऑनलाईन ई-िनिवदतेील िदले  या दराम  ये निवन Mortuary Cabinet ची िकंमत 
.७,४५,०००/- व जु  या Mortuary Cabinet ची Buyback िकंमत .२०,०००/- दऊे केलेली आह.े 

   तसचे Mortuary Cabinet खरेदी करणबेाबत ी साईनाथ  णालयातील वै िकय अिधि का यांनी 
तां ि क बाब चे तलुना  मक त   यावर Blue Star या कंपनीचे Mortuary Cabinet घेणबेाबत िशफारस केलेली 
आह.े  

तरी M/s. Megastar Engineering, Pune यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा परुवठा आदशे 
दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम .६,५५,०००/- (अ री .सहा लाख पंचाव  न हजार मा ) चे 
खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet 
Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet खरेदी करणेकामी M/s. Megastar 
Engineering, Pune यांचे ई-िनिवदेमधील .६,५५,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली.  

   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०४ ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस-या मज याचे बांधकाम करणेसाठी ा  ई-िनिवदाचे 
वािण यीक देकारावर िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- 
अिधिनयमा या  कलम २१ मधील पोटकलम (१) या. खंड (क) अ वये, मं िदराची व िव  व तमालम ांची 
दखेभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव ं तक यअव थेवचा िनधी सिमतीकडून खच 
कर याची तरतदू आहे. 

मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील 
िनणय मांक ३८ खालील माण ेसमंत करणते आला आहे.  
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“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयांम ये णांकरीता आव यक 
सिुवधा व बेडचे सं येत वाढ करणसेाठी स ह , न.ं१४८ पैक  मधील जागेत निवन इमारतीचे बांधकाम करणे 

तां िवत असनू, यासाठी आिकटे टरची नेमणकू करणकेरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणते या यात, 
अस ेठरले.”  

तावनाः– मा. यनव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत मा यता िमळालेनसुार ितस-
या मज यासचे बांधकाम अंदाजप क .४,५४,३५,७६७/- तसचे स या असलेली सोलर िस टम काढून ितस-या 
मज याचे बांधकाम पणू झा यानंतर पु हा बसिवणसेाठी .२,५०,०००/- मा  अस ेएकुण .४,५६,८५,७६७/- 
मा  रकमेची एकि त िनिवदा मागिवणकेामी वृ  तप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द 
कर  यात होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम मदूत िद.१०/०७/२०१७ अखेर ठेव  यात 
आली होती. ई-िनिवदा अपलोड करणचेी अं ितम मदूतीत खालील ०४ ई-िनिवदा अपलोड झाले  या आह.े    

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१  चं गु  त क    शन, साकुरी  
०२  लािसक असोिशएट , नािशक  
०३ एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कं. ीरामपरू  
०४  काश को   ोवेल िल. नािशक  

सदर ा  त ई-िनिवदांचे तां ीक िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे िद.१९/०७/२०१७ सभेपढेु उघडणते 
आ  या असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार 
उपरो  त ठेकेदारां पैक  खालील तीन ठेकेदार पा  झाले आहते.   

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव 
०१   लािसक असोिशएट , नािशक  
०२  एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कं. ीरामपरू 
०३  काश को   ोवेल िल. नािशक  

 
उपरो  ०३ पा ताधारक ठेकेदार यांनी सादर केलेला ई- िनिवदांचा वािणि यक िलफाफे 

िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आले असनू , यांनी सादर केले या दरांचा 
तलुना मक त ा खालील माणे आहे. 

अ.न.ं ठेकेदारां चे नांव / गांव र  कम शेरा 

०१   लािसक असोिशएट, नािशक  ४,२६,३९,६६२.९३ िन  नतम 
०२  एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कं. ीरामपरू ४,२६,६८,६०५.२१ -- 
०३  काश को   ोवेल िल. नािशक  ४,४१,०६,५६८.२३ - 

उपरो  त तपिशलानुसार ०३ िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार  लािसक असोिशएटस ् नािशक यांचे दर 
िन  नतम आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादेश देणेसाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणेसाठी 
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक  लािसक असोिशएट, नािशक यां चे 

ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर यांनी िदले या दरांवर चचा करणेसाठी उपि थत होते. 
उपसिमतीने यां चेबरोबर दराबंाबत चचा केली असता, चचअंती यांनी सदरहकामी .४,२४,००,०००/- 
मा  अंतीम दर देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे 
बांधकाम करणेसाठी  लािसक असोिशएट, नािशक यां चे .४,२४,००,०००/- मा  अंतीम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस िशफारस होती. 

परं तु  सदरह इितवृ  वाचून कायम करताना अशी चचा झाली क, ी साईनाथ णालयाचे 
दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणेसाठी तयार करणेत आले या अंदाजप काची 
र कम खुपच जा त अस यामुळे सदरहकामी बाजारभावापे ा जा त दर ा  झालेले आहेत, असे 
िनदशनास येत आहे. याच माणे महारा  शासनाने जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासक य कं ाटात 
होणारा बदल या िवषयाचे िद.१९ ऑग , २०१७ रोजी िस द केले या प रप काम ये “िदनांक २२ 
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ऑग ट, २०१७ पुव  ि वकृत कर यात आले या िनिवदा, मा  कं ाटाक रता कायारंभ आदेश दे यात 
आलेले नाहीत, अशा िनिवदा र  करणेबाबत मागदशक सुचना िदले या आहेत. या सव बाब चा 
िवचार करता,  ी साईनाथ णालयाचे दो ही इमारतीवर ितस या मज याचे बांधकाम करणेकामी फेर 
ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे ठरले.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ०५ सं थान प रसराम ये साईभ ांना चे दशनाचा लाभ सुलभतेने होणेकरीता LED Wall Screen 

खरेदी करणे. 
सं थान प रसराम ये साईभ ांना चे दशनाचा लाभ सलुभतेने होणकेरीता LED Wall Screen 

खरेदी करणकेामी ०६ ई-िनिवदा ा  झाले या हो या, परंत ु यापैक  तां ि क ई-िनिवदांम ये ०३ ई-िनिवदा पा  
झाले या हो या. परंत ुया तीनही ई-िनिवदाधारकांनी एकाच कंपनीसाठी दर भरलेले अस याचे िनदशनास आले. 
यामळेु साईभ ां या सोयीसाठी LED Wall Screen खरेदी करणकेामी या े ातील सव कंप यांच े
पेिशिफकेशन दऊेन, न याने फेर ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 

कर  यात आली.                             (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव उदघाटन काय मासाठी मा यवर िनि त करणे व यांना 

िनमं ण देणे यािवषयी चचा करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये, रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
४) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१ खालील माण े समंत 
करणते आलेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, 
२०१७ ते ३१ऑ  ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची 
िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े अस ेठरले आहे.   
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८ खालील माणे समंत 
करणते आला आह.े 

शता  दी वषाचेसु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केले  या नमु  यांमधील अ.न.ं ०३ 
चा नमनुा सवानमुते मा  य  कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाचे उ  च तीचे रेशमी कापड वापर  यात 
येऊन,  यावर समाधी शता  दीचा लोगो व चा  दा –सबरुी हा मं  छापणते यावा. तसचे  वजाची उंची 
साधारणपण े ६० फुट  हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, 
पावसामळु े  वज खराब होईल याकरीता  येक उ  सवा  या वेळसे  वजाचे कापड बदल  यात यावे.  वजाची 
पा पजूा, उभारणी व  तभं सरंजाम बागेत करावी . शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व 
इतर धािमक, सां  कृितक काय मांचे उदघाटन सगंी मा. मु  यमं ी तसचे सतं मंहत आिद मा  यवरांना तसचे 
समारोपा  या  काय मास मा. पतं धान यांना िनमं ीत करणते याव.े याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया 
काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ीत करणते याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी देशभरातील चॅनल/ 
प कारांना िनमं ीत कराव.े यािशवाय शता  दीचे अनषुंगाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त 
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चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

 तावनाः- ी साईबाबा यांच ् या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन 
आह.े 

सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचातसचे वेळोवेळी मा. 
 यव  थापन झाले  याबैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 

सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी  वषाचे 
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होते. सदरचे वेळाप क मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले होते. 

सदर सभेत शता  दीचे अनषुंगाने िविवध िवषयावं र चचा करणते आली यावेळी शता  दी वषाची सु वात 
 वजारोहणा  या काय माने करावी शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी व इतर धािमक, 

सां  कृितक काय मांचे उदघाटन सगंी मा. मु  यमं ी तसेच सतं मंहत आिद मा  यवरांना तसचे समारोपा  या 
काय मास मा.पंत धान यांना िनमं ीत करणते यावे. याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया काय मांसाठी 
मा  यवरांना  िनमं ीत करणते याव,े अस ेठरले आह.े  

 तावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार शता  दी  वषातील 
आयोिजत िविवध काय मांना मा  यवरांना िनमं ीत करणसेाठी खालील माणे कायवाही करणे अपेि त आह.े  
अ) उदघाटन काय म- िद.०१ऑ  ट बर २०१७ रोजी या शता  दी वषा  या वषाचे ारंभ िदनी ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाची सु वात भ  य िद  य अशा  व पात होणेसाठी सदरचे उदघाटन 
काय मासाठी मा.मु  यमं ी महोदय यांना िनमं ि त कर  यात आलेले असनू याचबरोबर सदर काय मासाठी 
खालील मा  यवरांना िनमं ीत करण ेउिचत होईल अस ेमत आह.े   
१) महारा   शासनाचे सव मा. मं ी महोदय 
२) मा. िवरोधी प  नेते 
३) मा. अ  य ,  िवधान सभा व िवधान प रषद  
४) अहमदनगर िज  ातील सव मा. खासदार व मा. आमदार 
५) सं  थान  या स  लागार सिमतीचे सद  य/छाननी सिमती अ  य   
६) मा. मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीचे सव सद  य  
७) मा. मु  य सिचव, महारा   शासन यांचे अ  य तेखालील कृती आराखडा उप सिमतीचे सव सद  य 
८) सं  थानचे माजी अ  य , उपा  य   व िव  व  त 
९) अहमदनगर िज  हा –िज  हा प रषद अ  य , उपा  य  व सद य  
१०) अहमदनगर िज  या  या सव शासिकय/िनमशासिकय िवभागाचे वरी  ठ अिधकारी   
११)  थािनक मा. नगरा  य  व  मा. नगरसवेक  
१२) दणेगीदार साईभ  त  
१३) यािशवाय मा.  यव  थापन सिमतीने सचूिवलेले मा  यवर.  
ब) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय म-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत 
िनरिनराळया काय मांसाठी (धािमक, सां  कृितक  व सामाजीक) मा  यवरांना िनमं ीत कर  यात यावे, अस ेठरले 
अस  याने याबाबत कोण  या मा  यवंराना िनमं ीत करावे याबाबत धोरणा  मक िनणय होण ेअपेि त आह.े 
क) शता  दी महो  तव समारोप काय म– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत 
समारोपा  या काय मास मा.पंत धान यांना िनमं ीत करणते यावे, अस े ठरले आह.े यािशवाय समारोप 
काय मा सगंी मा.  यवस ्थापन सिमतीने सचूिवले  या मा  यवरांना िनमं ीत करता येईल.   
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तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषातील उदघाटन काय म, धािमक सां  कृितक व 
सामािजक तसचे समारोप काय मासाठी मा  यवर िनि त करण ेतसचे यािशवाय िनणयात नमदू केले माण ेकोणते 
सतं मंहत यांना ी साईबाबा शता  दी महो  सवी वषा  या ारंभ िदनी आयोजीत  वजारोहण काय मास िनमं ीत 
करावे याबाबत िवचार िविनिमय होऊन धोरणा  मक िनणयाथ सादर.  

िनणय .६७८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव उदघाटन काय मा या िनमं ि ण पि का छपाई करावया या 
असून या पि कांम ये मा यवरां या नावाचा समावेश करणेसाठी, मा यवरांची नावांची िनि ती 
होणेसाठी सदरचा ताव सादर केला असलेबाबतची मािहती मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभेस 
िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा शता  दी महो  सवी वषा  या ारंभ िदनी आयोजीत 
 वजारोहण काय मास मा.मु यमं ी, महारा  रा य तसेच िवरोधी प नेते, िवधानसभा, महारा  

रा य, अहमदनगर िज हयाचे पालकमं ी व मा.रा यमं ी (िवधी व याय िवभाग) यांना िनमं ण दे यात 
यावे. तसेच अहमदनगर िज हयातील सव खासदार, आमदार व िज हाप रषद अ य  यांनाही 
आमंि त करणेत यावे व सां कृितक/ सामािजक काय मांना या- या वेळी उपल ध असणा या 
मा यवरांना िनमं ि त करणेत यावे. याच माणे समाधी शता दी समारोप काय माबाबत यथावकाश 
िनणय घे यात येईल, असे ठरले.                (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळयाचा व वजारोहन काय माची परेषा ठरिवणे व 

उ ाटन सोहळा भ य होणेसाठी िविवध िवषयांवर चचा करणे व आव यक धोरणा मक िनणय घेणे. 
ताव- मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िद.०३/०८/२०१७ रोजी लडीबाग येथे ी साईबाबा समाधी शता दी 

महो सवािनिम  िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी िवभागांनी करावया या कामांबाबत िनयोजन करणे या सचूना 
के या आहते.  

ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ शु वार, िद.२९/०९/२०१७ ते सोमवार, िद.०२/१०/२०१७ अखेर 
असा चार िदवस साजरा कर यात येत आह.े ीसाईबाबा पु यितथी उ सवाचे ततृीय िदवशी ीसाईबाबा समाधी 
शता दी महो सवाचे थम िदवसान ेसु वात होत आह.े यािनिम  सं थानतफ भ य काय माचे िनयोजन कर यात 
आलले ेआह.े याकरीता मं िदर िवभागामाफत खालील माणे िनयोजन करणेस मा यता िमळावी, ही िवनतंी.  

िद. ०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजीचे काय म 
िद.३०/०९/२०१७ रोजी ीपु यितथी उ सवाचा मु य िदवस अस याने समाधी मं िदर रा भर 

दशनासाठी उघडे अस याने काकड आरती होणार नाही. तसचे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ चे िदवशी खालील 
काय मांचे आयोजन कर यात आले आह.े  

काय म पि का 
अि न शु ॥११ रिववार, िद.०१/१०/२०१७ रोजीचे काय म 
पहाटे ५.०० वाजता ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची सु वात िनिम  च ेसमाधी व मूत स स न ांच े

(गंगा, यमुना, सर वती, नमदा, िसंध,ु कावरेी) पा याने नान.   
सकाळी ५:३०वाजता ची िन याची “िशड  माझे पंढरपुर” आरती. 
सकाळी ५.४५ वाजता मा. यव थापन सिमतीच े वतीने ( ीपु यितथी उ सव ततृीय िदवस) समाधी मं िदरात ची 

पा पूजा. 
सकाळी ६.०० वाजता च ेसमाधीस पुजारी यांचमेाफत स न ांच ेपा याने समाधी अिभषके पूजा.  
सकाळी ७.०० ते १०.०० 
वाजेपयत 

समाधी मं िदरात ६.५० वा भजन यानंतर मं ो चार, िशड  माझे पंढरपुर आरती व ललकारी 
होऊन ७वा शता दी महो सवाचे वाजाची व फोटोची समाधी मं िदरातुन ी ारकामाई येथे 
िमरवणूक व तेथनु च ेरथाम ये फोटो व वज ठेवनु िशड  शहरातुन  िमरवणूक होऊन वज 
शोभाया ा लडीबागेत येईल.  
सहभाग:- मा.अ य , उपा य , सव सद य व मु य कायकारी अिधकारी, उपिज हािधकारी 
तसेच उपकायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  व िशड  ाम थ 
आिण नाट्यरिसक संच, िशड  यांचा सहभाग असेल. 

सकाळी ८.०० ते ८.३० 
वाजेपयत 

ीगणेशयाग य - ( ीद  मं िदरासमोरील मोक या जागेत)  
उपासनी क याकुमारी थान, साकुरी, ता.राहाता यांचमेाफत मा.अ य  महोदय व इतर यांच े
ह ते धान संक प क न पूजेस सु वात कर यात येईल.     
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सकाळी १०.०० ते १०:३० 
वाजता  

मा.मु यमं ी व इतर मा यवरांच ेदशन काय म व मा.मु यमं ी महोदय यांच ेह ते वजपुजन 
व वजारोहण काय म.  

सकाळी १०.३० ते १२.०० 
वा.  

मा.मु यमं ी महोदय यांच ेउपि थतीत मु य उदघाटन समारंभ. 

दपुारी १२.१० वाजता ची मा या ह आरती. 
दपुारी ३.१५ ते ४.०० 
वाजेपयत 

१६ गुं ठे जागते सामुिहक ीसाईनाथ तवन मंजरी पठण काय म.   

दपुारी ४.०० वाजता  समाधी मं िदरात पुजारी यांचमेाफत िन याच े ीसाईस च र ाच ेअ याय वाचन. 

दपुारी ४.०० ते ६.०० 
वाजेपयत 

एकादशीिनिम  नामवतं क तनकार यांच ेक तन.  

सायंकाळी ६.१५वाजता ची  धपुारती. 

साय.ं७.३० ते १०.०० 
वाजेपयत 

साईभजन सं या काय म.  

रा ौ १०.३० वाजता ची शजेारती.  
 
उपरो  िदवसभराचे काय मामधील िवशेष काय माचे िनयोजन खालील माण े करण े आव यक 

आहे-  
०१) स न ांचे पा याने चे समाधी व मुत स नान नान:- ीपु यितथी उ सवाचा ततृीय िदवस 

अस याने व समाधी मं िदर रा भर उघडे अस याने पहाटे ५:००वा चे मतु स व समाधीस नान सु  होईल . चे 
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची सु वात िनिम  चे समाधी व मतू स स न ांचे (गंगा- वाराणसी, 

यमनुा-मथरुा, गोदावरी-नािशक, सर वती- याग, नमदा-म य दशे(महे र), िसधंु-पंजाब, कावेरी-कनाटक, 
तुंगभ ा-आं  देश व इतर) पा याने नान घाल याचे िनयोजन आह.े याकरीता िविवध िठकाणांहन चे 
नानासाठी या- या िठकाणचे पिव  न ांचे पाणी घेऊन ये याकरीता िविवध े ाचे साईभ ांशी सपंक क न 
यांचेकडुन ते मागिवणसे मा यता िमळावी. तसचे ते िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ रोजी चे समाधी व मतू स 

वापर यात येणार आह.े तसचे यावेळी मं िदर िवभागाकडील पजुारी यांचेकडुन मं घोषाने व पु षसु ाने नान 
घाल यात येईल. 

०२) मा. यव थापन सिमतीचे वतीने चे समाधी मं िदरात पा पूजा:- सं थानमाफत साजरे 
होणारे सव उ सवाम ये िवणा, पोथी, फोटो व उ सव कालावधीतील पा पजूा कर याबाबतचे िनयोजन सामा य 

शासन िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीचे सभेचे मा यतेने आदशेा वये कळिव यात येते. तरी यानसुार 
ीपु यितथी उ सव ततृीय िदवस व ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सु वातीचे अस ेएक ीत िनयोजन 

क न सामा य शासन िवभागाकडुन पा पजूेबाबत िनयोजन करणबेाबत आदशे होणेस िवनंती. यानुसार सकाळी 
५:४५ वा मा यवरांचे ह ते पा पजूा कर यात येईल. 

०३) चे समाधीस पुजारी यां चेमाफत स न ां चे पा याने समाधी अिभषेक पूजा:- ितिदन 
सव साईभ ांचे क याणाथ व ीसाईबाबांचे समाधीस सं थान पुजारी यांचेमाफत अिभषेक कर याची था 
पवु पासनु आहे . शता दी महो सवाचे िनिम  चे स न ांचे पा याने समाधीस िवशेष असा ािभषेक कर यात 
येणार आह.े याकरीता चे नानाचे वेळी वापर यात येणारे स न ांचे पा याने सकाळी ६:००वाजता चे 
समाधी अिभषेक मं घोषाने कर यात येणार आह.े 

०४) शता दी महो सव वज िमरवणूक व शोभाया ा:- ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची 
सु वात हणनू चे शता दी महो सवाकरीता शता दी क ाचे सचूनेनसुार सोबत जोडले या तीन िडझाईन पैक  
एक िडझाईनचा वज िनि त होणेस िवनंती आह.े सदर िडझाईन िनि त झालेनंतर उ च ित या कपड्यावर ०५-
०६ वज तयार कर यात येणार आहते.  सदर वजाची भ य व पाम ये िमरवणकू काढ यात येणार आहे. चे 
समाधी मं िदरात सकाळी ७.००वाजता भजन सु  होईल. यानंतर मं ो चार व “िशड  माझे पंढरपरु” आरती व 
ललकारी क न सकाळी ७ वा शता दी महो सवाचे वाजाची व फोटोची समाधी मं िदरातनु ी ारकामाई येथे 
िमरवणकू िनघेल. ी ारकामाई येथे छोटे भजन व िशड  माझे पंढरपरु आरती होऊन, तेथनु चे सवुण व लेप 
असले या रथाम ये फोटो व वज ठेवनु पालखी मागाने िमरवणकू काढ यात येईल . िमरवणकू म ये 

ीसाईस च रत पारायण-२०१७ चे िमरवणकू माण ेभ य व प असेल. िमरवणकू पालखी मागाने गेट .०४ चे 
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आत येईल व रथ समाधी मं िदरात येईल. तसचे वज हा उ ाटन समारंभाचे िठकाणी ने यात येऊन तंभावर 
सरं ण व फायर अ ॅ ड से टी िवभागामाफत बांध यास मा यता असावी.  

वज िमरवणकू म ये (शोभाया ेम ये) ीसाईस च रत पारायण-२०१७म ये िनयोिजत के या माणे 
िविवध दखेावे कर यात येणार आहते. याकरीता सामा य शासन यांनी पारायण िमरवणकू म ये िनयोिजत केलेले 
दखेावे व ऑक ा सामा य शासन शाखा (वशी-०५) कडुन नेमणसे मा यता असावी. तसचे याकामी 
.५०,०००/- व मेकपमॅन यांना .२०,०००/- अस े एकूण .७०,०००/- खच अपे ीत आह.े तरी याकरीता 

आव यक अस यास नाट्य रिसक सचं व ाम थ यांची मदत घेऊन सामा य शासनाकडुन व शता दी 
क ाकडुन पारायणाकरीता नेमलेले कलाकार व वाजं ी नेमणेबाबत आदशे होणेस िवनंती.  

०५) ीगणेशयाग य :- ीसाईबाबा यां या महासमाधीस सन-२०१८ म ये १०० वष पुण होत 
अस याने ीसाईबाबा सं थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद .०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ 
या कालावधीत साजरे केले जाणार आह.े याकामी सं थानमाफत रिववार ,िद.०१/१०/२०१७ रोजी सकाळी 
८.०० वाजता ीद  मं िदराचे समोर मंडपाम ये  “ ीगणेशयाग य ” आयोिजत कर यात आलेला आह.े तरी 
सदर काय माचे पौरोिह य ी उपासनी क याकुमारी सं थान, साकुरी यांचेमाफत कर यात येणार आह.े यावेळी 
सकाळी ८.०० ते ८.३० चे दर यान ीद  मं िदर येथे ीगणशेयाग य ाचे मा.अ य  महोदय, मा.िव त, 
मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया व इतर मा यवरांचे ह ते धान सकं प क न पजूेस सु वात कर यात 
येईल.    

०६) मा.मु यमं ी महोदय यां चे दशन व वजरोहण काय म:- िद.०१/१०/२०१७ रोजी 
मा.मु यमं ी यांची दशनाची वेळ सकाळी १०:०० ते १०:३० या कालावधीत िनि त हावी, ही िवनंती. 
लडीबाग येथे तंभाजवळ मा यवरांचे ह ते वज पजून व ीफळ फोडुन ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवास 
सु वात कर यात येईल. 

०७) उ ाटन काय म:- सकाळी १०:३० ते १०.४५ या कालावधीत मा.मु यमं ी महोदय यांचे 
शभुह ते ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  मु य उ ाटन काय म सपं न होईल .   

०८) मा यवरांचा स कार समारंभ:- सकाळी ११.०० वा. मा.मु यमं ी यांचा सं थानमाफत स कार 
करणकेामी शता दी िवशेष स मािच ह तयार क न देणसे मा यता िमळावी. तरी याकामी अंदाजे .१०,०००/- 
खच अपे ीत आह.े तसचे इतर मा यवरांना मं िदर िवभागाकडे उपल ध असलेले साईमं िदर िव त प रषदकेरीता 
तयार केलेले मतु चे स मानिच ह दणेेस व याकामी सदरचे खचास मा यता िमळावी ही िवनंती.    

०८) ची मा या ह आरती:- ीसाईबाबा पु यितथी उ सवाम ये ततृीय िदवशी ची मा या ह 
आरती दपुारी िठक १२:१०वा सु  होईल. 

०९) सामुिहक तवनमंजरी काय म:- ीसाईबाबा समाधी शत दी महो सवाचे सु वातीिनिम  
िशड  ाम थ व साईभ  यांचेमाफत एक ीत १६ गुं ठे येथे दपुारी ३:१५ ते ४.०० या कालवधीत सामिुहक 

ीसाईनाथ तवन मंजरी काय म कर यास मा यता असावी.  
१०) िन याचे अ याय वाचन:- ितिदन चे समाधी मं िदराम ये ीसाईस च रताचे अ याय वाचन 

कर यात येते. दररोज दपुारी ४ वाजता चे समाधी मंिदरामधील पजुारी यांचेकडुन ीसाईस च रताचे एका 
अ यायाचे पारायण कर यात येईल. 

११) एकादशीचे क तन:- येक एकादशीस सं थानमाफत क तन कर याची था आहे. तरी 
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सु वातीस एकदशी आ याने सामा य शासन (वशी-०५) व शता दी 

क ामाफत एक नामांक त वारकरी क तनकार यांना िनयोिजत करणेस मा यता असावी, ही िवनंती. ीपु यितथी 
उ सव-२०१७ चे क तन ित वषा माण ेिनयोिजत असावे. तसचे िद.०१/१०/२०१७ रोजी एकादशीचे नामांक त 
वारकरी क तनकार यांना नेमणसे याबाबतचे िनयोजन सामा य शासन (वशी-०५) व शता दी क  यांचेमाफत 
होणसे िवनंती आह.े 

याच माण ेिद.०१/१०/२०१७ रोजी ितवषा माण ेिनयोिजत ीपु यितथी उ सव -२०१७ िनिम  इतर 
धािमक, सां कृितक काय म सपं न होतील.  

तरी उपरो  नमदू के या माण े िद.०१/१०/२०१७ रोजी ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची 
सु वात करणकेमी िनयोजन होणकेामी सबंंधीत िवभागाकडुन कायवाही करणकेरीता, शता दीचा वज िनि त 
करणकेामी, िमरवणकू चे िनयोजन होणकेामी व उपरो  दशिव या मण े खचास मा यता िमळणकेामी िनणय 
होणसे िवनंती. 
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िनणय .६७९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष उदघाटन सोहळा साजरा करणेसाठी 
तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता 

दे यात आली.                (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाची मािहती जगभरातील साईभ ांपयत पोहोचिवणेसाठी 

िविवध सारमा यमांव न सोहळयािवषयी मािहती देणे. यासाठी ऑडीओ ि लप, ि हडीओ ि लप इ. 
तयार करणेसंदभात धोरणा मक िनणय घेणेिवषयी सिव तर चचा करणे. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).  
ी साईबाबांचे िजवन,  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व 
सार करील ी साई सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील.   

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . – िनरंक.  
ा  तािवक– ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या िविवध काय माची 

मािहती साईभ  तानंा होणसेाठी रेडीओ व िट  ही तसचे सोशल िमडीया  या मा  यमातनु दिशत करणसेाठी काही 
सकंेदाची ि लीप तयार करणेबाबत  िद. २०/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये बांधकाम-शता  दी क ाने कळिवलेले 
आह.े तसचे मा. अ  य  महोदय यांना िद. १०/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
महोदया यांनी सदरह िवषयावर चचा करणकेामी व िनणय होणेसाठी सभेचे आयो जन होणेसाठी िवनंती केलेली 
आह.े  यास अनुस न उपरो  त िवषया  वये खालील काही मु यावर चचा  हावी अस ेन  मत आह.े  
१) सदर ि लपकरीता मायना, मसदुा , िवषय कसा असावा. 
२) सदर ि लप म  ये िकती भािषक व िकती कलाकारांचा समावेश असावा.  
३) सदर ि लप िकती भाषेम  ये असावी.  

सदर े ातील काही िनमा  यानंा ि लपबाबत िवचारणा केली असता,  यानंी थमतः िवषय, भाषा, 
मसदुा, मायना, कार याची मागणी केली. तसचे सदर ि लपकरीता Editing, Video Mixing, कलाकार, 
आव  यक असणारे सािह  य इ. ची गरज भासणार असनु  यानुसार खच लागणार आह ेअस े  यानंी दरु  वनी ारे 
कळिवलेले आह.े   

तरी, मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये सदर ि लपसाठीचा िवषय, भाषा, मसदुा, मायना, कार यावर 
चचा होवनु सदर ि लपसाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढेु सादर करता येईल.  

मागणी– उपरोक्त ासत्ािवकेत नमदु केले माणे ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत 
करावया  या िविवध काय माची मािहती साईभ  तानंा होणसेाठी रेडीओ व िट  ही तसचे सोशल िमडीया  या 
मा  यमातनु दिशत करणसेाठी काही सकंेदाची ि लीप तयार करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये सदर 
ि लपसाठीचा िवषय, भाषा, मसदुा, मायना, कार यावर चचा होवनु सदर ि लपसाठी येणा -या सवसमावेशक 
खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सिवनय सादर करत आहे.  

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

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमुद केले माणे ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वषात आयोिजत करावया  या िविवध काय माची मािहती साईभ  तानंा होणेसाठी रेडीओ व िट  ही तसेच 
सोशल िमडीया  या मा  यमातुन दिशत करणेसाठी काही सेकंदाची ि लीप तयार करणेसाठी मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेम  ये सदर ि लपसाठीचा िवषय, भाषा, मसुदा, मायना, कार यावर चचा होवुन सदर ि लपसाठी येणा-
या सवसमावेशक खचास मा  यता िमळणेसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .६८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या िविवध 
काय माची मािहती साईभ  तानंा होणेसाठी रेडीओ व िट  ही तसेच सोशल िमडीया  या मा  यमातुन 

दिशत करणेसाठी काही सेकंदाची ि लीप तयार क न घेणेसाठी सिमती सद य ॲङमोहन जयकर 
यांनी यासंबंधी या सं थांशी (एज सीज) संपक साधुन यां चेकडून ताव ा  क न घे याची तयारी 
दशिवली, यास सिमतीने मा यता िदली. तसेच याकामी येणा या खचास व आव यकतेनुसार ई-
िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.                       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव िदनांक ०१ ऑ टोबर २०१७ रोजी भ य वजया ा, ी 
साईच र  ंथ िदडंी, रथ िमरवणूक आयोिजत करणेिवषयी चचा व आव यक धोरणा मक िनणय घेणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  
१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ ते १८  ऑ  ट बर, २०१८ 
अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य 
 व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े  

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८  
शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या  वजारोहणासाठी सोबत सादर केलेल ्या नमु  यांमधील अ.न.ं 

०३ चा नमनुा सवानमुते मा  य  कर  यात आला. या  वजासाठी भग  या रंगाचे उ  च तीचे रेशमी कापड वापर  यात 
येऊन,  यावर समाधी शता  दीचा लोगो व चा  दा –सबरुी हा मं  छापणते यावा. तसचे  वजाची उंची 
साधारणपण े ६० फुट  हणजेच रामनवमी उ  सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उंची इतक  असावी व ऊन, वारा, 
पावसामळेु  वज खराब होईल याकरीता  येक उ  सवा  या वेळेस  वजाचे कापड बदल  यात यावे.  वजाची 
पा पजूा, उभारणी व  तभं सरंजाम बागेत करावी . शता  दी वषाचे सु वातीस करावया  या   वजारोहणासाठी व 
इतर धािमक, सां  कृितक काय मांचे उदघाटन सगंी मा. मु  यमं ी तसचे सतं मंहत आिद मा  यवरांना तसचे 
समारोपा  या काय मास मा. पंत धान यांना िनमं ीत करणते यावे. याचबरोबर आयोिजत होणा-या िनरिनराळया 
काय मांसाठी मा  यवरांना िनमं ीत करणते याव.े सदर काय मास िस  दी िमळणसेाठी देशभरातील चॅनल/ 
प कारांना िनमं ीत कराव.े यािशवाय शता  दीचे अनषुंगाने इतर िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त 
चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 
आ) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६७१. 
   ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-२०१८ चा उदघाटन समारंभ काय म िद. ०१ 
ऑ  ट बर, २०१७ रोजी गेट न.ं ०३ समारील १६ गुं ठे जागेम  ये करणेस व  यानषुंगाने िनमं ण पि का, मंडप  टेज 
व इतर अनषुं िगक बाबी करणेस, तसचे  यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. या 
उदघाटन काय मा  या  टीने िस  दीसाठी Video Clip, Audio Clip, Flex तयार क न घे  यास व  यासाठी 
येणा-या खचासही मा  यता दे  यात आली. तसचे या कामांसाठी येणारा खच दणेगीदार साईभ  त दे  यास इ  छूक 
असतील तर  यांनाही आवाहन करणते यावे, अस े ठरले. याचबरोबर, या उदघाटन काय मा  या िदवशी 
शोभाया ा, ंथिदडंी, साईरथ िमरवणकू आयोिजत करणेस व  यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली.  

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पणू होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन 
आह.े 
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सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा. 
 यव  थापन झाले  या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 

सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी वषाचे 
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होत.े  

सदरचे वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले 
होते. सदर सभेत शता  दीचे अनषुंगाने िविवध िवषयावं र चचा करणेत आली यावेळी शता  दी वषाची सु वात 
 वजारोहणा  या  काय माने करावी व  वजारोहण काय माचे उदघाटन सगंी मा . मु  यमं ी तसचे सतं मंहत 

आिद मा  यवरांना िनमं ीत कर  यात यावे असे ठरले आहे. यासाठी  वजारोहणापवु   वजाची िशड  गावातनू भ  य 
शोभाया ा काढ  याचे िनयोजन आह.े  

 तावः-  
 वज शोभाया ेचा मागः-  वजया ा ‘िशड  माझे पंढरपरू’ या आरतीनंतर सकाळी ०६.०० वाजता 

सु  होऊन ती समाधी मं िदरातनू- ी ारकामाई- चावडीमाग-पालखी रोड – कािनफनाथ मं िदर – नगर मनमाड 
रोड – बस  थानक – खंडोबा मं िदर – गेट . ४ मधनू लेड बाग यामाग सकाळी ०९.०० वाजता िमरवणकू ची 
सांगता होईल. सदरचे िमरवणकू त चा रथ व  याम  ये फोटो व  वज असेल.  

 वज शोभाया ेचे  व पः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 
.३५८ अ  वये वेळाप कास मा  यता दे  यात आली आहे. या वेळाप कात शता  दी वषाचे ारंभ िदनी 

 वजारोहण काय माचा समावेश केलेला असनू, या या ेचे  व प खालील माण ेकरता येईल. 

 शोभाया ेची सु वात समाधी मं िदरातनू सकाळी ६.०० वाजता सु  होईल. 
 िमरवणकू  या अ भागी सनई-चौघडा-सबंळ आदी पारंपारीक वाजं ी व  यामागे िशंग, ततुारी 
असतील.  
  यापाठोपाठ झांजपथक, ढोलपथक, लेझीम पथक, बॅ  ड पथक असतील. 

  वज िमरवणकू त िशड  व प रसरातील शाळा कॉलेजस यांना सहभागी क न  याचंे लेझीम पथक, झांज 
पथक, तसचे   या जीवनावर आधारीत वेगवेगळया वेषभषूेतील देखावे असतील.   
  यापाठोपाठ िविवध रा  यामंधील पारंपा रक वेषातील साईभ  त असतील.  

  यानंतर िमरवणकू त साई  या भ  तगणांमधील मखु भ  त (  या-  या वेष आिण रंगभषूेत) असतील.  
  याच माण ेमहारा  ातील सतंमंडळीचे दशन (  या-  या वेष आिण रंगभषूेत) होईल.                   

  यानंतर भजनीमंडळी असतील. 

 िशड तील  यात मंडळे जस े नाटय रिसक सचं, ांती यवुक मंडळ, सि म  यवुक मंडळ आिद 
मंडळांना आमं ीत  करता येईल.   

 शेवटी ी साईबंाबाचे ितमेसह  वजारोहणाचा  वज असेल. 
उपरो  त नमदू बाब ची पतुता करणसेाठी खालील काही ढोलपथक , बॅ  ड व सनई चौघडा कलाकारांनी 

खालील माण ेअंदाजीत खच कळिवलेला आह.े  
 

अ.
न.ं 

पारंपारीक 
वादयांचा कार 

मंडळ / कलाकाराचे नांव संपक मांक अंदािजत खच . 

१. सनई – सबंळ  
०६ लोक  

१. ी. रावितराम िवधाटे, गहुा  ०९६८९६२५९३२ ३५००/- 
२. ी. रतन भोसले, रामपरू, राहरी  ०९६८९६२३४८७ ३५००/- 

२. िशंग-ततुारी-सनई-
चौघडा(गाडीसह) 

१. ी. रामकृ  ण सखाराम गरुव, बेट कोपरगांव   ०९३२६९०९७५४ 
०९६७३७३८५७० 

५५००/- 

३. झांज पथक १. सि म  िम  मंडळ   मोफत  
४. ढोल पथक १. नाद  ह ढोल ताश पथक, पुण े- १२०   

कलाकार (६० ढोल, १५ ताशे)   यासाठी २ 
बस व कचा वास खच  

आनंद खं डेलवाल 
मो. .८९५६१७१५२५ 

६०,०००/- 
(फ  त वास खच) 
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२. पाल  वर ढोल पथक,मुंबई– १०० कलाकार 
(६० ढोल, १५ ताशे) व  यासाठी २ वासी 
बस व क वास खच  

सुिमत- ९९३०९३५३६७ 
िहतेश ०९८२१२९६११३ 

७२,०००/-  
(फ  त वास खच) 

५. 
 

बॅ  जो/ ऑक  टा पथक १) ी कैलास वा ळे, िशड  मो – ९३२५९५००७४ २१,०००/- मानधन 
२)  वर स ाट, सटाणा  
c/o ी गजानन अ  णा शवकर,  

०९४२२७९२०३८ ३०,०००/- 
( वास खच) 

६. लेझीम पथक िशड  प रसरातील सव शाळा  मोफत 
७. पारंपारीक वादयासह 

िविवध रा  यातील 
वेषभषुा  

 येक रा  यातील  अंदाजे १० साईभ  त.  
(महारा  , गजुरात, तािमळनाडू, आं देश, 
केरळ, कनाटक व इतर) 

 सं  थानमाफत  चहा 
पाणी ना  टा, िनवास, 
भोजन, दशन  यव  था 
करावी लागेल.  

८. ची वेषभषुा व 
दखेावे 

१) िशड  प रसरातील शाळेतील िवदयाथ    मोफत  
२) िवजय दादा कुडाळकर, कुडाळ िज. िसंधदुगु 
( ॅ  टर ॉलीवर ०५ भ  य िजवतं दखेावे- मेकअप 
व वशेभूषासह एकूण २५ ते ३० कलाकार) 

ी. कुडाळकर 
०९४२०२१००२० 

१,७५,०००/- 
(मेकअप, वेशभषूा व 

वास खच ) 
०९. िशड  व प रसरातील 

भजनी मंडळ 
  मोफत 

१०. इतर खच  सांऊड िस  टीम,  टर व टॉली, इ. वाहन, 
इधंन खच , जनरेटर, आव  यकतेनसुार वाढीव 
मनु  यबळ इतर वाढीव सव समावे क खच. 

 १,५०,०००/- 

एकूण खच  ५,२०,५००/-  
तसचे िशड  व िशड  प रसरातील ाम  थांना पारंपारीक वेषभषुा  हणजेच पु षांसाठी पांढ-या रंगाचे 

धोतर, शट अथवा कुता पायजमा तर मिहलांसाठी नऊ वार साडी प रधान क न सदर या ेत सहभागी क न घेता 
येईल, जेणके न या िविश  ट पेहरावामळेु  वजया ेची शोभा वाढेल. या करीता िशड  ाम  थ यांना आवाहन 
करता येईल.  

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी  वजया ा िमरवणकू ची सु वात भ  य व आकषक  व पात 
होणसेाठी उपरो  त नमदू केले  या बाब साठी सं  थानचे सबंंधीत िवभागांमाफत आव  यक कायवाही होणसेाठी 
तसचे वर नमूद अंदाजीत खच र  कम .५,२०,५००/- (अ री र  कम . पाच लाख, वीस हजार, पाचशे) मा चे 
खचास तसचे सदर काय म सगंी ऐनवेळी उदभवणा -या ासिंगक खचास मा  यता िमळणकेामी सदरह  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपू ढे िनणयाथ सादर 

िनणय .६८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव िदनांक ०१ ऑ टोबर २०१७ रोजी 
भ य वजया ा, ी साईच र  ंथ िदडंी, रथ िमरवणूक समाधी मं िदरातून- ी ारकामाई- चावडीमाग-
पालखी रोड – कािनफनाथ मं िदर – नगर मनमाड रोड – बस  थानक – खंडोबा मं िदर – गेट . ४ मधून 
लेड बाग यामाग काढणेत यावी व याम ये िशड  ाम थांचा सहभाग घे यात यावा, असे ठरले. तसेच 
यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .५,२०,५००/- 
मा चे खचास, याच माणे सदर काय म संगी उ वणा या ासं िगक खचास मा यता दे यात 
आली.        (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत कर यात येणा या िविवध धािमक, 

सां कृितक व सामािजक काय माची परेषा ठरिवणे, कलाकार िनि त करणे व यांचे मानधन/ इतर 
िवषयांवर चचा व धोरणा मक िनणय घेणे. 

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

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
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आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
३) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वये, ी साईबाबाचं ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  याचंी िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१.   
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २७७. 
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.   
४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ३५८. 
५) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५१९. 
६) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ६५४, ६७१, ६७२. 

 तावना- थोर सतं ीसाईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत 
आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ीसाईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े यासाठी संपणू वषभर वेगवेगळया 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणे जेणके न सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन 

ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन आह.े  
 ताव– ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषाम  ये िशड त येणा-या भािवकांसाठी िविवध धािमक व 

सां  कृितक काय मांचे िनयोजन के  यास संपणू वषभरात िशड म  ये भ  तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा 
महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल. या  टीकोनातनू आयोिजत करावया  या धािमक व सां  कृितक 
काय मांचे यश  वीतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी झाले  या बैठंकातील िनणयानसुार खालील माणे 
कायवाही केलेली आह.े  
अ) धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माचे वेळाप क- आजतागायत िशड  ाम  थ व 
साईभ  त यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली 
चचातसचे वेळोवेळी मा.  यव  थापन झाले  याबैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ 
नसुार शता  दी वषाचे िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत 
करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होते. 
सदरचे ा प वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले  यास 
मा  यता िमळालेली आह े परंत ु  यातील काही बांबीबाबत शासक य  ट्या अंमलबजावणी करण े अडचणीचे 
ठरत अस  याने  यात काही बदल सचूवनू सोबतचे  प रिश  ट अ म  ये नमदू केले माण ेसधुारीत वेळाप क तयार 
कर  यात आले आह.े  
ब) साईभजन सं  या कलाकार िनि ती व मानधन-  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांचे ा प वेळाप क सादर करणते आले होत.े  यावर िनणय .३५८ खालील माणे समंत झालेला आहे. 

 “धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे  व प पाहन सबंंधीतांना मोफत काय म सवेा सादर करणा-या 
कलाकारांना ाधा  य दे  यात यावे. जे कलाकार मोफत काय म सादर करणेस तयार नसतील, अशा 
कलाकारांकडून मानधनाबाबतचा  ताव घेऊन, या काय मांसाठी दणेगीदार/ ायोजक िमळतात का, ते पहावे 
अ  यथा  यां  या मानधनाबाबत  यव  थापन सिमती उिचत िनणय घेईल.” 

शता  दी वषातील आयोिजत काय मांसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार 
िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवासाठी 
आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक काय मांसाठी नामवंत कलाकार िनि त करणसे व कलाकार िनि त 
झालेनंतर  यानंा िनंमं ीत करणसेाठी प  यवहार करणसे तसेच  याचंे मानधन िनि त करणेसाठीचा  ताव सादर 
करणते आला होता. सदर  तावावर िनणय ं . ४९५ खालील माण ेसमंत झालेला आहे. 
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 “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, 
सां  कृितक काय मांसाठी सोबत प रिश  ट  हणनू सादर केले  या नामां िकत कलाकारां  या यािदमधील 
कलाकारांशी सपंक क न, ते िशड  येथे काय म सादर करणसे तयार आहते का, ते पहावे व  याचंे मानधनासह 
तारखा घे  यात येऊन, याबाबतचा फेर  ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, असा पारीत 
झालेला आह.े”  

उपरो  त िनणयास अनुस न कायवाही करताना काही कलाकारांचे दरू  वनी उपल  ध न झा  याने 
 यां  याशी सपंक होऊ शकलेला नाही तसचे  यातील काही कलाकारांनी ितसाद न िद  याने आता सोबतचे 

प रिश  ट ब म  ये  साईभजन सं  यासाठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२  वतं ) कलाकारांची यादी सादर 
केलेली आह.े  
क) सां  कृितक काय म कलाकार िनि ती व मानधन - 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत झाले  या िनणयास (४९५) अनुस न 
अनसु न कायवाही करताना काही कलाकारांचे दरू  वनी उपल  ध न झा  याने  यां  याशी सपंक होऊ शकलेला 
नाही तसचे  यातील काही कलाकारांनी ितसाद न िद  याने आता सोबतचे प रिश  ट क म  ये साईभजन 
सं  यासाठी (मानधनासह व मोफत अशा ०२  वतं ) कलाकारांची यादी सादर केलेली आह.े 
ड) ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषातील वचन काय माची स ि थती 

शता  दी वषाचे िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत 
करावयाचे िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होत.े सदर 

ा प वेळाप कात शता  दी वषातील  येक मिह  यात नामवंत वचनकारां  या वचनांचा काय मांचा समावेश 
केलेला आह.े सदरह वेळाप कास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ 
अ  वये मा  यता िमळाली आह.े 

 यानसुार सदर काय माचे आयोजनासाठी सदर वचनकारांना ई-मेल, दरु  वनीव प  यवहार क न 
सपंक करणते आला.  यानुसार खालील माण ेसदर काय माचे आयोजनाबाबतची आजतागायतची स ि थती 
व न  याने  तािवत वचनकारांची मािहती सोबतचे प रिश  ट ड म  ये नमदू केली आहे. 

तरी ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वष भ  य  व पात साजरे कर  याचे  टीकोनातनू धािमक, 
सां  कृ ितक व सामािजक काय मांबाबत खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण ेअपेि त आह.े  
१) शता  दी वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांची परेषा व  व प ठरिवणे.  
२) शता  दी वषात आयोिजत साईभजन सं  या व इतर सां  कृितक काय मासाटी कलाकार िनि ती,  याचंे 
मानधन, वासखच, भोजन व िनवास  यव  था, चहा पाणी व ना  टा तसचे याबरोबर आव  यकतेनुसार दशन/ 
आरती  यव  था आिद बाबत िनणय घेण.े 
३) शता  दी वषात आयोजीत वचन काय मांम  ये काही वचन काय मांची िनि ती झालेली आहे 
यािशवाय काही काय मांची न  याने िनि ती करावी लागेल.  याचबरोबर सदर वचनकार  य  त चेमानधन, 

वासखच, भोजन व िनवास  यव  था,चहा पाणी व ना  टा तसचे याबरोबर आव  यकतेनसुार दशन/आरती 
 यव  था आिद बाबत िनणय घेण.े 

४) दरवष  साजरे होणा-या उ  सवां माणे शता  दी वषातील उ  सव काळातील िकतन काय मांसाठी 
नारदीय िकतनकार यांची िनि ती करणे तसचे   याचबरोबर सदर िकतनकार  य  त चे मानधन, वासखच, भोजन 
व िनवास  यव  था,चहा पाणी व ना  टा तसचे याबरोबर आव  यकतेनसुार दशन/आरती  यव  था आिद बाबत 
िनणय घेणे. 
५) शता  दी वषात आयोजीत केले  या काय मांम  ये कोणता काय म कोण  या िठकाणावर (  थळ) 
असावा याबाबत िनणय घेण.े 
६) शता  दी वषात आयोजीत केले  या काय मांसाठी  टेज, मंडप, सां ऊंड िस  टीम, िव तु रोषणाई, 
सीसीिट  ही, सरु ा  यव  था, आव  यक जादाचे मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनषुं िगक खच याबाबत 
िनणय घेणे.      

तरी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणयाथ सादर.  
िनणय .६८२ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषभर आयोिजत 

कर यात येणा या िविवध तािवत धािमक, सां कृितक व सामािजक काय माची खालील माणे 
सुधा रत परेषा ठरिवणेत आली.  
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प रिश  ठ-अ 
ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, 

सां  कृितक  व सामािजक काय मां चे सुधारीत वेळाप क 
माहे स  टबर -२०१७ 

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष  वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय माचे काय माचे 
िठकाण िठकाण   

शु वारशु वार ,,२९२९//०९०९//२०१७ २०१७   
ीपु  यीपु  य ितथी उ  सितथी उ  सव थम व थम 

िदवसिदवस  

रारा. . ७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --    पंडीत िवजय घाटे वपंडीत िवजय घाटे व  इतर कलाकारइतर कलाकार((तालवा  कचेरीतालवा  कचेरी))  
                                        यांचा काय म यांचा काय म   

साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरीलसमोरील--१६ १६ 
गुं ठेगुं ठे  प रसर प रसर   

शिनवारशिनवार,,३०३०//०९०९//२०१७ २०१७   
ी पु  यी पु  य ितथी उ  सितथी उ  सव व 

मु  यमु  य  िदवस िदवस  

रारा..७ ७ ते ते १०  १०    साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ------------------------------  साईनगर मैदान साईनगर मैदान   

  
  माहे ऑ  टोमाहे ऑ  टोबर  बर  --२०१७२०१७  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//  
िदनिवशेषिदनिवशेष  

वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 
िठकाण िठकाण   

रिववाररिववार,,  ०१०१//१०१०//२०१७ २०१७   
पु  यपु  यितथीउ  सितथीउ  सव ितसरा व ितसरा 
िदवसिदवस/ / एकादशी तथा एकादशी तथा 
शता  दीशता  दी महो  स महो  सव ारंभ व ारंभ 
िदवसिदवस  

सस. . ६ ६ ते ते ९९  धािमकधािमक--              ११) )  व वज शोभाया ा ज शोभाया ा ((िशड तनूिशड तनू ))  िशड  गावातनूिशड  गावातनू   
सस..०७०७..३०३०                                      २२) ) गणशे याग गणशे याग यय --  उपासनी क  याउपासनी क  याकुमारी  थाकुमारी  थानन,,  साकुरी साकुरी 

ताता. . राहाता  यांचेमाफतराहाता  यांचेमाफत  
लडीबाग द  तलडीबाग द  त  
मं िदरमं िदर  

सस..०९०९..३०३०  ३३) )  व वजारोहण काय म जारोहण काय म ––  मा  यमा  यवरां  यावरां  या ह  ते ह  ते  व  वजारोहण जारोहण   लडीबाग द  तलडीबाग द  त  
मं िदरमं िदर  

सस..१० १० ते ते 
११११..३०३०  

४४) ) मामा. . मु  यमु  यमं ीमं ी,,  महारा  महारा   रा  य रा  य यांचे उपि थतीत मु  य यांचे उपि थतीत मु  य  उदघाटन उदघाटन 
काय मकाय म  

साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरसमोर--१६ १६ गुं ठे गुं ठे 
प रसर प रसर //  
साईनगर मैदान  साईनगर मैदान    

सस. . ११११..००००  सामािजक सामािजक --      ११) ) ने  तपासणीने  तपासणी  व च  मेव च  मेवाटप वाटप ––    डॉ काश गंगवाणीडॉ काश गंगवाणी,,  मुंबईमुंबई  
                                          २२) ) ने  तपासणी व श  ने  तपासणी व श  ि या िशबीरि या िशबीर--    डॉडॉ. . कुलीन कोठारीकुलीन कोठारी,,  
मुंबई  व  इतर  मुंबई  व  इतर  ((जगभरातीजगभरातील सव साई मं िदरामाफत जागितक पातळीवर ने  ल सव साई मं िदरामाफत जागितक पातळीवर ने  
तपासणी व श  तपासणी व श  ि या  िशबीर काय मि या  िशबीर काय म))  
                                      ३३))  जगभरातील सव साई मं िदरांम  येजगभरातील सव साई मं िदरांम  य ेमरणो  त मरणो  तर ने दान संक  पर ने दान संक  प  
राबिवणेसाठी नावराबिवणेसाठी नाव  न दणीन दणी..  
((उपि  थउपि  थती डॉती डॉ..ता  याता  याराव लहानेराव लहाने,,  डीनडीन,,  ॅ  टॅ  ट मेडीकल कॉलजे मेडीकल कॉलजे/ / जेजे..जेजे    
हॉ  पीहॉ  पीटल मुंबईटल मुंबई))                                        

ीसाईनाथ ीसाईनाथ 
 णा णालय लय   

रारा. . ७ ७ ते ते १०१०  सां  कृसां  कृितकितक--        महानाट्य महानाट्य ––  सबका मािलक एक हैसबका मािलक एक है  साईनगर मैदान साईनगर मैदान   
सोमवारसोमवार,,  
०२०२//१०१०//२०१७ २०१७   
पु  यपु  यितथी उ  सितथी उ  सव चौथा व चौथा 
िदवस िदवस   

रारा. . ७ ७ ते ते १० १०   सां  कृसां  कृितकितक--        साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --  --------------------------------  साईनगर मैदासाईनगर मैदान न   

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .     धािमकधािमक--                  वचनवचन––  ------------------------------------------------------  साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरसमोर--१६ १६ गुं ठे गुं ठे 
प रसर प रसर //  
साईनगर मैदान  साईनगर मैदान    

शु वारशु वार ,,  िदिद..१३१३//१० १० ते ते 
शिनवारशिनवार,,  
१४१४//१०१०//२०१७२०१७--    
०२ ०२ िदवस िदवस   
  

        पणजी पणजी ((गोवागोवा) ) येथे पादु का दशन सोहळा काय म येथे पादु का दशन सोहळा काय म     
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शिनवारशिनवार,,  
२८२८//११००//२०१७ २०१७   

सासा. . ७ ७ ते ते 
१० १०   

सां  कृसां  कृितक ितक ––          साईभजन सं  यासाईभजन सं  या  ------------------------------------------  साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरसमोर--१६ १६ गुं ठे गुं ठे 
प रसर प रसर //  
साईनगर मैदान  साईनगर मैदान    

  
माहे नो  हमाहे नो  हबर  बर  --२०१७२०१७  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 
िठकाणिठकाण  

शु वारशु वार ,,०३०३//११११//२०१७ २०१७   
ते रिववारते रिववार,,०५०५//११११//२०१७२०१७--  ०३ ०३ 
िदवसिदवस  

सस. . ७ ७ ते ते १० १० 
दुदु. . ३ ३ ते ते ६ ६   

रारा. . ७ ७ ते ते १० १० 

धािमकधािमक--                वचनवचन--  जीवन िव ा जीवन िव ा --  ीी. .  हा हाद दादा पैद दादा पै.  .    
                                      ((िव ाथिव ाथ ,,  मिहलामिहला,,  कौटंुिबक या िवषयांवर कौटंुिबक या िवषयांवर 
आधारीतआधारीत) )   

साईआ मसाईआ म--०१०१//  
साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरसमोर--१६ १६ गुं ठे गुं ठे 
प रसर प रसर //  साईनगर साईनगर 
मैदान  मैदान    

गु वारगु वार ,,  ०९०९//११११//२०१७ २०१७   सस..१० १० 
ते ते ६६  

सामािजक सामािजक ––    र  तर  तदान िशबीर व दान िशबीर व जगभरातील सव साई जगभरातील सव साई 

मं िदरामाफत र  तमं िदरामाफत र  तदान िशबीर दान िशबीर   
                                        आयोिजत करणसेाठी आवाहन आयोिजत करणसेाठी आवाहन   

ी साईनाथ ी साईनाथ 
 णा णालय लय   

शिनवारशिनवार,,  ११११//११११//२०१७ २०१७   रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितकितक--      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या   ––--------------------------  साईनगरसाईनगर  मैदान    मैदान      

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .                                             पादु का दशन सोहळापादु का दशन सोहळा----------------------      

शिनवारशिनवार,,  २५२५//११११//२०१७ २०१७   रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितकितक--      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या   ––--------------------------  साईनगरसाईनगर  मैदान    मैदान      

  
माहे िडसबर माहे िडसबर --२०१७२०१७  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  कायकाय म म 
िठकाणिठकाण  

रिववाररिववार,,०३०३//१२१२//२०१७ २०१७ --जागितक जागितक 
अपंग िदन अपंग िदन   

सस..१० १० ते ते 
६६  

सामािजकसामािजक--      ११) ) जयपरू फुट िशिबर आयोजन व जगभरातील सव जयपरू फुट िशिबर आयोजन व जगभरातील सव 
साई मं िदरामाफतसाई मं िदरामाफत  िशबीर आयोिजत करणसेाठी आवाहनिशबीर आयोिजत करणसेाठी आवाहन    
                                        २२) ) िद  यांिद  यांगाना सायकल वाटपगाना सायकल वाटप    
                                          ३३) ) कणबिधर यांना  यं वाटपकणबिधर यांना  यं वाटप..  

ीी  साईनाथ साईनाथ 
 णा णालय लय // ी ी 

साईबाबा साईबाबा 
हॉि पटल  हॉि पटल    

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .                                               पादु का दशन सोहळा काय म पादु का दशन सोहळा काय म ----------------------    
शिनवारशिनवार,,  २३२३//१२१२//२०१७ २०१७ ––
((दशेातील व  िवदशेातील दशेातील व  िवदशेातील 
साईमं िदरेसाईमं िदरे) )   

सस..१० १० ते ते ६६  
रारा..७ ७ ते ते १०१०  

धािमकधािमक--                  जागितक साईमं िदर िव  वजागितक साईमं िदर िव  व  त त प रषद प रषद  ((  लो लोबल साई बल साई 

ट  पट  पल  टल  ट स  मी स  मीटट  ))  चचासचचास   
सां  कृसां  कृितक ितक --        साईभजन सं  यासाईभजन सं  या  ––िदिद..२३२३//१२१२//२०१७ २०१७ ----------------------  

साईआ म साईआ म --
०१ ०१   
साईनगर मैदान साईनगर मैदान   

रिववाररिववार,,  २४२४//१२१२//२०१७ २०१७ ––  
((िवदशेातील साईमं िदरेिवदशेातील साईमं िदरे) )   

    सादालय हॉल सादालय हॉल   

रिववाररिववार,,  २४२४//१२१२//२०१७ २०१७ ते ते 
रिववाररिववार,,  ३१३१//१२१२//२०१७ २०१७ ––  एकूण एकूण 
०८ ०८ िदवसिदवस      

रारा..७ ७ तेते१०१०  
  

सां  कृसां  कृितक ितक --        साईभजन सं  यासाईभजन सं  या  व इतर सां  कृ  व इतर सां  कृितक काय म ितक काय म ––----
------------------------------  
  

साईआ म साईआ म --
०१०१/ / साईनगर साईनगर 
मैदान मैदान   

  
माहे जानेवारी माहे जानेवारी --२०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही    धािमकधािमक--                  वचन वचन ------------------------------------------------------  साईआ म साईआ म --०१०१/ / 
साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / साई साई 
कॉ  पकॉ  पले  सले  स समोरील  समोरील 
१६ १६ गुं ठे प रसर गुं ठे प रसर   
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िदनांक िनि त नाही िदनांक िनि त नाही     पादु का दशन सोहळापादु का दशन सोहळा  काय मकाय म--------------------------------------        

शु वारशु वार ,,  २६२६//०१०१//२०१८ २०१८ ––  
भारतीय जास ाक िदनभारतीय जास ाक िदन  

रारा. . ७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      िच रथ िच रथ ––  िद  लीिद  ली येथे राजपथावर ी  येथे राजपथावर ी 
साईबाबांचे जीवनच र ावर आधारीतसाईबाबांचे जीवनच र ावर आधारीत  

िद  लीिद  ली    

    सां  कृसां  कृितक ितक --      साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ––  --------------------------------------  साईआ म साईआ म --०१०१/ / 
साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / साई साई 
कॉ  पकॉ  पले  सले  स समोरील  समोरील 
१६ १६ गुं ठे प रसरगुं ठे प रसर  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही    सामािजक सामािजक --      शासना  याशासना  या सहकायाने पाणीप रषद  सहकायाने पाणीप रषद ––    
११) ) डॉडॉ. . राज  िसहं राज  िसहं   
२२) ) ीी. . माधवराव िचतळे माधवराव िचतळे   

साईआ म साईआ म --०१०१/ / 
साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / साई साई 
कॉ  पकॉ  पले  सले  स समोरील  समोरील 
१६ १६ गुं ठे प रसरगुं ठे प रसर  

  
माहे फे ुवारी माहे फे ुवारी --२०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

गु वारगु वार ,,०१०१//०२०२//२०१८२०१८ते ते 
शिनवारशिनवार,,०३०३//०२०२//२०१८२०१८--०३ ०३ 
िदवस िदवस   

रारा..७ ७ तेते  
१०१०  

धािमकधािमक--                वचन वचन ––  िव ावाच  पिव ावाच  पती ीती ी. . शंकर अ  यंशंकर अ  यंकरकर  
((िवषयिवषय--  सतंसतं //  मंहतमंहत,,   वा वामी िववेकानंदमी िववेकानंद,,  महापु षमहापु ष //रा  रा  पु ष पु ष 
यावर आ धायावर आ धारीतरीत))  

साईआ म साईआ म --०१ ०१   

िदनांक िनि त नाही िदनांक िनि त नाही       पादु का दशन सोहळा काय म पादु का दशन सोहळा काय म ------------------------------------      
शिनवारशिनवार,,  २४२४//०२०२//२०१८२०१८  सस..१० १० 

ते ते ६६    
सामािजकसामािजक--        कॅ  सकॅ  सर िनदान िशिबर व जगभरातील सव साई र िनदान िशिबर व जगभरातील सव साई 
मं िदरामाफत िशबीर  आयोिजत करणेसाठी आवाहनमं िदरामाफत िशबीर  आयोिजत करणेसाठी आवाहन  

ी साईबाबा हॉि पटल ी साईबाबा हॉि पटल   

  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --    साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ––----------------------------------------  साईआ म साईआ म --०१ ०१   

  
माहे माच माहे माच --  २०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे काय माचे  व व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .       पादु का दशन सोहळा काय म पादु का दशन सोहळा काय म --------------------------      
िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .     धािमकधािमक--              वचन वचन ----------------------------  साईआ म साईआ म --०१ ०१   
गु वारगु वार ,,  १५१५//०३०३//२०१८ २०१८   सस..१० १० ते  ते  

रारा..१०१०  
सामािजक सामािजक --    अ  नअ  नदान काय मदान काय म--  जागितक  तजागितक  तरावर रावर 

अ  नअ  नदान काय मदान काय म   आयोिजत करणेसाठी आवाहन आयोिजत करणेसाठी आवाहन   
ी साई सादालय ी साई सादालय   

शिनवारशिनवार,,२४२४//०३०३//२०१८ २०१८ --  
रामनवमी उ  सरामनवमी उ  सव थम िदवसव थम िदवस  

रारा..०७ ०७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --    गीत रामायणगीत रामायण--  ीधर फडके ीधर फडके   साईआ म साईआ म --०१०१  

रिववाररिववार,,  २५२५//०३०३//२०१८२०१८--    
रामनवमी उ  सरामनवमी उ  सव मु  यव मु  य  िदवस िदवस  

सस. . ०६ ०६ 
वाजतावाजता  

रारा. . ०७ ०७ ते ते १०१०  

धािमकधािमक--              ११) ) कावडी काय मकावडी काय म--    गंगागंगा,,  गोदावरीगोदावरी,,  िसंधूिसंध,ू,  
कावेरी आिद न ांचेकावेरी आिद न ांच े पा  यापा  यान े ना  नान े ना  नान  न    
  सां  कृसां  कृितकितक--      रामलीला काय मरामलीला काय म//  रावण दहन काय मरावण दहन काय म  

समाधी मं िदर समाधी मं िदर   
  
साईआ म साईआ म --०१०१  

सोमवार सोमवार २६२६//०३०३//२०१८२०१८--  ी ी 
रामनवमी उ  सरामनवमी उ  सव सांगता िदवसव सांगता िदवस  

रारा..०७ ०७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितकितक  --    साईसाईभजन सं  याभजन सं  या     --------------------------------------------        

सोमवारसोमवार,,२६२६//०३०३//२०१८ २०१८ ते ते 
बुधवारबुधवार,,२८२८//०३०३//२०१८२०१८--०३ ०३ िदवस  िदवस    

  कु  तीकु  ती  प  पधा धा ––  रा  ीरा  ीय  तय  तरावरील िहदं केसरी रावरील िहदं केसरी / / महारा  महारा    
केसरी  पकेसरी  पधा धा   

शेती महामंडळ जमीन शेती महामंडळ जमीन   

  
माहे एि ल माहे एि ल --  २०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 
िठकाणिठकाण  

गु वारगु वार ,,  ०५०५//०४०४//२०१८ २०१८ ते  ते  
रिववाररिववार,,  ०७०७//०४०४//२०१८ २०१८ --०३ ०३ 
िदवस  िदवस    

  धािमक धािमक --            वचन वचन ––  ी अवधतू िशवानंद महाराज ी अवधतू िशवानंद महाराज ––  

िशवयोग स  संिशवयोग स  संग ग ((ऋषी ते कृषीऋषी ते कृषी) )   

साईआ म साईआ म --०१ ०१   
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शिनवार शिनवार ०७०७//०४०४//२०१८२०१८--  
जागितक आरो  यजागितक आरो  य िदन िदन  

सस. . १० १० ते ते 
०६०६  

सामािजक सामािजक --      र  तर  तदान िशबीर दान िशबीर ––  जगभरातीजगभरातील सव ल सव 
साईमं िदरामाफत िशिबरआयोिजत करणेसाठी आवाहन  साईमं िदरामाफत िशिबरआयोिजत करणेसाठी आवाहन    

ी साईनाथ ी साईनाथ 
 णा णालय लय   

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .     पादकुा दशन सोहळा काय मपादकुा दशन सोहळा काय म ----------------------------      

--------------------------------------------  रारा. . ७ ७ ते ते 
१० १०   

सां  कृसां  कृितक ितक --    साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ------------------------------------------        साईआ म साईआ म --०१०१  

  
माहेमाहे  मेमे--  २०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 
िठकाणिठकाण  

मंगळवारमंगळवार,,  ०८०८//०५०५//२०१८२०१८--  
जागितक रेड ॉस िदनजागितक रेड ॉस िदन  

सस..१० १० ते ते 
०५०५  

सामािजक सामािजक --  अवयवदान सकं  पअवयवदान सकं  प   ––जगातील सव साई जगातील सव साई 
मं िदरांमाफत अवयवदान सकं  पमं िदरांमाफत अवयवदान सकं  प काय म नांव न दणी  काय म नांव न दणी 
करणसेाठी आवाहन  करणसेाठी आवाहन    

ी साईबाबा ी साईबाबा 
हॉि पहॉि पटल टल   

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .     पादकुा दशन सोहळा काय म पादकुा दशन सोहळा काय म       

  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --    साईभजन सं  यासाईभजन सं  या --------------------------------------------    साईआ म साईआ म --०१०१  

गु वारगु वार ,,१७१७//०५०५//२०१८ २०१८ ते ते 
शिनवारशिनवार,,  १९१९//०५०५//२०१८ २०१८ --०३ ०३ 
िदवस िदवस   

----  धािमक धािमक --          आिधकमासा िनिम  तआिधकमासा िनिम  त िव  णु िव  णुयाग ययाग य   लडीबाग द  तलडीबाग द  त  
मं िदरासमोर मं िदरासमोर   

शिनवारशिनवार,,१९१९//०५०५//२०१८ २०१८ ते ते 
रिववाररिववार,,  २७२७//०५०५//२०१८ २०१८ --  एकूण एकूण 
०९ ०९ िदवस िदवस   

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

धािमक धािमक --            वचनवचन--    सतं कनके  वसतं कनके  वरी दवेी री दवेी (( ीराम कथाीराम कथा)  )    साईआ म साईआ म --०१०१  

  
माहे जूनमाहे जून--  २०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 
िठकाणिठकाण  

बुधवार बुधवार ,,०६०६//०६०६//२०१८ २०१८ ते ते 
मंगळवारमंगळवार,,१२१२//०६०६//२०१८२०१८--  ०७ ०७ िदवसिदवस

रारा. . ७ ७ ते ते 
१०१०  

धािमक धािमक --  वचन वचन ––  रामायण रामायण --  हह..भभ..पप. . ीी. . रामराव महाराज रामराव महाराज 
ढोकढोक  

साईनगरसाईनगर  मैदानमैदान//  
साईआ म साईआ म --०१ ०१   

बधुवारबधुवार ,,  २०२०//०६०६//२०१८२०१८--  
जागितक  वजागितक  व  छ छता िदनता िदन  

----  सामािजक सामािजक --          िशड  शहरात  विशड  शहरात  व  छ छता अिभयान व ता अिभयान व 
जगातील सव साई मं िदरांमाफत  वजगातील सव साई मं िदरांमाफत  व  छ छता काय म ता काय म 
राबिव  याराबिव  यासाठी आवाहन साठी आवाहन   

िशड  शहर िशड  शहर   

  रारा. . ७ ७ ते ते 
१० १०   

सां  कृसां  कृितक ितक --          साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ----------------------------------------------------  साईआ म साईआ म --०१०१  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .       परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म ------------------------      
  

माहे जूलै  माहे जूलै  --२०१८२०१८  
वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेवेळळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म काय म 

िठकाणिठकाण  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .                                                 परदेशात पादकुा दशन सोहळा काय म परदेशात पादकुा दशन सोहळा काय म       
रिववाररिववार,,०१०१//०७०७//२०१८२०१८--  वनिदनवनिदन  
रिववाररिववार,,  ११//०७०७//२०१८ २०१८ ते शिनवारते शिनवार ,,    
७७//०७०७//२०१८ २०१८ --    
एकूण एकूण ०७ ०७ िदवस वनस  तािदवस वनस  ताह ह   

सस. . १० १० ते ते 
०५०५  

सामािजक सामािजक --        वृ ारोपण कावृ ारोपण काय म व जगय म व जगभरातील  सव साई भरातील  सव साई 
मं िदरां ारेमं िदरां ारे  वृ ारोपण  अिभयान राबिव  यावृ ारोपण  अिभयान राबिव  यासाठी आवाहन साठी आवाहन   

िशड  प रसर िशड  प रसर   

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही    धािमकधािमक--                    वचन वचन ––------------------------------    साईआ म साईआ म --०१०१  
गु वारगु वार ,,२६२६//०७०७//२०१८२०१८--  
गु पौिणमा उ  सगु पौिणमा उ  सव ारंभ िदवसव ारंभ िदवस  

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --        साईभजन सं  यासाईभजन सं  या    ीी. . िनितन मकेुश िनितन मकेुश   साईआ म साईआ म --०१०१  
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शु वारशु वार ,,२७२७//०७०७//२०१८ २०१८ --  
गु पौिणमा उ  सगु पौिणमा उ  सव मु  यव मु  य  िदवस िदवस  

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --        पंडीत हरी साद चौरािसया पंडीत हरी साद चौरािसया   साईआ म साईआ म --०१०१  

शिनवारशिनवार,,  २८२८//०७०७//२०१८२०१८--
गु पौिणमा उ  सगु पौिणमा उ  सव सांगता िदवस व सांगता िदवस   

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --        साईसाईभजन सं  याभजन सं  या  ––  साईआ म साईआ म --०१०१  

  
माहे ऑग  टमाहे ऑग  ट--  २०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .     परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म --------------------------------------      
  रारा..०७ ०७ ते ते १०१०  सां  कृसां  कृितक ितक --      साईभजन सं  यासाईभजन सं  या   ------------------------------------  साईआ म साईआ म --०१०१  
गु वारगु वार ,,  १६१६//०८०८//२०१८ २०१८ ते ते 
गु वारगु वार ,,  २३२३//०८०८//२०१८ २०१८ एकूण एकूण 
०८ ०८ िदवस िदवस   

----  धािमक धािमक --    ावण मास ावण मास ––    पंपं..पुपु..गंगागीर महाराज गंगागीर महाराज --  अखंड अखंड 
हरीनाम स  ताहरीनाम स  ताहह  

शेती महामंडळ शेती महामंडळ 
जमीन जमीन   

सोमवारसोमवार,,  २७२७//०८०८//२०१८ २०१८ ते ते 
सोमवारसोमवार,,  ०३०३//०९०९//२०१८ २०१८ ––एकूण एकूण 
०८ ०८ िदवस िदवस   

  धािमकधािमक--      ी साईच र  पारायणी साईच र  पारायण--  िशडिशड  व जगभरातील सव  व जगभरातील सव 
साई मं िदरा म  येसाई मं िदरा म  ये  या  या--   या या भाषेतील साईचरी  पारायण सोहळा  भाषेतील साईचरी  पारायण सोहळा 
आयोिजत करणेसाठी आवाहन आयोिजत करणेसाठी आवाहन .   .     

शेती महामंडळ शेती महामंडळ 
जमीन जमीन   

गु वारगु वार ,,३०३०//०८०८//२०१८२०१८  सस. . १० १० ते ते 
०५०५  

सामािजक सामािजक --      दयरोग िनदान िशिबर व जगभरातील सव दयरोग िनदान िशिबर व जगभरातील सव 

साईमं िदरामाफतसाईमं िदरामाफत  िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन  िशबीर आयोिजत करणेसाठी आवाहन    
ीी साईबाबा  साईबाबा 

हॉि पटल हॉि पटल   
  

माहे स  टमाहे स  टबरबर--  २०१८२०१८  
वारवार/ / िदनांकिदनांक//िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

सोमवारसोमवार,,०३०३//०९०९//२०१८ २०१८ ते ते 
गु वारगु वार ,,०६०६//०९०९//२०१८२०१८--  ०४ ०४ िदवस िदवस   

----  धािमकधािमक--                ावण मासात   वाावण मासात   वाहःकार यहःकार य ..  लडीबाग द  तलडीबाग द  त मं िदर  मं िदर   

िदनांक िनि त नाहीिदनांक िनि त नाही. .       परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय म ----------------------------------      
गु वारगु वार ,,  १३१३//०९०९//२०१८२०१८--    ी ी 
गणशे चतथुगणशे चतथु   
(( ीसाईनाथ  तीसाईनाथ  तवन मंजरी वन मंजरी 
शतकपतू  िदनशतकपतू  िदन ) )   

सस..७७..३०३०  धािमकधािमक--                  सामिुहक  तसामिुहक  तवनमंजरी पठणवनमंजरी पठण--  जगभरातील सव जगभरातील सव 
साईसाई  मं िदरांम  येमं िदरांम  ये एकाच िदवशी  त एकाच िदवशी  तवनमंजरी पठणाचा कायवनमंजरी पठणाचा काय म म   

साईआ म साईआ म --०१०१//  
साई कॉ   लेसाई कॉ   ले  स स  
समोरील समोरील १६ १६ गुं ठे गुं ठे 
प रसर प रसर   

रारा..७ ७ ते ते १०१०  सां  कृसां  कृितक ितक --        साईभजन सं  यासाईभजन सं  या----------------------------------------------------    
गु वारगु वार ,,  २७२७//०९०९//२०१८ २०१८   ----  सामािजक सामािजक --  थॅलेिसिमयाथॅलेिसिमया//  िहमोिफलीयािहमोिफलीया//  िसकलसले अॅनेिमया िसकलसले अॅनेिमया 

िनदान विनदान व  उपचार  तसचे जागितक  तउपचार  तसचे जागितक  तरावर सव रावर सव 
साईसाईमं िदरामाफत असेमं िदरामाफत अस े   िशबीर आयोिजत करणसेाठी आवाहन िशबीर आयोिजत करणसेाठी आवाहन   

ी साईबाबा  ी साईबाबा  
 णा णालय लय   

  
माहे ऑ  टोमाहे ऑ  टोबर बर --२०१८२०१८  

वारवार/ / िदनांकिदनांक/ / िदनिवशेषिदनिवशेष   वेळवेळ  काय माचे  वकाय माचे  व पप  काय म िठकाणकाय म िठकाण  

बधुवारबधुवार ,,  १०१०//१०१०//२०१८२०१८  रारा. . ७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --    ----------------------------------------  साईनगर साईनगर 
मैदामैदानन//साईआ मसाईआ म--१   १     

गु वारगु वार ,,  ११११//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --    ----------------------------------------  साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / 
साईआ मसाईआ म--१   १     

शु वारशु वार ,,  १२१२//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      ी साईबाबांवर क  वाी साईबाबांवर क  वालीली--  ----------------------------  साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / 
साईआ मसाईआ म--१ १   

शिनवारशिनवार,,  १३१३//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --        म म --  िशवमणी व इतर नामां िकत िशवमणी व इतर नामां िकत 
कलाकार   कलाकार     

साईनगर मैदान साईनगर मैदान / / 
साईआ मसाईआ म--११  

रिववाररिववार,,  १४१४//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --  ------------------------------------------  साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / 
साईआ मसाईआ म--११  

सोमवार सोमवार १५१५//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितितक क --      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --  ------------------------------------------  साईनगर मैदानसाईनगर मैदान/ / 
साईआ मसाईआ म--१ १   
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मंगळवारमंगळवार,,  १६१६//१०१०//२०१८२०१८  रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --        साई भजन सं  यासाई भजन सं  या   --  ----------------------------------------  साईनगर मैदान साईनगर मैदान / / 
साईआ मसाईआ म--११  

बधुवारबधुवार ,,  १७१७//१०१०//२०१८ २०१८ --  
पु  यपु  यितथी पिहला िदवसितथी पिहला िदवस  

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --      साई भजन सं  यासाई भजन सं  या  --  ------------------------------------------  साईनगर मैदान साईनगर मैदान / / 
साईआ मसाईआ म--११  

गु वारगु वार ,,  १८१८//१०१०//२०१८२०१८--  
पु  यपु  यितथी मु  यितथी मु  य  िदवस िदवस  

ी साईबाबा समाधी ी साईबाबा समाधी 
शता  दीशता  दी महो  स महो  सव समारोप व समारोप 
काय म  काय म    

दुद .ु . 
१२१२..३० ३०   

  
रारा..७ ७ ते ते 

१०१०  

  मा  यमा  यवरां  यावरां  या ह  ते ह  ते  िनयोिजत टपाल ितक ट काशनिनयोिजत टपाल ितक ट काशन,,  
..१००१००//--  मामा चे नाण ेचलनात आणणबेाबतचा काय मचे नाण ेचलनात आणणबेाबतचा काय म ,,  

आयआय..एए..एसएस. . अॅकॅडमी उदघाटन  अॅकॅडमी उदघाटन      
सां  कृसां  कृितक ितक --  साई भजन सं  यासाई भजन सं  या / / इतर सां  कृइतर सां  कृितक ितक 
काय म काय म ----------------------------  

शेती महामंडळ जिमन शेती महामंडळ जिमन   
  
  

शु वारशु वार ,,१९१९//१०१०//२०१८२०१८--  
पु  यपु  यितथी सांगता िदवसितथी सांगता िदवस  

रारा..७ ७ ते ते 
१०१०  

सां  कृसां  कृितक ितक --    साई भजन सं  यासाई भजन सं  या   --  ------------------------------------------    

तसेच शता दी महो सवाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सामािजक व सां कृितक 
काय मांसाठीचे कलाकार व यांचे मानधन याचे प रिश  ब, क, ड व ई सोबत सादर केलेले आहे. या 
यादीतील काय म, कलाकार व यां चे मानधन  थािनक उप-सिमतीने छाननी क न काय म िनि त 
करावेत. यामधील िवनामु य सेवा करणा या कलाकारांना ाधा य दे यात येऊन, वषभर संधी दे यात 
यावी. काय माची िनि ती झा यानंतर याम ये गरजेनुसार/ प रि थतीनुसार आव यक ते बदल 
कर याचे अिधकार यव थापन सिमतीला राहतील, असे ठरले. 

या िनि त केले या सव कार या काय मासंाठी, अपवाद वगळता मानधन व वास असे 
सव िमळून येक  एका काय मासाठी जा तीत जा त .३ लाख मा चे खचास तसेच शता  दी वषात 
आयोजीत केले  या काय मांसाठी  टेज, मंडप, सांऊंड िस  टीम, िव ुत रोषणाई, सीसीिट  ही, सुर ा 
 यव  था, आव  यक जादाचे मनु  यबळ यावर होणारा खच व इतर अनु षंिगक खचासही मा यता दे यात 

आली.        (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ म ये येणा या साईभ ांसाठी ता पुर या 

व पात िनवास यवथा, वाहन पािकग यव था तसेच इतर आव यक मुलभूत सोयी-सुिवधा उपल ध 
क न देणेिवषयी चचा व धोरणा मक िनणय घेणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहण,े मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
 तावना:- ी साईबाबा यां  या समाधीस सन-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने  याचे 

औिच  य साधनू ी साईबाबा सं  था नमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते १८ 
ऑ  टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी 
वषात सपंूण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसेच सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात येणार 
आह.े समाधी शता  दी वषाम  ये ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या भ  तानंा सव कारा  या पायाभतू  सिुवधा 
उपल  ध क न दतेा या  यात यासाठी टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस , मुंबई यांचे माफत कृती आराखडा तयार करणते 
आला आह.े यासाठी िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा.मु  यमं ी महोदय यांचे 
अ  य तेखाली संयु  त कृती आराखडा सिमती गठीत करणते आली आह.े िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा.मु  यमं ी 
महोदय यांचे अ  य तेखाली िवधानभवन, मुंबई येथे झाले  या कृती आराखडा सिमती  या बैठक त .३०२३.१७ 
कोटी मा  अपेि त खचाचे कृती आराखड्यास मा  यता दे  यात आली आह.े  
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ी साईबाबा समाधी शता  दी वष सन २०१७-१८ म  ये येणा-या साईभ  तासंाठी ता  परु  या  व पात 
िनवास  यव  था, वाहन पािकग  यव  था तसचे इतर आव  यक मुलभतू सोयी-सिुवधा उपल  ध क न देणकेामी 
कृती आराखड्याम  ये खालील ामण ेकामांचा समावेश आह.े  

अ.नं कामाचा तपिशल अंदािजत खच 
( .कोटी) 

आव  यकता 

१ साईभ  त कॅ  प व ता  परु  या 
 व पाच े िनवास  यव  थ े

करीता मैदान तयार करणे, 
मंडप उभारणे  तसेच  इतर 
अनुषगंीक सुिवधा पुरिवण,े 

२५.६८ साईभ  ताकंरीता िनवास  यव  था िवकसीत करणेसाठी ११३एकर 
े ात सं  थानतफ साईट ले  हिलगं , पाणीपरुवठा, शौचालय व मुता यांची 

 यव  था, िव ुतपुरवठा इ. सिुवधा उपल  ध क न  लॉट िदल ेजातील. याम  य े
िनवासाकरीता शडे उभारणी संबंधीत पालखी मंडळाला/ ठेकेदाराला करावी 
लागेल.  

सव पाक गच े िठकाणी तसेच िशड  शहरालगत एकूण १६.५० एकर 
े ाम  ये साईभ  ताचं े िनवासासाठी ०७ िदवसांसाठी ता  परु  या  व पात 

िनवास  यव  था पारायण मैदानाच े जवळ काय माच े कालावधीत ७० 
िदवसाकरीता साईभ  तानंा ता  परु  या  व पाच े िनवास  थान उपल  ध क न 
दणेे.  

मंडप व पाणीपुरवठा, शौचालय, मुता-यांची  यव  था, िव ुतपुरवठा इ. 
सुिवधा उपल  ध क न दणे.े 

 (एकूण मैदानः- १२९.५० एकर, मुतारीः- १३४२, संडासः- ३७५६, 
बाथ मः- ३७५६) 

२ पोिलस व इतर िवभागांचे 
अिधकारी/ कमचारी, मेटन  स 
 टाफ यांचकेरीता ता  तरुती 

िनवास  यव  था 

१.५० गद च े िनयोजनासाठी असलले े पोिलस व इतर  टाफ यांचके रता 
ता  परु  या  व पात िनवास  यव  थसेाठी मंडप टाकण,े मैदान सपाटीकरण 
करण,े अंतगत र  त ेतयार करणे, पाणीपरुवठा, शौचालय,मुता-यांची  यव  था,  
िव ुत  यव  था करणे इ  यादी कामे करणे आव  यक आह.े 

(एकूण मैदानः- ४.१३ एकर, मुतारीः- ३५, संडासः- १००, बाथ मः- 
१००)  

३ ता  परुते वाहनतळ, शौचालय 
व पाणीपरूवठा   यव  था 
एकूण मैदानः- १६२.७६ 
एकर  
बसेस-४०४१, कार- 
२०६२४  सडंासः- ७१, 
मुतारीः- १००  

१२.०० ी साईबाबा महासमाधी शता  दी कालावधीत िशड त येणा-या 
साईभ  ताकं रता अित र  त वाहनतळ  यव  था िनमाण करणेसाठी, जिमन 
सपाटीकरणासह  मैदान तयार करण,े अंतगत र  त,े संडास, मुतारी, वॉश बेिसन, 
िव ुत, इ  यादी  यव  था  करण.े 

वाहनतळे, साईभ  त कॅ  प, पारायण मैदान, येथ े पाणी पुरवठ्याची 
 यव  था करणेसाठी पाईपलाईन, टॅ  कस, पी.  ही.सी. टा  या इ  यादी  यव  था 

करणे. 
स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस , मुंबई यांनी तयार केले  या क  प अहवालात ी साईबाबा 

समाधी शता  दी महो  सव कालावधीत िशड त येणा-या साईभ  ताकंरीता वाहनतळे व िनवास  यव  था करणकेामी 
खालील माण े  यव  था कर  याचे  तािवत करणते आले आहे.  
अ) वाहन पािकग  यव  था- 

पािकग 
नंबर 

िठकाण े फळ वाहन पािकग 
मता 

िशड  पासून 
अंतर 

जागा मालक 

१ सावळीिवहीर ब,ु 
गट नंबर ५/२९/३०/३२ 

१०.५० एकर १६२७ कार ६ िकमी. ी के.सी.पां डे  

२ सावळीिवहीर ब.ु 
 गट नंबर- २४७ ते २५४, 
 सोनेवाडी गट नंबर- ५७, ५९ ते ६८ 

१०० एकर १३७२८ कार 
२७६५ बसेस 

८ िकमी महारा   रा  य शतेी 
महामंडळ मया. 

३ सावळीिवहीर ब,ु 
गट नंबर २३१/२, 

१७ एकर १८४४ कार 
३७१ बसेस 

४.५० िकमी गोदावरी शगुर िमल  

४ िनमगांव को-हाळे, 
गट नंबर २३/२, 

७ एकर ५४५ कार 
२३५ बसेस 

२.५० िकमी ी जयिकसन िधगंरा  

५ िनमगांव को-हाळे,  शासक य िव ाम 
गहृाजवळ शटल बस डेपो 

३ एकर १६७ बसेस १.५० िकमी महारा   रा  य शतेी 
महामंडळ मया. 
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५ए िनमगांव को-हाळे, 
गट नंबर १८३ 

५ एकर  ३८५ कार  
१६८ बसेस  

२.५० िकमी  ी साईबाबा सं  थान  

६ िशड   स  ह न.ं१५९/१६१ १० एकर  १०५६ कार  
२१३ बसेस  

१.५० िकमी महारा   रा  य शतेी 
महामंडळ मया. 

७ साकुरी गट न.ं३५६ पैक  व ३५८ पैक   ७.८३ एकर  ७३९ कार  
१२२ बसेस  

३ िकमी  ी रवी ी कंदलुा  

८ साकुरी गट न.ं२८०/३ ५.४३ एकर  ७०० कार  ३ िकमी  साई साद ॉपट ज  
 
िसहं  थ कंुभमेळा – २०१५ चे कालावधीत गद चे िनयोजनासाठी उपरो  तपैक  अनु म नं.१,३, ५ ते ८ 

या िठकाणी पाक गंची  यव  था  करणसेाठी मु म टाकून वाहनतळांची िनिमती करणते आली होती.  यामु ळे तेथे 
आव  यकतेनुसार थोडेफार माणात मु म टाकून  यव  था करता येईल असे मत आह.े अ.न.ं५ ए, म  ये दशिवले 
पािकगचे िठकाण ह ेसं  थान मालक चे मौजे िनमगांव – को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील आह.े सदरचे े  हे 

ी साई सादालयाचे पि मेकडील साईच र  पारायण व गंगािगरी महाराजांचे स  ताहसाठी गहृीत धरणते 
आले  या महारा   रा  य शेती महामंडळ यांचे मालक चे गट न.ं८९ व ९० चे जवळ आह.े  यामळेु सदरचे 

े ाम  ये पािकग िवकिसत करण ेआव  यक आह.े   
उपरो  तपैक  अ.न.ं२ म  ये दशिवले माण े महारा   रा  य शेती महामंडळ यांचे मालक चे मौजे 

सावळीिवहीर ब,ु २४७ ते २५४ व सोनेवाडी गट न.ं५७,५९ ते ६८ या ८८.३ एकर े ात शता  दी कालावधीतील 
होणा-या सभंा  य गद  या अंदाज घेऊन  यानुसार सदर पािकग िवकिसत करणबेाबत िनणय घेता येईल. 
ब) िनवास  यव  था मता 

िनवास 
िठकाण 

िठकाण े फळ िनवास मता   िशड  पासून  
अंतर 

जागा मालक  

१ सावळीिवहीर ब,ु 
गट नंबर ५/२९/३०/३२ 

२ एकर  १४५०  य  ती  ६ िकमी. ी.के.सी.पां डे  

२ सावळीिवहीर ब.ु 
 गट नंबर- २४७ ते २५४, 
 सोनेवाडी गट नंबर- ५७, ५९ ते ६८ 

८३ एकर  ६०१७५  य  ती ८ िकमी महारा   रा  य शतेी 
महामंडळ मया. 

३ सावळीिवहीर ब,ुगट नंबर २३१/२, ३ एकर २१७५  य  ती ४.५० िकमी गोदावरी शगुर िमल  
४ िनमगांव को-हाळे ,गट नंबर २३/२, २ एकर १४५०  य  ती २.५० िकमी ी  जयिकसन िधगंरा  
५ िनमगांव को-हाळे,  गट न.ं१८०,१८१ ४ एकर ३०००  य  ती १.५० िकमी महारा   रा  य शतेी 

महामंडळ मया. 
५ए िनमगांव को-हाळे ,गट नंबर  १८३ २० एकर १४५००  य  ती २.५० िकमी  ी साईबाबा सं  थान  
६ िशड   स  ह न.ं१५९/१६१ २ एकर १४५०  य  ती १.५० िकमी महारा   रा  य शतेी 

महामंडळ मया. 
७ िशड  स  ह न.ं१४८  पैक   ०२ एकर १४५०  य  ती ०.५ िकमी  ीमती रजनी जोगळेकर  

७ए िशड  स  ह न.ं१४८  पैक   १० एकर ७२५०  य  ती ०.५ िकमी  ीमती रजनी जोगळेकर  
८ साकुरी गट न.ं३५६ पैक  व ३५८ पैक   २ एकर  १४५० व ् य  ती   ३ िकमी  ी रवी ी कंदलुा  

   स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस , मुंबई यांनी तयार केले  या क  प अहवालात साईभ  ताचंे 
िनवासाकरीता उपरो  त माण ेमंडप  यव  था गहृीत धर  यात आलेली होती. तथापी शता  दी कालावधीत होणा-
या गद चा अंदाज घेऊन आव  यकतेनुसार िनवासाकरीता मंडप  यव  था उभारणी करता येईल. 

ी साईबाबा समाधी शता  दी वष सन २०१७-२०१८ चे कालावधीतील सभंा  य गद चे एकुण ७० 
िदवस खालील माण ेआहते.   

अ.नं िदनिवशेष गद चा कालावधी (िदनांक) िदवस 
०१. पु  यितथी  िद.२९/०९/२०१७  ते िद.०२/१०/२०१७  ०४ 
०२. िदवाळी सु ी  िद.२२/१०/२०१७  ते िद.२९/१०/२०१७ ०८ 
०३. नाताळ सु ी  िद.२४/१२/२०१७  ते िद.०१/०१/२०१८  ०९ 
०४. जास  ताक िदन  िद.२६/०१/२०१८  ते िद.२८/०१/२०१८  ०३ 
०५. महािशवरा ी  िद.१०/०२/२०१८  ते िद.११/०२/२०१८  ०२ 
०६. रामनवमी उ  सव  िद.२४/०३/२०१८  ते िद.२६/०३/२०१८  ०३ 
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०७. उ  हाळा सु ी - (सव गु वार, शिनवार, रिववार) िद.०८/०५/२०१८  ते िद.०२/०६/२०१८  ११ 
०८. गु पौिणमा उ  सव  िद.२६/०७/२०१८  ते िद.२९/०७/२०१८  ०४ 
०९. ावण मास ारंभ- (गंगािगर महाराज स  ताह सोहळा) िद.१६/०८/२०१८  ते २३/०८/२०१८  ०८ 
१०. ावण मास- ( ी साई सतच र  पारायण सोहळा) िद.२७/०८/२०१८  ते िद.०३/०९/२०१८  ०८ 
११. दसरा- ( ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव समारोप) िद.१०/१०/२०१८  ते िद.१९/१०/२०१८ १० 
  एकूण : ७० 

 ताव- वरील त   याम  ये नमदू केले  या सभंा  य गद चे कालावधीपैक  मांक ११ मधील 
कालावधीत सवात जा  त गद  अपेि त आहे.  याखालोखाल अ. .९ व १० चे कालावधीचे काय मासाठी 
मोठी गद  होण ेअपे ीत आह.े  यामळेु सदर कालावधीत पािकग व िनवास  यव  था मोठ्या  व पात उपल  ध 
करावी लागेल. या  यितरी  त .०१ ते ०८ म  ये नमदू केले  या कालावधीसाठी तुलनेने कमी गद  अपेि त 
असलेने  यानसुार िनवास व पािकगची  यव  था करावी लागेल. शता  दी कालावधीत चार हजार साईभ  ताचंी 
५० िदवसांसाठी िनवास  यव  था करणेसाठी  वतं   ताव सादर कर  यात आलेला आह.े मोठ्या गद चे 
कालावधीत िनवास  यव  था उभारणेसाठी Rate Contract करणसेाठी ई-िनिवदा मागवनू दर िनि त करता 
येतील.  

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ चे कालावधीत िशड  येथे येणा-या 
साईभ  तासंाठी ता  परु  या  व पात िनवास  यव  था, वाहनतळे व अनषुं िगक  यव  था करणेसाठी ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखड्याम  ये वरील माण ेसोई-सिुवधा उभारण े  तावीत करणते आले आहे. 

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखड्याम  ये  तावीत करणते आले  या  
सोयीसिुवधा उभारण े अथवा ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात भािवकांची होणारी सभंा  य गद  व  या 
अनषुंगाने वाहन पािकग, ता  परुती िनवास  यव  था व इतर आव  यक सोयी सिुवधा समाधी शता  दी वषात 
उभारणीकामी कोण  या िठकाणी व िकती कालावधीसाठी ता  परुती वाहन पािकग  यव  था, ता  परुती 
िनवास  यव  था व इतर सोयी सिुवधा िनमाण आव  यक आहे, याबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.  

िनणय .६८३ यावर सिव तर चचा होऊन, टाटा क सि टंग इिजिनअस यांनी सादर केले या आराखडयामधील 
िनवास यव था, वाहन पािकग यव था व इतर मुलभूत सोयी-सुिवधांसाठी तािवत केले या जागा 
या भािवकांसाठी गैरसोयी या अस याने यािठकाणी मुलभूत सोयी-सुिवधा उपल ध क न देणे यो य 
होणार नाही. याकरीता ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ म ये येणा या 
साईभ ाचंी ता पुर या व पात िनवास यव था, वाहन पािकग यव था तसेच इतर आव यक मुलभूत 
सोयी-सुिवधा उपल ध क न देणेकामी थािनक सिमती सद यानंी जागेची िनि ती क न ावी. या 
ता पुर या मुलभूत सोयी-सुिवधा फ  गद चे कालावधीम ये प रि थतीनुसार अंदाजे ५० िदवसांसाठी 
उपल ध क न दे यात या यात. तसेच यासाठी मोकळया जमीन चे सपाटीकरण वगैरे करणेऐवजी 
आप याकडील उपल ध असले या तयार मैदानांवर या सोयी-सुिवधा उपल ध क न दे यात या या व 
आव यकतेनुसार महारा  रा य शेती महामंडळाची िशड  लगत असले या जिमनी अिध हीत करणेत 
या यात, असे ठरले. तसेच यासाठी वािषक दर ठरिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी 
करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िविवध पायाभुत सोयी-सुिवधा िनमाण करणेिवषयी 

चचा व धोरणा मक िनणय घेणे. 
िनणय .६८४ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.         (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१० ी साईबाबा सं थानमाफत I.A.S. ॲकेडमी सु  करणेसंदभातील िविवध िवषयांवर चचा क न 

धोरणा मक िनणय घेणे. 
ताव- सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, कोपरी, 

ता.वसई-िवरार (पवू) िज  हा ठाण े यांची मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७,१७८, २८२/१, २८४ व 
२८८ मधील भखुंड मांक १ इमारत बी व डी िवनामोबदला सं  थानला दणेगी  व पात ह  तातंरण करणेस 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े तसचे मा.  यव  थापन सिमती िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील िनणयास 
अनसु न आय.ए.एस. अकॅडमी सु  करणेसाठी करावयाचे कामांचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती 
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िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणते आलेला होता.  यावर सिमतीने िनणय .५११ खालील माणे 
घेतलेला आह.े  

“मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील देणगी िमळाले  या “बी” व “डी” इमारत म  ये आय.ए.एस.अकॅडमी 
सु  करणेसाठी  तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 
तसचे या अकॅडमी  या ग  हनर कौि सलम  ये सद  य  हणनू मा.अ  य , मा.उपा  य  यांचेबरोबरच मा.अॅड.मोहन 
जयकर, मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले या सिमती सद  याचंा समावेश करणते यावा, असे 
ठरले.”  

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणते आले  या  तावात अ.न.ं४ रा  य शासक य 
 यवसाय िश ण सं  था , मुंबई या नामां िकत अकॅडमी याचंकेडे शासक य कामकाजासाठी असले  या 

पदसं  ये माणे आकृतीबंध तयार क न शासनाचे िवधी व न ्याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा  यता  यावी 
लागेल अस े  तावीत करणते आले होते,  यास सिमतीने िद.१५/०६/२०१७ रोजी िनणय .५११ अ  वये 
मा  यता िदलेली आह.े तसचे सवेािनवृ  ती सनदी अिधकारी ी.सधुीर ठाकरे यानंी िवनामोबदला या अकॅडमी  या  
ग  हिनग कौ  सीलचे अ  य पद ि वकारणसे समंती िदलेली असलेबाबतची मािहती मा .अ  य  महोदय यांनी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेत िदलेली आह.े  

  सदर िनणयानसुार आकृतीबंध मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे 
मा  यतेसाठी सादर करणकेामी इकडील कायालयामाफत िद.२९/०६/२०१७ रोजी  ताव सादर केला असता, 
सदर  तावावर मा.उप कायकारी अिधकारी महोदय यांनी “ग  हिनंग कौि सलम  ये अिधका-यांचा समावेश क न, 
 याचे आदशे पा रत क न,  याचंी बैठक घेऊन नंतर सिव  तर सव मु ांचा अ  यास झा  यानंतर  यव  थापन 

सिमती  या मा  यतेने पढुील कायवाही करावे” अस े मा.मु  य कायकारी अिधकारी महादयेा यांचे िनदश 
असलेबाबत शेरा िलिहलेला आह.े  

   यानंतर आय.ए.एस.अकॅडमीचे कामकाज मा. ी.मनोज घोडे पाटील, उप िज  हािधकारी यांचेकडे 
सोपिवणेबाबत इकडील कायालयामाफत िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे  ताव सादर केला असता, सदर  तावावर 
“मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी आय.ए.एस.अकॅडमीचे कामकाजक रता १. मु  य कायकारी 
अिधकारी २.उपिज  हािधकारी –२, ३.उप कायकारी अिधकारी ४. कायकारी अिभयंता व ५. मु  यलेखािधकारी 
यांची सिमती  थापन करावी व  याचंा ग  हिनंग कौि सलम  ये समावेश करावा.  या सिमती  या मागदशनाखाली 
सव कामकाज करणते यावे. तसचे आ  थापना िवभागामाफत सव कामकाज करणबेाबत” िनदश िदलेले आहते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५११ अ  वये आय.ए.एस. 
अकॅडमी  या ग  हनर कौि सलम  ये सद  य  हणनू मा.अ  य , मा.उपा  य  यांचेबरोबरच मा.अॅड.मोहन जयकर, 
मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले या सिमती सद  याचंा समावेश करणते यावा, अस े ठरलेले 
आह.े इकडील कायालयाकडील िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे िटपणीवरील मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे 
िनदशा माणे १. मु  य कायकारी अिधकारी २.उपिज  हािधकारी –२, ३. उप कायकारी अिधकारी ४. कायकारी 
अिभयंता व ५. मु  यलेखािधकारी यांचा ग  हिनंग कौि सलम  ये समावेश करणसे मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता ावी अस ेिनदश िदलेले आहते.  

सदरची सिमती गठीत के  यानतंर  याबाबत  वतं  आदशे पा रत कर  यात येईल, सिमती  या 
कामकाजासाठी एक िलपीक-टंकलेखक उपल  ध क न दतेा येईल. तसचे सदर सिमतीचे मागदशनानसुार  

१. आय.ए.एस. अॅकडमीसाठी Coaching Study Material साठी आऊटसोस प तीने एज  सीची 
नेमणकू करणे िकंवा मानधनावर अिध  या  याते िकंवा त  यांची नेमणकू करण.े 

२. आय.ए.एस.अकॅडमीसाठी शासक य कामकाजासाठी  वतं  आकृतीबंध तयार करण.े  
३. आय.ए.एस.अकॅडेमीसाठी Screening Test ारे िव ा  याची िनवड करणसेाठी कायप ती िनि त 

करण.े  
४. आय.ए.एस.अकॅडेमीसाठी आव  यक शै िणक सािह  य, फिनचर, सगंणक इ. खरेदी करणे.  

ग  हिनंग कौि सलची बैठक घेऊन वरील सव िवषयांवर सिव  तर चचा करण ेआव  यक आह.े तसचे 
ग  हिनंग कौि सलम  ये यावर िनणय घेऊन,  यास मा.  यव  थापन सिमतीची व  यानंतर िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांची मा  यता  यावी लागेल, अस ेमत आह.े   

  तरी उपरो  त सिमतीचा समावेश ग  हिनंग कौि सलम  ये करणसे व नमदु केले माणे कायवाही करणेस 
मा  यता िमळणेस िवनंती. 
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िनणय .६८५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमाफत सु  करावया या I.A.S. ॲकेडमी या 
ग हिनग कौि सलम ये मा. ी.सुधीर ठाकरे,  मा. ी.सु रेश हावरे, मा. ी.चं शेखर कदम, मा.ॲङमोहन 
जयकर, मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ी. ताप भोसले व मा. ीमती 

बल अ वाल (भा. .से.), मु यकायकारी अिधकारी यांचा समावेश करणेत यावा. तसेच या ग हिनग 
कौि सलने I.A.S. ॲकेडमी सु  करणेकामी उपरो  तावात नमुद केले या िवषयांवर मागदशन 
करावे, असे ठरले. 

तसेच मु यकायकारी अिधकारी यांचे अ य तेखाली उपिज हािधकारी- २, उपकायकारी 
अिधकारी, मु यलेखािधकारी व कायकारी अिभयंता यांचे कायकारी मंडळ (Executive Council) 
तयार करणेस मा यता दे यात आली.         

ी.सुधीर ठाकरे यांची सं थान या तावीत आयएएस ॲकेडमी या ग हिनंग कौि सल या 
अ य पदी िनवड करणेत आलेली आहे. आयएएस ॲकेडमी या कामकाजासाठी ी.सुधीर ठाकरे 
यांना िशड  येथे येणे-जाणेसाठी व िशड  येथे वाहन यव था, िनवास यव था,भोजन यव था 
सं थानमाफत दे यात यावी. तसेच िशड  येथील वा त या या कालावधीत एक सुर ा कमचारी 
पुणवेळ यांचे बरोबर देणेत यावा, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं११ साईपादु का दशन सोहळा िविवध रा यांम ये आयोिजत कर यासंदभात ा  तावांवर सिव तर चचा 

क न, धोरणा मक िनणय घेणे. तसेच यासंदभात िनयमावलीवर चचा क न िनणय घेणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/ 
तरतूद . 

कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकल/ 
उपकलम . 

तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

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

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व 
सुिवधा पुरिवण े

तावना- माहे-ऑ टोबर-२०१७ ते ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीम ये सं थानमाफत ीसाईबाबा 
समाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आह.े यािनिम  जे साईभ  िशड  येथे दशनासाठी येऊ शकत 
नाही अशा साईभ ांचे सोईसाठी समाधी शता दी महो सवाचे पा भमूीवर या मुळ पादकुा दशे-िवदशेात 
िठकिठकाणी ने याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेम  ये िनणय झालेला आह.े  

ताव- ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाम ये आयोिजत करावया या धािमक, सां कृतीक व 
सामािजक काय मांची परेषा व व प ठरिवणकेामी धोरणा मक िनणय घेणकेामी मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.२८.०४.२०१७ चे सभेपढेु िवषय न.ं०३ सादर करणते आला होता. यावर िनणय .२८० नुसार “जे 
सवसामा य साईभ  चे दशनासाठी िशड  येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ ां या सोयीसाठी, समाधी 
शता दी महो सवा या पा भमूीवर या मळु पादकुा देश -िवदशेाम ये िठकिठकाणी दशनासाठी उपल ध क न 
दे यात या यात. यासाठी जी साईमं िदरे बाबां या पादकुांची मागणी करतील, यांची यो य ती चौकशी व 
खातरजमा क न, यांनाही चांदी या पादकुा दशनासाठी उपल ध क न ा यात. या पादकुांसोबत सं थानची 
दि णा पेटी व देणगी पावती पु तक ठेव यात यावे . मं िदर िवभागाने या संबंधीची िनयमावली तयार करावी व 
समाधी शता दी वषातील मुळ पादकुा दशन सोह याची सु वात आं दशे रा यातील िवजयवाडा येथनु करणते 
यावी, यािठकाणी या भ ांची सं या जा त माणात आह.े तसचे समाधी शता दी वषाम ये आयोिजत 
काय मांमधील भजन/ क तन/ वचन या कारचे काय म मं िदराचे उ रेस सरंजाम बागेत ठेवावेत व मोठ्या 
व पा या काय मांसाठी जागेची िनि त करावी.” असा िनणय पारीत करणते आलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- वरील िनणयास अनुस न ीसाईबाबां  या मळु पादकुा व चांदी या पादकुा 
दशेा-िवदशेाम  ये िविवध िठकाणी दशनासाठी उपल  ध क न दणेेसाठी खालील माण े िनकष व िनयमावली 
िनि त कर यात यावी अस ेन  मत आहे.  

अ) देशा-िवदेशातील व इतर रा  यातील पादु का दशन काय मासाठी आयोजकांकडून 
खालील माणे  यव  था होणे अपेि त आहे. 
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अ.नं. चे पादुका दशन काय मासाठी आव  यक असले  या  यव  थेबाबत तपशील. 
१ ) काय माचे िठकाणी या मुळ पादुका  यित र  इतर ितका  मक पादुका व ितका मक समाधी नसणेबाबत.  
 १.सं थानच े ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  होणा-या पादकुा दशन सोह याकरीता ीसाईबाबां या यु िझयम 

हॉलम ये ठेव यातआले या या मुळ पादकुांपैक  एक पादकुा भारतात व परदशेात ने यात येतील. तसेच जे साईमं िदरे या 
पादकुांची मागणी करतील, यांची शता दी क ामाफत यो य ती चौकशी व खातरजमा क न यांना चांदी या पादकुा उपल ध 
क न ा यात. या पादकुांसोबत सं थानची दि णा पेटी व दणेगी पु तक ठेव यात याव.े (मा. यव थापन सिमतीच े
िद.२८/०४/२०१७ च ेसभेतील िवषय न.ं०३, िनणय .२८० नुसार) 
२.पादकुा दशन सोह याकरीता या िठकाणी जा याच े िनयोजन आह,े अशा िठकाणी ीसाईबाबांची ितका मक समाधी 
नसावी. 
३.पादकुा दशनासाठी ने यापुव  सं थानच ेलखेाशाखेमाफत सदर पादकुांचा िवमा उतरिवणे आव यक आह.े 
४. या पादकुा कोण या िठकाणी या यात व कोण या िठकाणी नेऊ नये याबाबत िनणय घणेेचा अिधकार पुणपणे ी साईबाबा 
सं थान िव त यव थचेा राहील.  

 ५.पादकुा कोण  याही प रि थतीत िनयोिजत िठकाण सोडून इतरमं िदर अथवा कोणा  या घरी नेऊ नयेत. 
२) काय मासाठी शहरा  या म  यवत  िठकाणी जागा उपल  ध करावी. (मैदान िकंवा  टेडीयम)  
 १. पादकुा दशन काय मासाठी पु रेसे  टेज आयोजकाने तयार करावयाच ेआह.े  
 २. दशनरांगेसाठी पु रेशी रेल ग यव̀ था आयोजकाने करावयाची आह.े  
 ३. भजनसं  या काय मासाठी  टेजची  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ४. दशकांची बैठक  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ५. महा साद व  याकरीता आव  यक बैठक  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ६. दशनाथ  ंभ  तांसाठी िप  या  या पा  याची  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ७. सं  थान काशनांसाठी  टॉल यव था आयोजकांनी क न ावयाची आह.े  
 ८. भ  तासंाठी खा पदाथाच े  टॉल यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ९. जागोजागी ड  टबीनची व व छतागहृांची  यव  था  आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 १०.  टेजवर लाईट व फॅन  यव  था यो य या सुर ीततेसह आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ११.  टेज डेकोरेशन (शता दी लोगोसह, सं थानच ेबॅनरसह), तसेच  वनी ेपण  यव  था  आयोजकांनी करावयाची आह.े 
 १२.काय माच ेिठकाणी आव यक ती सुर ीततेची अि नशमनची उपकरण,ेइ. ची  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े 
 १३.सं थानचदेणेगी काऊंटर असाव,े इतर कोणाचहेी नसाव.े आव  यकतेनुसार सं थानमाफतदि णा पेट्या ठेवा  यात. 
३) िशड  येथून येणा-या मा.अ य , मा.उपा य ,मा.िव त, मा.का.अ, मा.उपका.अ यांची वतं  िनवास यव था व 

इतर कमचारी वृंदांसाठी वतं  िनवास  यव  था व ना ा,जेवण,चहापानाची यव था आयोजकांनी करावयाची आहे.  
४)  या पादुकांसाठी सुरि त जागा असावी. तसेच आव यक व प रपुणसुर ा र कांची नेमणूक करणे. 
५) चार व िस ी (शता दी लोगो व िशड  मंिदर कळस) इ  यादीचे िनयोजन करणे.  
 १.  थािनक केबलधारकांकडून याबाबत िस  दी दणेेची  यव  था करावी.  

 २. होड ं ज/बॅनर तयार क न यो  य िठकाणी लावणेची  यव  था करणे.  
 ३. पॅ   लटेस् छापुन काय म व सं  थानमाफत भ  तानंाकरीता राबिवणेत यणेा-या योजनांची  िस  दी दणे.े  
 ४. सोशल िमडीया  हाटस्अॅप व फेसबुक इ  यादी साईटवर िस ी दणेे.  
 ५.  यजूपेपरमधनू िस ी दणेे.  
६) वाहन  यव  था करणे.  
 १. िवमानतळ/रे व े टेशनपासून िनवास  यव  थपेयत मा.िव  व  तासंाठी वाहन  यव  था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 २. िवमानतळ/रे  वे  टेशन ते िनवास  यव  थपेयत कमचारीवगासाठी वाहन  यव  था तसेच अिधकारी/कमचारी यांना काय म 

थळाच ेजवळ िनवास यव था आयोजकांनी करावयाची आह.े  
 ३. चे पादकुांसाठी सुर ार कांसहीत तीन वाहनाच ेिनयोजन करावयाच ेआह.े  मध  या वाहनाम  ये  या पादकुा असतील 

 यातीलपुढे व माग ेसुर ा वाहन असाव.े तसेच आव यक यािठकाणी पादकुा िवमानाने ने यात या यात . 
 ४.  या पादकुा िमरवणूकसाठी िच रथ  यव  था तसेच दचुाक -चारचाक  गाडयांचा ताफा इ.ची  यव  था करणेत यावी. 
७) प कार प रषदेसाठी जागा उपल  ध क न देणे.   
 १. प कारानंा दणेेसाठी िस ीप क छापणे  
 २. प कारां  या चहापानाची  यव  था करणे  
 ३. प कारांचा शाल, ीफळ व ची मूत  दऊेन स कार करणे अथवा यथोिचत स मान करण.े  
८) संबंधीत ािधकरणाकडून आव यक परवानगी घेणेत यावी.  
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 १.पोिलस परवानगी घणेेव गद च ेिनयोजनाकरीता पु रेसा बंदोब  त ठेवणेची कायवाही आयोजकांनी करावयाची आह.े 
 २.नगरपािलका िकंवा त  सम कायालयाची परवानगी 
 ३.पादकुा दशन सोहळा , िमरवणूक, ीसाई भजन सं या व इतर काय म यां या त सम परवान या संबंधीत आयोजकाने िवहीत 

वळेेत यावया या आहते.  
९) िनमं ण व स कार समारंभबाबत कायवाही करणे.  
  थािनक आमदार, खासदार, मं ी, नेतेमंडळी,  ये  ठ कलाकार, प कार व इतर मह वाच े य ना िनमं ण दे यात याव.े तसेच 

यांचा यथायो य स कार कर यात यावा. 
१०) दशनाथ चंी सुर ा यव था उ  कृ  ट असावी.  
 १.दशन सोह याच ेअसलले ेिठकाण ह े  णालये, िनवासी े , शै िणक सं कुलापासून यो यअंतरावर असावे. 
 २.दशन सोह याच ेिठकाणी थमोपचार क ,अॅ   यलु  स सुिवधा, अि नशमन यव था  असावी. 
 ३.पादकुा दशन सोह याच ेिठकाणी गद चे िनयोजन कर यात याव,े आप कालीन प र थीतीत यो य ती उपाययोजना हावी.  
११) पादुका दशन सोह याचे िठकाणी िविवध दशनठेवणेत यावे.  
 काय माच ेिठकाणी श य अस यास ीसाईबाबांच-े ं थ दशन/ िच  दशन/ रांगोळी दशन व त सम दशन ठेवाव.े 
१२) िवमा 
 १) पादकुा दशन सोह याकरीता यणेा-या भ ांचा यो य तो अपघात िवमा उतरिव यात यावा. 

 २)िशड  येथनु या पादकुांचा िवमा उतरिव यात यावा. तसेच काय माकरीता सं थानच े अिधकारी, पदािधकारी व इतर 
कमचारी यांचा वासासह िवमा उतरिव यात यावा. 

१३) काय माची परेषा व िनयोजन यो  य प  दतीने करणेत यावे.  
 १.काय म एक िदवसीय असावा. याम ये काकड आरती व शजेारती करता येणार नाही. तसेच िशड  माझे पंढरपुर,मा या ह 

आरती व धपूारतीची वेळ िशड  येथील वळेे माणे असावी व याच ेपालन काटेकोरपणे केल ेजाव.े 

 २. तसेच काय माची परेषा व काय माच ेिनयोजन सं थानच ेमं िदर िवभाग व शता दी क  ह ेएक ीत करतील.  
 ३.काय माच ेसु वातीस सनई-चौघडा वादन असावे, म यंतरीच ेवळेेतव इतर वळेेत या रा याच ेभाषतेील िविवध सां कृितक व 

साईभजन काय माच ेिनयोजन असाव.े 
 ४. याच माणे काय माच ेसु संचलनाकरीता थािनक भाषा व मराठी/िहदंी/इं जी यापैक  एक भाषचे े ान असले  या जाणकार 

य स नेमाणेत याव.े 
 ५.िमरवणूक साठी बॅ  ड, ढोलपथक वा त सम  थािनक कलापथके थािनक परवानगीने नेम यात यावी. 
 ६.आयोजकाने दशनाथ  भ  तानंा दशनानंतर श य अस यास िवतरणासाठी साद पाक टे उपल  ध क न ावीत. 
१४) सं थानचे नावलौक कास बाधा येणार नाही याबाबत संबंधीत आयोजकाची जबाबदारी असेल व याबाबतची 

खबरदारी व द ता आयोजकांनी  यावयाची आहे. 
१५) ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे नावाचा इतर खाजगी कामासाठी अथवा उि ांसाठी वापर करता 

येणार नाही.  

 
ब) सं  थान माफत पादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय मासाठी आव  यक मनु  यबळाचे िनयोजन 

शता दी क ामाफत कर यात येईल व काय माचे िनयोजनाचे वेळी शता दी क ाचे आदेशानसुार संबंधीत 
िवभागामाफत आव यकतेनसुार मनु यबळ उपल ध क न दे यात येईल .    

  तसचे या मळु पादकुा ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या काय े ाचे बाहरे नेऊ नये , अस ेन  
मत आह.े तरी उपरो  नमदू के या माण े ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाकरीता पादकुा दशन सोहळा 
काय माकरीता िनयमावली िनि त होणकेामी व यासाठी सं थानचे मनु यबळ नेणकेामी िनणय होणसे िवनंती 

िनणय .६८६ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन, साईपादु का दशन सोहळा िविवध रा यांम ये आयोिजत 
कर यासंदभात ा  झाले या तावांची छाननी करणेसाठी सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब 
वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को हे व मु यकायकारी अिधकारी यांची सिमती गठीत करणेत आली. 
या सिमतीने साईपादु का दशन सोहळयासाठीची िनयमावली ८ िदवसांम ये अंतीम करावी, असे ठरले.  

(कायवाही- मं िदर िवभाग मखु/ समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१ देशभरातील िविवध रा यांम ये साई पादु का दशन सोहळा आयोिजत कर यासंदभात ा  तावांवर 

सिव तर चचा क न, धोरणा मक िनणय घेणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद –  

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

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय – 
१) िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१  

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते ३१ ऑ  टोबर, २०१८ 
अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामाजीक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या 
भ  य  व पा  या काय माचंे आयोजन करणते यावे. तसचे चे पादकुा जवळपास १०० िठकाणी दशनासाठी 
पाठिव  यात या  यात.” 
२) िदनांक २८ एि ल, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२८०  

“जे सवसामा  य साईभ  त चे दशनासाठी िशड  येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या 
सोयीसाठी, समाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या मुळ पादकुा दशे– िवदशेाम  ये िठ किठकाणी 
दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात. यासाठी जी साईमं िदरे बाबां  या पादकुांची मागणी करतील,  याचंी 
यो  य ती चौकशी व खातरजमा क न,  यानंाही चांदी  या पादकुा दशनासाठी उपल  ध क न ा  यात. या 
पादकुांसोबत सं  थानची दि णा पेटी व देणगी पावती पु  तक ठेव  यात यावे. मं िदर िवभागाने या संबंधीची 
िनयमावली तयार करावी व समाधी शता  दी वषातील मळु पादकुा दशन सोह याची सु वात आं देश 
रा  यातील िवजयवाडा येथनू करणते यावी. या िठकाणी  या भ  ताचंी सं  या जा  त माणात आहे.”. 
३) “िदनांक २३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३५८  
शता  दी वषाचे  येक मिह  यात पादकुा दशन काय म आयोिजत करावा . पादकुा दशन सोह यासाठी सव 
सोयीयु  त सं  थान वाहन तयार क न घे  यात यावे. या काय माचे िनयोजन व खच  या-  या रा  यातील दानशरू 
साईभ  तामाफत िकंवा मं िदरामाफत कर  यात यावे. तसेच दशे िवदेशातील पादकुा दशनासाठी दोन पादकुांचा 
सटेचा वापर कर  यात यावा. तसेच महारा  ातील सव िज  ात पादकुा  दशन सोहळा आयोिजत कर  यात यावा.” 
४) िदनांक २५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ६२५  

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत भारतात व परदशेात ी साईपादकुा 
दशन व साईभजन सं  या काय माचा पिह  या ०३ (ऑ  टोबर ते िडसबर -२०१७) मिह  यांसाठीचे काय म 
िनि त क न पढुील सभेसमोर सादर करणते यावे तसचे पादकुा सोहळयासाठी सव िठकाणी मळु पादकुा पाठवू  
नयेत. मागणी करणा-या सं  थेची मता पाहनच पादकुा दशनासाठी पाठिवणते या  यात. सदरह पादकुा दशन 
सोहळयासाठी पाठिवणकेामी महारा  ासाठी एक व महारा  ाबाहरेील रा  यासंाठी एक अशी दोन वाहनांची 
 यव  था करणते यावी.” 

 तावना:- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद. १ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े  

जे सवसामा  य साईभ  त चे दशनासाठी िशड  येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ  तां  या सोयीसाठी, 
समाधी शता  दी महो  सवा  या पा  वभमूीवर  या  मळु पादकुा देश –िवदशेाम  ये िठ किठकाणी दशनासाठी 
उपल  ध क न दे  यात या  यात असा िनणय िदनांक २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत झालेला आहे.  

 ताव:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार केले  या 
कायवाहीचा आढावा घेणकेामी िद.०३/०६/२०१७ रोजी शासक य अिधकारी व िवभाग मखु यांचे समवेत 
झाले  या बैठक त मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांनी पादकुा दशन काय मासाठी  याचंे  ताव सं  थानकडे 

ा  त झाले आहते अशांना थम ाधा  य दे  यात यावे, अस ेिनदश िदलेले आहते. 
तसचे मा. अ  य  सो. यांनी िदले  या िनदशानुसार िशड  येथे झाले  या देशिवदशेातील साईमं िदरांचे 

चचास ाला हजर असणा-या साईमं िदरांना, वतमानप ातनू तसचे सं  था न  या सकत  थळाव न चे पादकुा दशन 
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सोहळा आयोजीत करणबेाबत आवाहन करणते  आले होते, सदर जािहरातीस चांग  या कारे ितसाद िमळत 
असनू याबाबत अजनूही काही मं िदरांचा सं  थानकडे पादकुा दशन सोहळा घेणेबाबत प  यवहार सु  आहे.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळावेळी झाले  या िनणयांनुसार कायवाही करणसेाठी सं  थानकडे ा  त 
झाले  या सवच  तावधारकांकडून मािहती मागिव  यात आलेली आह े व अजनूही काही  ताव येत आहते. 
 याची मािहती सोबत ‘प रिश  ट’  हणनू जोडली आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष सन 
२०१७-१८ चे कालावधीत भारतात व परदशेात ी साईपादकुा दशन व साईभजन सं  या  काय माचा पिह  या 
०३ (ऑ  टोबर ते िडसबर -२०१७) मिह  यासंाठीचे काय म िनि त क न पुढील सभेसमोर सादर करणते याव,े 
असा िनणय झालेला आहे. 

     यानसुार पिह  या ०३ मिह  यासंाठी  तािवत कर  यात येत असले  या गोवा, तािमळनाडू- पॉ  डेचरी व 
गजुरात येथील मंिदर/  ट/ साईभ  ताचंी मािहती खालील माण ेआह.े  

 
अ.न.ं मिहना रा  य शहर / गांव मंिदर/  ट/साईभ  ताचें नांव आयोजकाकडून 

अंदाजे कर  यात 
येणारा खच पये 

१. ऑ  टोबर, 
२०१७ 

गोवा पणजी गोवा दशे ी साई पादकुा दशन सोहळा सिमती , 
पणजी 

४० लाख 

२. नो  हबर, 
२०१७ 

तािमळनाडू चै  नई िशड  साईबाबा िड  होिटज  ट  १. ५ कोटी 
चै  नई ऑल इंडीया साई समाज खच नमदू नाही  (as it 

cost)   
कोईमतरू िशड  साईबाबा िड  होिटज, कोईमंबतरु  ५० ते  ६० लाख 
क र िशड  साई चॅ रटेबल  ट, क र २० लाख 

पॉ  डेचरी पॉ  डेचरी इटंरनॅशनल िशड  साईबाबा िड  होिटज  ट, 
पॉडेचरी 

आव  यक तेवढा 

३. िडसबर, 
२०१७ 

गजुरात अहमदाबाद ी िशड  साईबाबा समाज सवेा सं  थान, 
अहमदाबाद   

२५ लाखापे ा जा  त  

सरुत साई िव  व सम  त साईभ  त मंडळ, सरुत 
व ी साईगणेश सेवा  ट, सरुत   

१ ते १.५ कोटी 

सरुत ी साई गणेश सवेा  ट, सरुत  २५ ते ३० लाख 
उपरो  त नमदू त   यातील गोवा या रा  यात जाणसेाठी िद.१३ व १४ आ  टोबर, २०१७ ही तारीख 

शता  दी वष सु  होण् याचा अ  प कालावधी िवचारात घेता मा. अ  य  सो. यांचेशी चचा क न काय माची 
तारीख िनि त केलेली असनू याबाबत आयोजकांना कळिवणते आले आह.े आता नो  हबर व िडसबर, २०१७ 
या मिह  यात उपरो  त नमदू तािमळनाडू- पॉ  डेचरी व गजुरात या रा  यांम  ये जा  यासाठी तारीख िनि त करावी 
लागेल.  

उपरो  त नमदू प रि थती िवचारात घेता, आता खालील बाब वर तातडीने िनणय होणे गरजेचे आहे 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत (िनणय ं .३५८) पादकुा दशन 
सोहळयासाठी मुळ पादकुा नेणेबाबतचे झाले  या िनणयावर पुनःिवचार होणेबाबत िनणय घेण.े   
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत ठरले माण े ी साईपादकुा दशन सोहळा 
काय माचे ऑ  ट बर, नो  हबर व  िडसबर -२०१७ या मिह  यातंील तारखा, िठकाण  व आयोजक िनि त करणे. 
३) साईपादकुा दशन सोहळयासाठी ा  त  तावांची छाननी करणसेाठी मा. िव  व  त यांची सिमती नेमनू 

 तावांची छाननी क न काय माचे िठकाण, िदनांक व आयोजक िनि त करण.े  
४) छाननी नंतर अं ितम केले  या  तावां  या काय मा  या िठकाणी िव  व  त व अिधकारी यां  या 
सिमतीने  येक िठकाणी भेटी दऊेन काय माचे सिव  तर िनयोजन करणसेाठी आव  यक कायवाही करण.े  
५) िविवध िठकाणी आयोिजत करावया  या पादकुा दशन काय मासाठी  येकवेळी िकमान दोन िव  व  त 
व िकमान दोन अिधकारी उपि थत राहतील व  यासाठी वेळोवेळी येणा-या तातडी  या आव  यक खचास मा  यता 
दणे.े  
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६) बाहरेील रा  यात तसचे परदशेात पादकुा दशन सोहळा काय मासाठी खालील िवभागां पैक  
आव  यकते माणे कमचारी पाठिवणबेाबत िनणय घेण.े  

अ.न.ं िवभागाचे नाव  कमचारी 
सं  या  

 अ.न.ं  िवभागाचे नाव  कमचारी सं  या  

०१  मं िदर िवभाग  ०५   ०२  सरं ण िवभाग  ०६  
०३  लेखाशाखा  ०३   ०४  काशने िवभाग   ०२  
०५  सीसीिट  ही  ०२  ०६  वाहन िवभाग  ०४  
०७  शता  दी क   ०२      

७) पादकुा सोबत महारा   शासनाचे पोलीस िवभागाचा बंदोब  त घेणेबाबत िनणय घेणे. 
८) आव  यकते माणे काही सगंी देशातंगत िवमान वासाने पादकुा नेण ेव आणणबेाबत िनणय घेणे 

तरी पादकुा िनयमावलीस अिधन राहन , ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात सोबत  या प रिश  टात 
दशिव  या माण ेउपरो  त  बाब वर िनणय धोरणा  मक िनणयाथ सादर.  

िनणय .६८७ उपरो  िवषयावर सिव तर चचा होऊन, सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा 
को हे व मु यकायकारी अिधकारी यांची सिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीने देशभरातील 
िविवध रा यांम ये साई पादु का दशन सोहळा आयोिजत करणेसाठी ा  झाले या तावांची ८ 
िदवसांम ये छाननी क न अंितम करावे. तसेच परदेशातील अजाची छाननी करतेवेळी सिमती सद य 
मा. ी. ताप भोसले यांचे मागदशन घे यात यावे. पादु का दशन सोहळयासाठी देशातील काही 
ठरािवक िठकाणी या मुळ पादु का व परदेशात चांदी या पादु का पाठिव यात या यात, असे ठरले.  

  माहे आ ट बर २०१७ या मिह यात साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोजीत करावयाचा 
पादु का दशन सोहळयाची सु वात िद.१३ व १४ आ ट बर २०१७ रोजी पणजी (गोवा) येथून करणेत 
यावी. यासाठी गोवा देश ी साईदशन पादु का सोहळा सिमती, पणजी यांचे मुळ पादु का दशन 

तावास मा यता देणेत आली. उपरो  छाननी सिमतीने अंितम केले या तावां या िठकाणी सिमती 
सद य व सं थानचे अिधकारी यांनी उपल धतेनुसार य  भेटी देऊन काय मा या पुवतयारीचा व 
िनयोजनाचा आढावा यावा. पादु का दशन सोहळयाचे पूवतयारी व पादु का दशन सोहळा आयोिजत 
करणेसाठी येणा या अनुषंगीक सव खचास/ वास खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात 
आली.  

रा यात, पररा यात परदेशात पादु का दशन काय मासाठी तािवत के यानुसार 
आव यकते माणे कमचारी पाठिवणेत यावेत. येक पादु का दशन सोहळयासाठी सोबत जावया या 
कमचा यां चे िवभाग, सं या व नामिनदश याबाबत मु यकायकारी अिधकारी यांची मा यता घेणे 
आव यक राहील. यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता दे यात आली.  

िविवध िठकाणी आयोिजत करावया या पादु का दशन सोहळयासाठी येक वेळी 
उपल धते माणे सव िव त व िकमान २ अिधकारी यांना उपि थत राह यास व यासाठी येणा या 
अनुषंगीक सव खचास/ वास खचास (वाहन, रे वे, िवमान) मा यता दे यात आली. उपि थत 
राहणा या अिधका यां या बाबतीत मु य कायकारी अिधकारी यांनी नामिनदशीत करणे आव यक 
राहील, असे ठरले.   

आव यकतेनुसार तातडी या संगी देशातंगत िवमान वासाने पादु का घेऊन जाणे-येणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. याबाबत वेळोवेळी संगानु प मु य कायकारी 

अिधकारी यांनी िनणय यावा, असे ठरले व यासाठी या अनषंुगीक सव खचास मा यता दे यात 
आली. पादु का दशन सोहळयासाठी वास व इतर िठकाणी सुर े या कारणा तव ह यारी पोलीस 
बंदोब त घेणेस व यासाठी या अनुषंगीक खचास मा यता देणेत आली.  

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोिजत करावयाचे ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे शुभारंभ 

काय मासाठी मंिदर प रसराचे पुवकडील िनयोिजत टे साईल फॅ ीकचे शेडम ये टेज व इतर 
अनुषंगीक यव था करणे. 



37 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः-  
अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, 

मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडणे” या योजनासाठी 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
 तावनाः ी साईबाबा यां  या समाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने  याचे 

औिच  य साधनू ी साईबाबा सं  था नमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर,२०१७ ते १८ 
ऑ  टोबर, २०१८ (िवजया दशमी) अखेर साजरे करणते येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांच ेआयोजन कर  यात येणार आह.े समाधी शता  दी 
वषाम  ये ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या भ  तानंा सव कार  या पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न दतेा 
या  यात यासाठी टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस , मुंबई यांचेमाफत कृती आराखडा तयार करणते आला आह.े  
यासाठी िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय यांचे 
अ  य तेखाली कृती आराखडा सिमती गठीत करणते आली आह.े िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा. मु  यमं ी 
महोदय यांचे अ  य तेखाली िवधान भवन, मुंबई येथे झाले  या कृती आराखडा सिमती  या बैठक त 
.३०२३.१७ कोटी मा  खचाचे कृती आराखडयास मा  यता दे  यात आली आह.े सदरह आराखडयाम  ये 

धािमक  व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजनसाठी .२५ कोटी इत  या खचाची कामे  तावीत 
कर  यात आली आहते.  

अ) िद.०१ ऑ  ट बर,२०१७ रोजी स  मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांचे शभुह  त े िनयोिजत 
असले  या शता  दी वष शभुारंभ काय मासाठी मं िदर प रसराचे पवुकडील मोकळया जागेत,  या िठकाणी स  या 
टे  साईल फॅ ीक शेड उभार  याचे काम गतीत आह े  या शेडम  ये  टेज,डेकोरेशन व इतर अनषुंगीक कामांसाठी 
या े ात काम करणा-या सजावटकार यांचेकडून ा  त अंदाजप कानुसार खालील माणे खच अपेि त आह.े 

अ.न.ं कामाचा तपिशल कायम  व पी  टेज 
 यवे  थेसाठी अपे ीत खच 

ता  परुते  टेज  यव  थेसाठी 
अपे ीत खच 

A)  टेज  यव  था   
०१ िस  हील वक ९२,२५४/- २८१३७/- 
०२ एम एस े म वक ११,४५,०००/- ३,४९,२२५/- 
०३ छताकरीता बायसन बोड ३,७८,८४०/- १,१५,५४६/- 
०४ वडुन पॅनल ग  ६,०६,७२०/- १,८५,०५०/- 
०५ एफआरपी डेकोरेटी  ह वक २६,००,०००/- ७,९३,०००/- 

०६ डेकोरेटी  ह लोर ग २,६०,८००/- ७९,५४४/- 

०७ एलईडी लायट ग १०,००,०००/- ३,०५,०००/- 

०८ एलईडी  न ३०,००,०००/- ९,१५,०००/- 

०९ पेट ग  ७,५०,०००/- २,२९,४९८/- 
 टेज करीता एकूण खच - (A) ९८,३३,६१४/- ३०,००,०००/- 

B) डेकोरेटी  ह ए  ी गेट १८,००,०००/- १८,००,०००/- 
 एकूण – (A+B) १,१६,३३,६१४/- ४८,००,०००/- 

  
ब) तसेच वर नमूद  टेज  यव  थे  यित र  त शेडम  ये खालील माणे इतर आव  यक  यव  था 
करावी लागेल. 

(कालावधीः- िद.०१/१०/२०१७ अखेर १ िदवस.) 
अ.न.ं  यव  थेचा तपिशल प रमाण दर र  कम 

०१  वागत कमानी २x२ साईजचे बॉ  स  या ०२ नग कमीत कमी १५ 
फुट ं दी  या बॉ  स टाईप कमानी बांधण.े 

०२ नग ५,०००/- १०,०००/- 
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०२ टे  साईल फॅ ीकचे सपंुण शेडम  ये मॅटीन व सतरंजी टाकण.े 
काय मास  उप  थीत असले  यासंाठी बैठक  यव  थेकामी सपंुण 
शेडम  ये िसथंेटीक मॅटीन टाकून  यावर  व  छ व सशुोिभत वेलवेट 
मॅटीन टाकणे.  

१६००० चौ. फुट ३/- ४८,०००/- 

०३ शेडचे पवु व पि म साईडने आितल बाजूस पणु १५ फुट उंचीची 
 व  छ व सशुोिभत कापडाची कनात व बाहरेील बाजनेू  ला  टीक 

ताडप ी बांधणेसाठी आव  यक एम एस पाईपचे   चरसह 
 यव  था करण.े 

४०० र. फुट ५/- २०००/- 

०४ शेडचे मागील बाजुस पुण २२ फुट उंचीची  व  छ व सशुोिभत 
कापडाची कनात व बाहरेील बाजनेू  ला  टीक ताडप ी 
बांधणेसाठी आव  यक एम एस पाईपचे   चरसह  यव  था करण.े 

१४० र. फुट ७/- ९८०/- 

एकूण र  कम . (ब) ६०,९८०/- 
 

 तावः- सदर  तावाबाबत खालील बाब िवषयी िनणय होणेस िवनंती. 
१) वरील ‘अ’ म  ये नमदू केले माण े कायम  व पी  टेज  यव  था करावयाची झा  यास  यासाठी 

डेकोरेटी  ह गेटसह येणारे र  कम .१,१६,३३,६१४/- मा  खच येईल सदर खचास व या कामासाठी ई– 
िनिवदा मागिवणसे मा  यता देण.े  

अथवा 
ता  परुते  टेज  यव  था करणकेामी डेकोरेटी  ह गेटसह येणारे र  कम .४८,००,०००/- मा  खच 

अपेि त आह.े सदर खचास व या कामासाठी ई- िनिवदा मागिवणेस मा  यता दणेे. िकंवा अ  य पयायावर मा. 
 यव  थापन सिमतीत चचा होऊन िनणय घेणे. 
२) वरील खच हा ई– िनिवदा ि या राबवनू करण ेआव  यक आहे. तथापी ०१ ऑ  टोबर हा कालावधी 

जवळ आ  याने व उपल  ध कालावधी कमी अस  याने, िनिवदा ि या पणू करण ेश  य होणार नाही. 
यासाठी देणगीदार उपल  ध झा  यास  याचंेकडून उपरो  त खच करणे, यावर चचा होऊन िनणय घेण.े 

३) वरील ‘ब’ म  ये नमदू  टेज  यित र  त शेडम  ये इतर अनषुंगीक  यव  था करणसेाठी र  कम 
.६०,९८०/- मा चा खच अपेि त असनू सदरची  यव  था करणसेाठी मंडप ठेकेदार यांचेकडून 

कोटेशन मागिवणेस मा  यता देण.े 
         तरी वरील बाब िवषयी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .६८८ ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे शुभारंभ काय मासाठी  टेज  यव  था करणेकामी, िविवध 
टेज या नमु यां चे सादरीकरण करणेसाठी स लागार ी.िनितन देसाई यां चे ितिनधी आजचे 

सभेसमोर उपि थत होते. यानंी सभेसमोर सादरीकरण केले व सभेने िवचारले या ांची समपक उ रे 
िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे शुभारंभ काय मासाठी व 
शता दी महो सवाम ये वषभर होणा या काय मांसाठी टेज यव था तयार करणेकामी 
खालील माणे कामे क न घे यात यावीत.  

अ.न.ं कामाचा तपिशल कायम  व पी  टेज 
 यवे  थेसाठी अपे ीत खच 

ता  परुते  टेज  यव  थेसाठी 
अपे ीत खच 

A)  टेज  यव  था   
०१ िस  हील वक ९२,२५४/- --- 
०२ एम एस े म वक ११,४५,०००/- --- 
०३ छताकरीता बायसन बोड --- १,१५,५४६/- 
०४ वडुन पॅनल ग  --- १,८५,०५०/- 
०५ एफआरपी डेकोरेटी  ह वक --- ७,९३,०००/- 

०६ डेकोरेटी  ह लोर ग --- ७९,५४४/- 

०७ एलईडी लायट ग --- ३,०५,०००/- 

०८ एलईडी  न --- ९,१५,०००/- 



39 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

०९ पेट ग  --- २,२९,४९८/- 
B) डेकोरेटी  ह ए  ी गेट --- १८,००,०००/- 
 एकूण . १२,३७,२५४/- ४४,२२,६३८/- 

 
उपरो  कायम व ता पुर या व पात करावया या कामां या अंदाजप काची फेर छाननी 

क न कमीत-कमी खचाम ये सदरह कामे क न घे यात यावीत.  
  तसेच डेकोरेटी ह ए ी गेट तयार करणेकामी सभेस दाखिव यात आले या डेमोमधील गेट 

खुपच भपकेबाज व अवाढ य होते. ते गेट आटोपशीर व आकषक याच माणे कमी िकमतीम ये तयार 
करावे.   

तसेच ब त याम ये नमुद केले माणे टेज यव थे यित र  इतर आव यक यव था 
करणेस मा यता दे यात आली.  

उपरो  कामे क न घे यासाठी कमी कालावधी अस यामुळे सदरह कामे देणगीदारांमाफत, 
देणगी व पात क न घे यात यावीत, असे ठरले.          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व सामािजक 

काय मात िशड  ाम थां चे सहभागाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  

४) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  नकामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
५) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
६) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .१७१ खालील माण े समंत 
करणते आलेला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ  ट बर, 
२०१७ ते ३१ऑ  ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तासंाठी धािमक, सामाजीक साईबाबांची 
िशकवण, सवेाभाव दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांचे आयोजन करणते याव,े अस ेठरले आहे.   
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५८ खालील माण े समंत 
करणते आला आह.े 

------- समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या 
चच माण ेता  काळ कायवाही करणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली. 

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस ऑ  टोबर-२०१८ म  ये १०० वष पूण होत अस  याने 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या 

कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जाणार आह.े यासाठी शता  दीचे सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू  सपंूण वषभरात िशड म  ये भ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीने तयारी करणचेे िनयोजन 
आह.े 

सदर काय मांचे  व प व परेषा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड  ाम  थ व साईभ  त यांचेकडून 
ा  त झाले  या सचूना वजा  ताव, जागितक साईमंदीर िव  व  त प रषदम  ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा. 
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 यव  थापन झाले  याबैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा .  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे 
सभेत सिव  तर  ताव सादर करणते आला होता. सदर सभेतील िनणय मांक १७१ नसुार शता  दी  वषाचे 
िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय मांचे ा प वेळाप क तयार करणते आले होत.े सदरचे वेळाप क मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात आले होते. सदर सभेत शता  दीचे अनषुंगाने इतर 
िविवध िवषयावर चचा करणते आली. व उपरो  त चचबरोबरच समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या 
काय माची परेषा ठरिवणते येऊन झाले  या चच माण े ता  काळ कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या 
सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

 तावः- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषातील  येक मिह  यात िविवध धािमक, 
सां  कृितक व सामाजीक काय मांचा समावेश करणते आलेला आह.े याम  ये ामु  याने खालील काय मांचा 
समावेश केलेला आह.े   
१)  वजशोभाया ा 
२) रामनवमी उ  सवात आयोिजत कु  ती  पधा  
३) प. प.ु गंगागीर महाराज अखंड हरीनाम स  ताह  
४) ी साईचरी  पारायण सोहळा  
५) ी साईनाथ  तवन मं िजरी 
उपरो  त नमदू काय म व िविवध धािमक , सां  कृितक व सामाजीक काय माम  ये िशड  ाम  थाचंे सहभागा 
िवषयी िनणय घेण े म ा  त आह.े    

 वजशोभाया ा- ीसाईबाबा समाधी शता  दी वषाची सु वात िद.०१ ऑ  ट बर २०१७ रोजी होत 
आह.े शता  दी वषाची सु वात   वजरोहणाने करावयाची िनि त झालेले अस  याने सदर  वजाची िशड  गावातनू 
भ  य िमरवणकू काढ  याचे िनयोिजत आह.े सदर काय म भ  य िद  य होणसेाठी तसचे िशड  वािशयांसाठी िह एक 
अभतूपवू ठेव असणार आहे .  यामळेु सदर काय मासाठी िशड  ामं  थाचंा सहभाग असण े म ा  त आह.े 

रामनवमी उ  सवात आयोिजत कृ  ती  पधा – दरवष  रामनवमी उ  सवात िशड  ामं  थां  या वतीने 
भ  य  व पात कु  ती  पधचे िनयोजन केले जाते. सदर कु  त  पधत दशेातील िविवध रा  यातील म  ल सहभाग 
घेतात. सं  थानकडून सदर कु  ती  पधसाठी मोठया माणात र  कम िदली जाते. 

शता  दी वषाचे िनिम  ताने सं  थानचा महारा   केसरी  पधचे तीन िदवस आयोजन कर  याचा मानस 
आह.े ०३ िदवस भ  य कु  ती  पधचे िनयोजन करावयाचे झा  यास याबाबत या  पधचे िनयोजनासाठी िशड  

ामं  थाचंा िकतपत समावेश असावा िकंवा दरवष  माण े िशड  ामं  थाकडून सदर  पधचे िनयोजन क न 
सं  थानने फ  त आव  यक ती देणगी उपल  ध क न ावी याबाबत िनणय होणे आव  यक आहे.       

प.प.ुगंगागीर महाराज अखंड हरीनाम स  ताह– सदरचा स  ताह आयोजनाचा काय म िशड  
ामं  थानी सचूिवलेला आहे. याबाबत  यानंी सं  थानकडे प  यवहार केला असनू स  ताह आयोजनासाठी 

गावकरी सात  याने सं  थानकडे पाठपरूावा परुावा करत आहे . तरी सदर काय माबाबत धोरणा  मक िनणय होणे 
आव  यक आह.े  

ी साईचरी  पारायण सोहळा- दरवष  साईचरी  पारायण सोहळा िशड  ामं  थाचे सहभागाने 
मोठया थाटामाटात पार पडत असतो. शता  दी वषात िशड  ाम  थ साईचरी  पारायण सोहळयासाठी समुारे ५३ 
हजार पारायणाथ  पारायणासाठी बसिव  यासाठी य  निशल आहते. 

ी साईनाथ  तवन मं िजरी– शता  दी वषात योगायोगाने ी साईनाथ  तवन मं िजरी लेखनपतु ला 
१०० वष पणू होत अस  या ने हाही काय म सं  थानकडून भ  य  व पात कर  याचे िनयोजन आहे. करीता या 
काय मात ाम  थाचंा सहभाग असण े म ा  त आह.े 

उपरो  त नमदू काय मां  यती र  त शता  दी वषाचे अनषुगंाने २०१७-२०१८ म  ये येत असले  या 
िदनिवशेषा  या िदवशी पढुील माण ेिविवध धािमक व सामाजीक काय माचे आयोजन केलेले  आहे. १) र  तदान 
िशिबर २) जागितक अपंग िदन आयोजन, ३) अ  नदान काय म, ४) कावडी काय म, ५) जागितक  व  छता 
िदनािनिम  त  व  छता अिभयान, ६) अवयवदान सकं  प , ७) वनिदनािनिम  त ीन िशड  काय म राबिवणे. या 
काय मां  या आयोजनाम  ये ामं  थाचंा सहभाग असण ेआव  यक आह.े    

तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोजीत उपरो  त नमदू धािमक, सां  कृितक व सामाजीक 
काय मामं  ये िशड  ामं  थाचे सहभागाबाबत िवचारिविनमय होऊन धोरणा  मक िनणयाथ सादर.  
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िनणय .६८९ उपरो  तावावर सिव तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आला.  
ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात करावया या वजया ेम ये ाम थांना सहभागी क न 

घे यात यावे.  
ी रामनवमी उ सवाम ये कु ती पधा आयोजीत करणेबाबत सिमती सद य 

मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी महारा  केसरी व िहंद केसरी कु ती पधा िशड  येथे आयोिजत 
करणेसाठी येणा या खचाचे अंदाजप क संबंधीतांकडून ा  क न घेऊन मा. यव थापन सिमती या 
पुढील बैठक त याबाबतचे सादरीकरण व सिव तर सादर करावा.  

प.प.ु गंगािगरीजी महाराज अखंड ह रनाम स ाहाचे आयोजन, यव थापन व सव खच 
ाम थांनी करावा. सं थानकडून सदर काय मातील काही बाब चा (उदा. मंडप, टेज, पाणी पुरवठा) 

खच करावा. याबाबत सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी िशड  ाम थांशी चचा क न, 
करावया या खचाचा ताव पुढील यव थापन सिमती सभेत सादर करावा.  

ी साईच र  पारायण सोहळा दरवष माणे ाम थां चे सहभागाने क न याचा खच 
सं थानने करावा. तथािप, यापे ा वेगळा व मोठया माणावर पारायण सोहळा करावयाचा अस यास 
याचे आयोजन ाम थांनी क न दरवष माणे येणारा खच सं थानने करावा व उव रत खच 
ाम थांनी करावा. तसेच दरवष माणे सामु िहक तवनमंिजरी पठणाचा काय म ाम थां चे 

सहभागाने करावा, असे ठरले.     (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४ साई पादु का दशन सोहळयाकरीता दोन ए.सी. वासी बसम ये करावया या सोयी-सुिवधा करीता 

अंतगत बदल करणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः-  

१) कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अ धीन राहन, 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी 
व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ्यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  यती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यकत  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे 
सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील. 

२) कलम २१ (१) म  ये, िव  व  त  यव  थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१  या तरतदु ना अिधन 
राहन, सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात 
येईल,-- 

  (ख) - ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव 
पार पाडण.े  

(ग) - भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 

  (ड) - ी साईबाबांच ्या िशकवणीचा चार करण.े  
 तावनाः- ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 

िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आहे. या कालावधीत िशड त येणा-या 
भािवकांसाठी सोयीसिुवधा उभारण ेतसेच संपणु वषभर वेगवेगळया धािमक, सां  कृितक व सामाजीक काय मांचे 
आयोजन करणते येणार आहे.  

              मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ चे सभेतील िनणय .६२७ नुसार,“साई पादकुा दशन 
सोह याकरीता महारा  ातील पणु िज  हयांम  ये  या पादकुा  दशनासाठी घेऊन जाणेसाठी एक व बाहरेील 
रा  याकंरीता एक अशा ०२ अ याधिुनक ए.सी. बस  खरेदी करणसेाठी टाटा, अशोक लेलं  ड व भारतबज या तीन 
कंप  यां  या बसेसबाबत तपशीलवार चचा करणते येऊन,  यामधील भारतबज या कंपनीची (917 Tourist A.C. 
Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB) बस खरेदी करणचेे िनि त करणते आले. 

  यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण ेभारतबज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus 
BS-IV, Mod.-35+1+1 SPB या मॉडेल  या ०२ अ  याधिुनक ए.सी. बस खरेदी करणकेामी भारतबज 
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कंपनी  या अिधकृत िव े  याकंडून िवहीत प  दतीने दरप के मागिवणसे व सदरह बसम  ये  या पादकुा 
ठेवणसेाठी आव  यक असलेली बॉडीिब  ड ग करणेस तसचे  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली”, अस ेठरले.  

िवभागाचा अिभ ायः- भारत बज कंपनी  या 917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod.-35+1+1 
SPB या मॉडेल  या दोन ए.सी. वासी बसेस खरेदी करणकेामी जा.न.ंएसएसएस/वाहन/२६०७/२०१७ 
िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे प ाने भारत बज कंपनीचे अिधकृत िडलरकडून दरप के मागिव  यात आलेली आहते. 
 यानसुार सदर दोन बसेस खरेदी क न ता  यात िमळालेनंतर बसम  ये साई पादकुा नेण ेकरीता आव  यक  सोयी-

सिुवधाकरा  या लागतील. 
अ) सदर बसम  ये खालील तपिशला माण ेबदल करावयाचा अस  यास  याकामी एक बस करीता खच अपे ीत 
आह.े 
 

Sr. No. Modification Of Bus Amount 
1 Providing & Applying Desmenting of Bus with removing & clearing 

of chairs, making place for sai baba statue platform including all 
necessary fabrication, gas cutting, welding, etc complete. 

4,00,000.00 

 Exterior of Bus   
A Exterior of Structural Framing 4,33,000.00 
B Wooden Ply panneling 1,26,284.00 
C Rubber mats 10,000.00 
D Decorative FRP / Veenier sheets 3,38,735.00 
E Cladding with Glass Panneling 3,11,044.00 
F Interior of Sai baba Cabin 45,000.00 
G Painting 2,15,600.00 
H Lightining 1,11,550.00 
I Misclenious Expenses 58,787.00 
 Total  20,50,000.00 
 GST 18% 3,69,000.00 
 Total Expenditure 24,19,000.00 

  बस खरेदीकामी कायादशे िदलेनंतर बस ता  यात िमळणसे साधारंतः एक मिहना कालावधी लागणार 
आह.े  यानंतर उपरो  त माणे बसचे अंतगत कामे करावयाचे अस  यास ई-िनिवदा ि या व  य  
कामकाजाकरीता दोन मिहने कालावधी लागणार असनु सदरची बाब खच क  व पाची व जादा कालावधी 
लागणार आहे. ी साईबाबा शता  दी महो  सवाची िद.०१/१०/२०१७ रोजी सु वात होणार आहे.  

  सं  थान ए.सी. बस खरेदी करणार असलेने तीला वाढीव दरवाजा करता येणार नाही. तसचे बाहरेील 
बाजनेु बदल के  यास आर.टी.ओ. पास ग करतांना अडचण येऊ शकत.े  
ब) साई पादकुा सोहळया करीता कमी कालावधीत खालील माण ेबसम  ये  अंतगत सिुवधा करता येतील.  
१)  यामळेु सदर बसम  ये ाय  हरचे मागील बाजचुे चार िसट काढुन तेथे आकषक ि टल कपाट तयार 
क न  यात साई पादकुा तसचे मं िदर िवभागाचे मौ  यवान सामान, दि णा पेटी इ. व  त ुसरुि त ठेवता येतील.  
२) ि टल कपाट ऐवजी खालील बाजुस आकषक लाकडी कपाट तयार क न  यात मं िदर िवभागाचे 
मौ  यवान सामान, दि णा पेटी इ. व  त ुठेवता येतील व वरील बाजुस साई पादकुा ठेवणेची  यव  था क न  यावर 
काचेचा बॉ  स बसिवता येईल.  
३) बस  या बाहरेील सव बाजसु सं  था नचे नांव, ीसाईबाबांचे समाधी मं िदरातील मतु सह िच , साई 
शता  दी वषाचा लोगो तसचे इतर िडझाईन िनि त क न ते “िवनायल ि टकर” वर ि  ट क न बसला सव बाजनुी 
पे  ट करता येईल.िकंवा पट ग क न घेता येईल. या कामी अंदाजे ित बस .१०,००,०००/- पयत खच अपे ीत 
आह.े  
 बस मधील इतर िशटांवर कमचारी/ अिधकारी यांना वास करता येईल.  यामळेु कमचारी व अिधकारी 
करीता जादा वाहन  यव  था करावी लागणार नाही.  
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  सदर बसचे डाव ् या बाजुस व मागील बाजसु िडक  असलेने यात काशने िवभागाचे सं  थान कािशत 
सामान, इतर िवभागाचे सामान तसचे कमचा-यांचे सामान ठेवता येईल.  

मागणीः-  साई पादकुा दशन सोह या करीता खरेदी कर  यात येणा-या दोन बसम  ये करावया  या 
सोयी-सिुवधा करीता अंतगत बदल क न खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े  

१) उपरो  त िदले  या अ, ब पयायावर चचा होऊन िनणय होण.े  
२) उपरो  त पयाया  यितरी  त इतर यो  य तो पयाय िनि त होण.े 
३) िनि त झाले  या पयायानसुार येणा-या खचास मा  यता देण.े 
४) िनि त झाले  या िनणयानसुार दरप के / ई-िनिवदा ि या राबवावी लागेल.  

  तरी उपरो  त बाब वर सिव  तर चचा होऊन िनणय होण े बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .६९० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील पयाय ब माणे बसेसम ये अंतगत फेरबदल 
करणेसाठी ित बस .१० लाख मा  पयतचे खचास मा यता दे यात आली. तथािप, थम एक बस 
घेऊन, यात तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेत यावा. सदर बसला पादु का दशन 
सोहळयासाठी िमळणारा ितसाद पाहन आव यकतेनुसार दु सरी बस खरेदी क न, तावात नमुद 
केले माणे फेरबदल करणेत यावा, असे ठरले.                           (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५ साईभ ां चे सुिवधेकरीता तािवत मोफत दशन पास (Time Base) िवतरण काऊंटरबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा. 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .५८० 

  ा तािवक:- साईभ  तां  या होणा-या गद चे िनयोजन करणेसदंभात दशन रांग  यव  थापन (Time 
Base) काय णाली काया  वीत करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय 

. ५८० नुसार जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-आयटी/२४६५/२०१६ ने िद.१७ ऑग  ट,२०१६ रोजी मे. ि लोक 
िस  यु रटी िल., ित पती यांना कायादेश देणते आलेला आह.े  यानुसार दशन रांग  यव  थापन (Time Base) 
काय णाली अंतगत साईभ  तानंा सव िनवास  थाने व मं िदर परीसराम  ये िद.१२.१२.२०१६ पासनू मे. ि लोक 
िस  यु रटी िल., ित पती यांचेमाफत दशन पास (Free Darshan Access Card)िवत रत कर  याची सिुवधा सु  
करणते आलेली आह.े  

  स ि थतीत मोफत दशनपास िवतरीत करणकेामी जनेु सादालय येथे ११ काऊंटर, सं  थानचे सव 
िनवास  थाने, साई कॉ   ले  स, िशड  बस  टॅडं येथे  येक  एक अस े एकूण १७ काऊंटर काया  वीत करणते 
आलेले आहते.  

  जनेु सादालय परीसरात न  याने दशनरांगेची उभारणीकरीता साई साद न.ं०१ व ०२ इमारतीची  जागा 
र  त करणते येणार अस  याने, तेथील िविवध कायालये, काऊंटर,  टोअर इ. इतर  (साईउ ान, मंगलकायालय 

व सवेाधाम इमारत) िठकाणी  थलांतरीत करणते येत आहते. सबब, सदर िठकाणी काया  वीत असलेले ११ 
मोफत दशन पास काऊंटर बंद करावे लागणार आहते.  

  उपरो  त नमदु केले माण ेजु ने सादालय येथील ११ मोफत दशन पास काऊंटर बंद करावे लागणार 
अस  याने तसेच ०१ ऑ  टोबर, २०१७ पासनू सु  होणा -या “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव” 
कालावधीम  ये होणारी साईभ  ताचंी सभंा  य गद  याचा िवचार करता पयायी मोफत दशनपास काऊंटर सु  करणे 

 तािवत आह.े स ि थतीत चाल ूअसलेले व  तािवत काऊंटर याची तपिशलवार मािहती पढुील माणे आहे.   
 

अ.न.ं  तािवत िठकाण 
स  या काया  वीत 
असलेले काऊंटर 

 तािवत 
काऊंटर सं  या 

०१ जनेु सादालय  ११ ०० 
०२ साईउ ान इमारत ०० ०४ 
०३ साई कॉ   ले  स ०१ ०३ 



44 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

अ.न.ं  तािवत िठकाण 
स  या काया  वीत 
असलेले काऊंटर 

 तािवत 
काऊंटर सं  या 

०४ खलेु नाट्यगहृ ०० ०४ 
०५ साईनगर मैदान ०० ०८ 
०६ ारावती िनवास  थान ०१ ०३ 
०७ साईआ म भ  तिनवास  थान ०१ ०१ 
०८ साईबाबा भ  तिनवास  थान ०१ ०१ 
०९ साई धमशाळा ०१ ०१ 
१० िशड  बस  थानक ०१ ०१ 

एकूण सं  या १७ २६ 
  

स  या काया  वीत असलेले १७ काऊंटरपैक  जनेु सादालय ये थील ११ काऊंटर बंद होणार आहते 
सबब, उव र त ६ काऊंटर काया  वीत राहणार आहते. काया  वीत असलेले ६ काऊंटर व  तािवत २६ काऊंटर 
अशी एकूण ३२ काऊटर काया  वीत करणते येणार आहते.  तािवत काऊंटर सु  करणकेामी मािहती तं ान 
िवभागामाफत कोण  याही कारचा सगंणक य खच येणार नाही . सदर ३२ मोफत दशन पास काऊंटरसह गद चे 
काळाम  ये िशड  वेश ारावर  तािवत कार पाक गं व साईनगर रे  वे  टेशन येथेही मोफत दशन पास काऊंटर 
सु  करण े  तािवत आहे. सदरकामी जागा िनि त झालेनंतर अनषुां िगक कायवाही सु  करणते येणार आह.े    

   तािवत मोफत दशन पास काऊंटर ह े िविवध िठकाणी काया  वीत होणार अस  याने आले  या 
साईभ  तानंा जवळचे काऊंटरव न मोफत दशनपास घेण े सलुभ होणार आहे, सबब, एकाच िठकाणी होणारी 
साईभ  ताचंी गद  टाळणेस मदत होणार आहे.  

स  या काया  वीत असले  या १७ मोफत दशनपास काऊंटरपैक  जनेु सादालय येथील बंद करावयाचे 
११ काऊंटर तसचे काया  वीत राहणा-या उवरीत ६ काऊंटरसह  तािवत २६ काऊंटर अस े एकूण ३२ मोफत 
दशन पास काऊंटरबाबतची मािहतीन द घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  
मत आह.े  

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माणे साईभ  तांचे सिुवधकेरीता स  या काया  वीत असले  या १७ 
मोफत दशनपास काऊंटरपैक  जु ने सादालय येथील ११ काऊंटर बंद झालेनंतर काया  वीत राहणा-या उवरीत ६ 
काऊंटरसह  तािवत २६ काऊंटर असे एकूण ३२ मोफत दशन पास काऊंटरबाबतची मािहतीन द घेणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा  यता असावी, िह न  िवनंती.  

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

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ा  तािवकेत नमदु केले माण ेसाईभ  तांच ेसिुवधकेरीता स  या 
काया  वीत असले  या १७ मोफत दशनपास काऊंटरपैक  जनेु सादालय येथील ११ काऊंटर बंद झालेनंतर 
काया  वीत राहणा-या उवरीत ६ काऊंटरसह  तािवत २६ काऊंटर अस े एकूण ३२ मोफत दशन पास 
काऊंटरबाबतची मािहतीन द घेणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .६९१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमुद केले माणे, साईभ ां चे सुिवधेकरीता मोफत दशन पास 
(Time Base) िवतरण काऊंटर सु  करणेकामी केले या कायवाहीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास 
मा यता दे यात आली. 

  तसेच साईनगर रे वे थानकावर मोफत दशन पास (Time Base) िवतरण काऊंटर सु  
करणेसाठी जागा िमळणेसाठी रे वे िवभागास प  िदलेले आहे, याचा पाठपुरावा करणेत यावा व 
साईपालखी िनवारा, िनघोज येथेही पालखी-पदया साठी २ मोफत दशन पास (Time Base) िवतरण 
काऊंटर सु  करावे. यािशवाय मंिदरा या जवळ मोफत अथवा भाडेप याने जागा उपल ध झा यास, 
तेथेही मोफत दशन पास (Time Base) िवतरण काऊंटर सु  करावे, असे ठरले.               

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं६ ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे संदभातील जािहरात सारणाबाबत आकाशवाणी यांचेकडून 

ा  झाले या तावांबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 

दणे.े 
  यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद.25/02/2017 रोजीचे सभेतीतील 

िनणय ं . 81 
  ा तािवक: ी साईबाबांचे िजवनकाय व िशकवण याचा चार व सार हावा या हतेनेु सार भारती  

यांचेमाफत िशरडी येथे एफएम रेडीओ क  िद.01/02/2017 रोजी पासनु सु  कर यात आलेले आह.े सदर 
कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीचे िद. 25/02/2017 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 81 अ वये मा यता घे यात 
आलेली आह.े 

ी साईबाबा सं थानचे वतीने िद. 01/10/2017 ते 15/10/2018 या कालावधीत ी साईबाबा 
महासमाधी शता धी वष भ य-िद य व पात साजरे कर यात येणार आह.े या कालावधीत िविवध धािमक, 
सामािजक व सां कृतीक काय माचे आयोजन करणते येणार आह.े साईबाबा सं थानचे वतीने साजरे होणा -या 
काय मां िवषयी तसचे सं थानमाफत राबिवणते येणा-या िविवध समाजपयोगी उप मांची मािहती जगभरातील 
जा तीत-जा त साईभ ांना हावी याकरीता सारमा यम,े इटंरनेट व वेबसाईटसार या मा यमांचा वापर करता 
येण ेश य आह.े 

आकाशवाणी नगर क ाचे ितनीधी ी. िदप हलसगीकर, काय म मखु व ी बाबासाहबे खराडे , 
काय म अिधकारी यांनी िद. 01/08/2017 रोजी िशड  येथे येऊन मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांचेसोबत ी साईबाबा महासमाधी शता धी वषाचे अनषुंगाने अकाशवाणी क ांवर सारीत करावया या 
सभंा य सारणाबाबत सिव तर चचा केलेली आहे.  

बैठक चे दर यान सदर ितनीध नी ामु याने महासमाधी शता धी महो सवाचे कालावधीत 
सं थानमाफत साजरे होणा-या िविवध धािमक, सामािजक व सां कृतीक काय माबाबत िस ी, काय मांचे 

सारण तसेच काय म व उप मांबाबत मािहती दणेसेाठी मा. यव थापन सिमतीचे सद य व मु य कायकारी 
अिधकारी महोदया यां या मलुाखती सारीत करणेबाबत सिव तर चचा करणते आलेली आह.े  

िशड त येणा-या साईभ ांम ये भारतातील िविवध भागातील साईभ ांचा समावेश आह.े सबब, 
महासमाधी शता दी महो सवाचे काय मांची िस ी भारतातील िविवध आकाशवाणी क ांव न के यास तेिथल 
साईभ ांना काय मां िवषयी मािहती होईल. सदरकामी िविवध पयाय आकाशवाणीचे ितिनध नी अवगत केलेले 
आह.े चचदर यान महासमाधी शता दी काय मास यापक िस ी दणेकेामी आकाशवाणीचे ितिनध ना 
सिव तर ताव सादर करणसे सिुचत केले होते. या माण ेउपरो  संदभा वये, यांचा ताव इकडील िवभागास 

ा  झालेला आह.े  
सदर तावाम ये पढुील माण ेिविवध पयाय दे यात आलेले आहते .  

1. महारा ातील 20 मखु क ांवर तीिदन सकाळी सारीत होणा-या ादशेीक बात यांपुव  30 सकंेद 
जािहरात िस  करणेसाठी पुढील माणे दर दऊे केलेले आहते. ितिदन र कम पये 21,030/- मा  01 
स टेबर ते 30 ऑ टोबर 2017 अखेर एकूण 60 िदवसांकरीता 12,61,800/- 

     - 15 % िड काऊंट 1,89,270/-  
        एकूण-   10,72,530/-   
     18 % GST 1,93,055/- 
     एकूण र कम पये  12,65,585/- 

2. महारा ातील ठरािवक क ांवर ितिदन तीन वेळेस सशु क व तीन वेळेस मोफत येक 20 सकंेद 
जािहरात सारण  

a. िच पट संगीत - तीिदन एकवेळेस सशु क व एकवेळेस मोफत सारण र कम पये 8,920/- मा , 
60 िदवसांकरीता र कम पये 8920 X 60 = 5,35,200/- 

b. भ संगीत- तीिदन दोन वेळेस सशु क व दोन वेळेस मोफत सारण र कम पये 5,840/-
X2=11680/-मा ,60 िदवसांकरीता र कम पये 11680 X 60 = 7,00,800/- 

      एकूण र कम पये (a+b) 12,36,000/- 
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      - 15 % िड काऊंट     1,85,400/- 
              एकूण-10,50,600/- 
              18 % GST -    1,89,100/- 

 एकूण र कम पये  12,39,708/- 
3. भारतातील 44 िविवध भारती क ांवर जािहरात सारीत करणसेाठी पुढील माण ेदर दऊे केलेले आहते. 

a. सकाळी 07 ते 10 यावेळेत 15,440/- ित 10 सकंेद या माणे 60 िदवस ितिदन 20 सकंेद 
जािहरातीसाठी 18,52,800/- (सदर र कमेवर 15 % िड काऊंट व 18 % GST लाग ूहोऊन येणारी 
र कम पये 18,58,264/-) 

b. सकाळी 10 ते 12 यावेळेत 12,980/- ित 10 सकंेद या माणे 60 िदवस ितिदन 20 सकंेद 
जािहरातीसाठी 15,57,600/- (सदर र कमेवर 15 % िड काऊंट व 18 % GST लाग ूहोऊन येणारी 
र कम पये 15,62,273/-) 

4. भारतातील सव 200 क ावर जािहरात िस  करणसेाठी  ितिदन 20 सकंेद  
a. सकाळी सारीत होणा-या िहदंी बात यांचे दर यान (सकाळी 8:00 ते 8:15) ितिदन 20 सकंेद र कम 

पये 39,600/- या माण े60 िदवस र कम पये 23,76,000/- 
b. सकाळी सारीत होणा-या इं जी बात यांचे दर यान (सकाळी 8:15 ते 8:30) ितिदन 20 सकंेद 

र कम पये 39,600/- या माण े60 िदवस र कम पये 23,76,000/- 
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवाची मािहती भारतातील जा तीत जा त साईभ ांना हावी 

या हतेनेू भारतातील आकाशवाणी क ावर जािहरात िस  करणेबाबत  उपरो माण ेआकाशवाणी यांचेकडून 
ा  झाले या तावावर सिव तर चचा क न यांनी दऊे केले या सवलतीम ये वाढ करणे या ीने 

आकाशवाणीचे सबंंधीत ितिनध ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवता येईल. तसचे या 
कालावधीम ये सारीत करावया या काय मांबाबत सदर ितिनध बरोबर चचा क न िनयोजन करता येईल, 
अस ेन  मत आहे.  

मागणी: उपरो  ा तािवकेत नमदु केले माण े ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव काय म 
सारण व जािहरांतीसदभात आकाशवाणी यांचेकडून ा  झाले या तावावर सिव तर चचा करणकेरीता 

आकाशवाणी यांचे ितिनध ना मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर बोलिवणसे मा यता िमळणे तव सदरचा 
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न  िवनंती.  

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

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव काय म सारण व 
जािहरांतीसदभात आकाशवाणी यांचेकडून ा  झाले या तावावर सिव तर चचा करणकेरीता आकाशवाणी 
यांचे ितिनध ना मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर बोलिवणेस मा यता िमळणे तव सदरचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .६९२ यावर सिव तर चचा होऊन, आकाशवाणी यां चेकडून ा  झालेला ताव अमा य करणेत आला. 
याऐवजी मा.महासंचालक, मािहती व जनसंपक, महारा  शासन यांना याबाबतचा सिव तर ताव 

सादर क न यां चेकडून शता दी सोहळयाबाबत चार व िस दीची आव यक कायवाही करावी, असे 
ठरले.                 (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं७ ी पु यितथी उ सव- २०१७ म ये ी साई मंिदर, मंिदर प रसरात ी ारकामाई मंडळ, मुंबई यांचे 

माफत िव ुत रोषणाई करणेबाबत. 
ताव- २१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यां पैक  कोण याही योजनांसाठी 

कर यात येईल. 
(क) मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन ; 
(ख) ढीनुसार व थेनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करण ेव 

पार पाडणे; 
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(ग)  भ ांना मं िदरात दवेते या दशनसाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ 
कर यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे ; 

वरील अिधिनयम २१ (१) (ख) व शासन िनणयास अनुस न खालील माण े  ताव सादर करीत 
आहोत. 

पयाय .०१)  वषभर िव तु रोषणाईकरीता सं थानमाफत मटे रयल खरेदी करावयाचे झा यास 
अंदाजे र कम .६,५३,७२,१६५/- इतका खच अपेि त आहे. 

पयाय .०२)  िव तु रोषणाईकरीता खरेदी करावयाचे सव मटे रयल वषभर भाडे त वावर घेत यास   
अंदाजे र कम .४,५१,०६,७९४/- इतका खच अपेि त आहे. 

पयाय .०३)  िव तु रोषणाईकरीता सव मटे रयल वषभर तीमाह १० िदवस भाडे त वावर घेत यास   
अंदाजे र कम .३,००,७१,१९६/- इतका खच अपेि त आहे. 

पयाय .०४)  िव तु रोषणाईकरीता सव मटे रयल ी पु यितथी उ सव -२०१७, िशड  महो सव-
२०१७, ी रामनवमी उ सव-२०१८, ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ व ी पु यितथी उ सव-२०१८ या उ सव 
कालावधीत ( येक १० िदवस) भाडो ी घेत यास अंदाजे र कम .१,८७,९४,४९७/- इतका खच अपेि त 
आह.े या यित र  या रोषणाईसाठी गरज पड यास भाडो ी जनरेटरसटे लावावे लागणार आहते. याचा खच 

ितिदन .१०,०००/- ( य  वापर िदवस) + इधंन अंदाजे रािहल. 
“ ी साई समाधी शता दी महो सवामधील सपंुण वषातील उ सवाकंरीता” (२०१७-२०१८) ी साई 

मं िदर, मं िदर परीसर व इतर सं थान प रसरात िव तु रोषणाई करणकेामी वरील चार पयायापैक  कोण या पयाया 
सबंंधी ई-िनिवदचेी कायवाही करावी याबाबत चचा होऊन िनणय होण े कामीचा ताव िव तु िवभागामाफत 
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर केलेला होता. 

पयाय .०४ म ये १० िदवसाकरीता भाडो ी िव तु रोषणाईचा पयाय नमूद केलेला होता, यावर 
मा. यव थापन सिमती या िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय .६१ िनणय .५८१ अ वये सिव तर 
चचा होऊन, “ ी साई समाधी शता दी महो सवामधील संपणु वषातील उ सवांकरीता” (२०१७-२०१८) ी 
साई मं िदर, मं िदर परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट दखेा यासाठी खपुच जा त खच येत आहे. याकरीता 
समाधी शता दी महो सवाम ये तावातील पयाय .०४ म ये नमदू केलेपैक  ी पु यितथी उ सव -२०१७  
म ये तीन िदवस, ी रामनवमी उ सव-२०१८ म ये ०३ िदवस, ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ म ये ०३ िदवस, 

ी पु यितथी उ सव-२०१८ म ये १० िदवस तसचे िशड  महो सव-२०१७ म ये ११ िदवस (िद.२३.१२.२०१७ 
ते िद.०२.०१.२०१८) अस े वषातील एकुण ३० िदवसाकरीता मं िदर, मं िदर परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट 
इफे ट दखेावे वषभर उभारणी करीता ई-िनिवदांची मागणी कर यात यावी, असे ठरले. तसचे याकामी येणा-या सव 
समावेशक खचास मा यता िमळालेली आहे. 

स या ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेमाफत रामनवमी उ सवात ०३ िदवस, ी साईबाबा पु यितथी 
उ सवात ०३ िदवस ा दो ही उ सवात सपंुण मं िदर व प रसरात (गेट सोडून) िव तु रोषणाई केली जाते. तसेच ी 
साईराज डेकोरेटस, मुंबई यांचेमाफत ी गु पौिणमा उ सवात ०३ िदवस मं िदर व प रसरात (गेट सोडून) िव तु 
रोषणाई केली जाते. 

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेमाफत 
िव तु रोषणाई सोबत दखेावा उभा केला जातो .  

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात िव तु रोषणाई व दखेावा उभा 
कर यासाठी ( ा सपोट + मटे रयल भाडे + इधंन वगै रे) येक उ सवात िमळून .८ ते ९ लाख खच 
सं थानमाफत केला जातो . परंत ुउ सवात उभार यात येणा-या देखा यासाठी यापे ा जा त खच येत असतो व 
याचा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: करतात.  

याबाबत यापुव  सन- २०१० साली िद.२०.०९.२०१० रोजी ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी सं थान 
प रसरात िव तु रोषणाई व सजावट कर यासाठी लागणा -या पेमट बाबत प  िदले होते. याचा तपिशल 
खालील माण.े 

“ ी दारकामाई मंडळाचे आ  सं थापक कै.बारकुशेठ मांडवकर ह े असनू कै.बारकुशेठ मांडवकर 
यांनी सकं प सोड या माण ेव यांनी सु  क न िदले या थेनुसार गे या पंचवीस वषापासनू ी साईबाबां या      

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव -दसरा उ सव या उ सवांम ये ी साई भ ांम ये तसचे िशड या 
पंच ोशीतील जनतेम ये उ साहवधक वातावरणाची िनिमती हावी तसचे मनाला आ हाददायक वाटावे, 
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याचबरोबर बोधनही हावे, धािमक गो ची मािहती हावी, यासाठी मुंबई येथून येऊन नयनर य िव तु रोषणाई 
व बोधनकारी देखावे सादर कर याचे, आ ही, ी दारकामाई मंडळा या मा यमातनू सात याने य न करीत 
आहोत. कै.बारकुशेठ मांडवकर यांनी दाखिवले या समाजसवेे या पायवाटेव न ही अ पशी सवेा आ ही ी साई 
चरणी जू  करीत असतो.  

ी दारकामाई मंडळ हे कै.बारकुशेठ मांडवकर यांचे नेतृ वाखाली ६ ते ७ िविवध यवसायातील 
साईभ ांनी एक  येऊन थापन झालेले आह.े यांचेमाफत मुबंईतील िविवध िठकाणचे डेकोरेटस व यांचे 
कलाकार यांना एक  जमवनू यांना िशड  येथे आणनू िव तु रोषणाई व सजावट कर याचा य न ी दारकामाई 
मंडळ सतत करीत आह.े 

ी दारकामाई मंडळ हे हौशी साईभ ांचे मंडळ आहे. या मंडळामाफत कोण याही व पाचा यवसाय 
केला जात नाही. तसेच ह ेमंडळ ी साईचंी सवेा घडावी हणनू फ  िशड  येथील उ सवाचे वेळीच एक  येऊन 
िव तु रोषणाई करीत असते . याम ये यवसायाचा संबंध नस याने ी दारकामाई मंडळाचे रिज ेशन कर याचा 
आजपयत सगं उदभवला नाही.   

ी दारकामाई मंडळाचे सचंालक ह ेउ सवाचे वेळी मुंबई या िविवध भागातील िविवध डेकोरेटरसशी 
य , अ य , फोन दारे सपंक साधनू यांना िशड  येथील उ सवाचे वेळी एक  आणनू उ सवातील िव तु 

रोषणाई कर याचा य न करीत असते. ह ेिविवध डेकोरेटस तसेच यांच ेकमचारी, यांचे अ यंत नाजकू िविवध 
रोषणाईचे सािह य ह ेिशड  येथे सखु प आणणे, दखेा यासाठी लागणा-या फळया िशड  येथे मुंबई येथनू भाडयाने 
नेण,े उ सवातील काळात डेकोरेटस व कमचारी यांचे औषधपाणी व यांचे िकरकोळ वैयि क खच, उ सवात 
रोषणाई करतांना यांना लागणारे िकरकोळ सािह य हे सव खच रोखीने करण,े तसचे उ सव सपं यानंतर येक 
डेकोरेटसला मंडळातफ भेट व त ू दणे े व पु हा मुंबईस सखु प नेण े ही सव कामे ी दारकामाई मंडळ करीत 
असत.े 

वरील सव कारणांसाठी ी दारकामाई मंडळा या सचंालक मडंळाला पदोपदी रोख रकमेची गरज 
पडत असत.े वरील खचामधील फ  मुंबई-िशड -मुंबई या वासी कमचा-यांचे एस.टी.भाडे व देखा यासाठी 
लागणा-या भाडो ी सामाना या भाडयाची र कम ही ी साईबाबा सं थानकडून रोख िमळावी एवढीच माफक 
अपे ा ी दारकामाई मंडळा या सचंालक मंडळाने ठेवलेली आह.े तसचे ी पु यितथी-दसरा उ सवाचे वेळी 
मुंबई येथे नवरा  उ सव मोठया माणात साजरा केला जात अस या कारणाने डेकोरेटसचे सािह य डेकोरेटसनी 
िविवध िठकाणी ऑडस घेतले या अस याने गुंतलेले असत.े यामुळे ी पु यितथी-दसरा उ सवात िशड  येथे 
िव तु रोषणाई कर यासाठी ी दारकामाई मंडळाला बाजारातनू भाडयाने रोख र कम दऊेन रोषणाईचे सामान 
आणावे लागते. कधीकधी रोषणाई करतांना अचानक सािह य कमी पड यास तातडीने मुंबई येथे माणसू पाठवून 
सािह य मागवावे लागते. याकामी सं थानकडून रोख र कम िमळण ेअपेि त असते. 

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव -दसरा उ सव या उ सवांमधनू कलाकार वास भाडयाचे 
तसचे सगंानु प आणा या लागणा -या भाडो ी सािह याचे खचा या रकमेचा चेक सं थानकडून दारकामाई 
मंडळाचे ी.शिशकांत दळवी यांचे नावावर आतापयत ब-याच वषापासनू आं ा बँके या चेक दारे िमळत होता. 
यातनू ी.शिशकांत दळवी यांचे नावावर इ कम टॅ सही कापला जात आह.े गे या रामनवमी उ सवात आ हाला 
( दारकामाई मंडळाचे नावाऐवजी ी.शिशकांत दळवी यांचे नावावर) पेमट दे यास सं थान ऑडीटरांनी हरकत 
घेतली होती. यांना यासाठी सं थान बोडाचा ठराव पािहजे आह.े तरी वरील सव बाब चा सहानभुतूीपवुक िवचार 
होऊन ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव -दसरा उ सव या उ सवामधनू कलाकार वास भाडयाचे तसचे 

सगंानु प आणा या लागणा-या भाडो ी सािह याचे खचा या रकमेचा चेक सं थानकडून दारकामाई मंडळाचे 
ी.शिशकांत दळवी यांचे नावावर आं ा बँके या चेक दारे िमळावी, ही िवनंती करीत आहोत.” 

या प ावर िद.१०.१०.२०१० रोजी झाले या मा. यव थापन मंडळाचे सभेतील िवषय .२१ िनणय 
.८०७ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, चे उ सवकाळात दारकामाई मंडळ, मुंबई हे सं थान प रसरात 

िव तु रोषणाई आिण सजावटीची कामे करतात . यांना दे यात येणारे पेमट दारकामाई मंडळाचे ी शिशकांत 
दळवी, मुंबई यांचे नांवे दे यात यावे असे ठरले. 

सन १९८९ पयत ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेमाफत फ  ी रामनवमी उ सवात िव तु रोषणाई 
केली जात होती. तसचे िविवध दखेावे (एकाच वेळी अनेक) उभे केले जात होते. परंत ूसन १९८९ साली ७० या 
पु यितथी उ सवात मा . यव थापन मंडळाने िव तु रोषणाई करावयाची ठरिव याने यावेळी कोटेशन मागिवले 
असता फ  िव तु रोषणाईकामी बाहरेील डेकोरेटस / कॉ ॅ टसनी . १४ लाखाची यावेळी मागणी केली होती. 
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यामळेु त कालीन मा . यव थापन मंडळाने ी दारकामाई मंडळालाच ७० या पु यितथीला िव तु रोषणाई 
कर यासाठी वत:हन िनमं ि त केले होत.े व ते हापासनू आतापयत झाले या सव पु यितथी उ सवाम ये ी 
दारकामाई मंडळामाफतच िव तु रोषणाई कर यात येऊन व देखावे उभार यात आले होत.े  

ी दारकामाई मंडळ हे हौशी साईभ ांचे मंडळ आहे. या मंडळामाफत कोण याही व पाचा यवसाय 
केला जात नाही. तसचे हे मडंळ ी साईचंी सवेा घडावी हणनू फ  िशड  येथील उ सवाचे वेळी मुंबई या 
िविवध भागातील िविवध डेकोरेटसशी य , अ य , फोन दारे सपंक साधनू यांना िशड  येथील उ सवाचे 
वेळी एक  आणनू उ सवातील तीन िदवसच िव तु रोषणाई करतात . यापे ा जा त िदवस ते िव तु रोषणाई क  
शकत नाही, कारण यांचेमाफत येणारे डेकोरेटस यांची रोजी रोटी ही ते करत असले या लाईट ग डेकोरेशनवर 
अवलंबून असत.े नवरा  उ सव, गणपती उ सव अशा वेगवेगळया उ सवात ते मुंबई येथे डेकोरेशनची कामे करत 
असतात हणनू सं थानने सादर के ले या पयाय .०४ मधील नमदू येक उ सवात १० िदवस िव तु रोषणाई 
करण े ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना श य न हत.े 

मा. यव थापन सिमती या िदनांक २५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५८१ अ वये “ ी साई 
समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८ करीता ी साई मं िदर, मं िदर परीसरात िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट 
पयाय .०४ म ये नमदू केले पैक  ी पु यितथी उ सव -२०१७ म ये ०३ िदवस, ी रामनवमी      उ सव-२०१८ 
म ये ०३ िदवस, ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ म ये ०३ िदवस, ी पु यितथी उ सव-२०१८ म ये १० िदवस 
तसचे िशड  महो सव-२०१७ म ये ११ िदवस (िद.२३.१२.२०१७  ते िद.०२.०१.२०१८ ) मं िदर, मं िदर परीसरात 
िव तु रोषणाई व लाईट इफे ट देखावे उभारणकेरीता ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी, असे ठरले आह.े  

िद.२७.०७.२०१७ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर केले या पयाय .०४ नुसार िव तु 
रोषणाई करीता सव मटे रयल ी पु यितथी उ सव -२०१७, िशड  महो सव-२०१७, ी रामनवमी उ सव-२०१८, 

ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ व ी पु यितथी उ सव-२०१८ या उ सव कालावधीत ( येक १० िदवस ) असे 
वषात एकुण ५० िदवस भाडो ी घेत यास अंदाज र कम .१,८७,९४,४९७/- इतका अपेि त खच येणार आहे 
हणजे ित िदवसाकरीता . १,८७,९४,४९७ / ५० िदवस =  . ३,७५,८९०/- ती िदवस इतका खच येणे 

अपेि त आह.े यानसुार ( ी पु यितथी उ सव-२०१७ मधील ०४ िदवसाकरीता .१५,०३,५६०/- इतका खच 
अपेि त आह.े) 

मा. यव थापन सिमतीचे िनणय .५८१ म ये ी पु यितथी उ सव-२०१७ करीता ०३ िदवस िव तु 
रोषणाई कर याचे नमदू असनू य ात उ सव िद .२९.०९.२०१७ ते िद.०२.१०.२०१७ असा ०४ िदवस आह.े 

िद.०५.०८.२०१७  रोजी मा.उप  िज हािधकारी, ी.मनोज घोडेपाटील साहबे यांची ी दारकामाई 
मंडळाचे सचंालक यांचेशी िविवध उ सवांम ये करावया या िव तु रोषणाई करणकेामी सम  चचा झाली असनू 
झाले या चचनसुार ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी िद.०७.०८.२०१७ रोजी लेखी प  दऊेन पढुील माणे 
उ सवात ती वषा माण ेसं थानचे मागणीनुसार िव तु रोषणाई करणार अस याचे कळिवले आह.े   

 

अ. . 
िव तु रोषणाई 

करणा-या 
मंडळाचे नांव 

िव तु रोषणाई कर यात येणारे 
उ सव 

मा. यव थापन 
सिमतीचे ठरावानसुार 

िव तु रोषणाई 
करावयाचे िदवस 

ी दारकामाई 
मंडळामाफत िव तु 
रोषणाई करावयाचे 

िदवस 

०१) 
ी दारकामाई 

मंडळ, मुंबई 

ी पु यितथी उ सव-२०१७ ०३ िदवस ०४ िदवस 
ी रामनवमी उ सव-२०१८ ०३ िदवस ०३ िदवस 
ी पु यितथी उ सव-२०१८  १० िदवस १० िदवस 

 
ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी ी पु यितथी उ सवामधील िव तु रोषणाई व दखेा या या कामाची 

पवुतयारी चाल ूके याचे िद .०५.०८.२०१७  रोजी सम  सां िगतले आह.े 
मागील ी पु यितथी उ सव-२०१६ मधील िव तु रोषणाई व उभार यात आले या दखेा याकरीता  ी 

दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना सं थानमाफत आदा कर यात आले या रकमेचा तपिशल पुढील माण:े-     
अ. . तपशील र कम 

१ २४० कलाकारांचे जाण े येण े सह एस.टी. वास भाडे (येण े व जाणसेह)           
. ४०४ x २४० x २ 

१,९३,९२०/- 
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२ उ सवाचे शेवट या िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, ३ भाडो ी 
जनसटे – ४ िदवसाकरीता, तसचे े म, कपडा, लाकडी े म,िस रंज, वायर, 
पॉट लाईट, हॅलोजन, मेटल हलॅाईड, फळया, पी.ओ.पी., मो ड ज व इतर 

सािह य हमाली, उतराई, भराई, चढाई वगैरे  

३,७५,०००/- 

३ दखेा यासाठी लॅ टर ऑफ पॅरीस आणावे लागले, याचे ६०० गो यांचे 
.१००/- माण े 

०,६०,०००/- 

४ ी पु यितथी उ सवात उभार यात आलेला दखेावा उ सवानंतर काही िदवस ी 
साईबाबा सं थानचे प रसरात भ ांना पाहणसेाठी हा देखावा व यातील सािह य 
काढणसेाठी मुंबई व न पु हा एकदा ४० कलाकारांचे गाडी भाडे परतीसह           
( . ४०४ x . ४० x २ ) 

०,३२,३२०/- 

५ या दखेा यासाठी आणले या फळयांची यांनी िद.१४-०९-२०१६ चे प ा वये 
.६४,०००/- इतक  र कम कळिवली होती. यातील िन मी ५० ट के  र कम ते 

डेकोरेटरस वगणी क न आदा केलेली आह े व रािहलेली ५० ट के र कम          
. ३२,०००/- इतक  सं थानकडून आदा करणते आलेली आह.े  

०,३२,०००/- 

 एकुण आदा केलेली र कम .:- ६,९३,२४०/- 
 

ी पु यितथी उ सव-२०१६ करीता िव तु रोषणाई व उभार यात आले या दखेा याकरीता ी 
दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना र कम . ६,९३,२४०/- इतक  सं थानमाफत आदा कर यात आलेली आहे. 

तसचे मटे रयल वाहतकु साठी ती क .२८,०००/- ( . अ ावीस हजार) मा  माण े ५ (पाच) 
सचे भाडे . १,४०,०००/- इतक  र कम मे.िवकास ा सपोट सगंमनेर यांना आदा कर यात आलेली आह.े  

उ सव कालावधीतील िडझेल जनसटे इधंन कामी र कम . ६७,८००/- इतका खच झालेला आहे.  
ी पु यितथी उ सव-२०१६ करीता (िव तु रोषणाई व दखेावा खच) एकि त खच र कम . 

९,०१,०४०/- झालेला आह.े  
ये या ी पु यितथी उ सव-२०१७ म ये करावया या िव तु रोषणाई या अंदािजत खचाबाबत              

ी दारकामाई मंडळ यांचेशी चचा केली असता यांनी (कलाकारांचे जाण ेयेणसेह एस.टी. वास भाडे, भाडो ी 
मटे रयल व इतर सािह य) साधारणत: ७ ते ८ लाख पये ी दारकामाई मंडळाचा खच तसेच भाडो ी ससाठी 
१.५० ते २ लाख असा िमळून ८.५ ते १० लाख पये खच येईल असे सां िगतले आह.े या यित र  दखेा यासाठी 
जादा लागणारा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: करणार आह.े  

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना िद.०५.०८.२०१७  रोजी चचम ये िव तु रोषणाईसाठी ने येता फ  
दखेावा उभा कर यासाठी आपण येऊ शकता काय? अशी िवचारणा केली असता फ  देखा यासाठी ी 
दारकामाई मंडळ, मुंबई हे येऊ शकणार नाही, िशवाय या ी पु यितथी उ सव-२०१७ मधील िव तु रोषणाई व 

दखेा याची तयारी या वषाचा ी रामनवमी उ सव सपंतानाच चाल ू केली असनू ती तयारी अं ितम ट यात 
अस याचे यांनी सां िगतले आह.े 

िद.२७.०७.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसुार ई-िनिवदा बोलिव यास 
र कम .१२ ते १५ लाख पये (दखेा या यित र ) इतका खच अपेि त आह.े याम ये फोकस लाईट व 
इमारतीवरील िव तु रोषणाईचा समावेश होता , परंत ू ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव याम ये 
उभार यात येणा-या देखा याचा समावेश न हता. 

उभार यात येणा-या एका दखेा यासाठी .१० ते १५ लाख (िव तु रोषणाई यित र ) इतका 
जवळपास खच येतो व हा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: करतात. याम ये भाडो ी फळया, 
पी.ओ.पी. तसेच े म कपडा, लाकडी े म, लोखंडी े म, मो ड ज तयार करण,े साचे तयार करण,े कंथन लावण,े 
कलर करण,े मु या मुंबईतनू आणनू या उ या करण े िकंवा थमाकोलम ये येथे तयार करणे इ .कामे करावी 
लागतात. येक ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव याम ये वेगवेगळे दखेावे सादर केले जातात . एकाच 

कारचा दखेावा पु हा रपीट केला जात नाही.  
ी दारकामाई मंडळ, मुंबई ह ेगे या ४० वषापासनू ी रामनवमी उ सवात व गे या २४ वषापासनू            

ी पु यितथी उ सवात िव तु रोषणाई व दखेावे उभे करतात . या थेनुसार सं थानमाफत यांना आताही 
जा. .न.ंएसएसएसटी/ िव तु / २२७०/ २०१७ िद.२६.०७.२०१७ अ वये तीवषा माणे िव तु रोषणाई करणार 
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िकंवा कस ेयाबाबत लेखी िवचारणा कर यात आली होती. या प ास अनसु न िद.२७.०७.२०१७ रोजी प  दऊेन 
ितवषा माण े ी पु यितथी उ सव-२०१७ करीता िव तु रोषणाई कर यासाठी येत अस याचे कळिवले आह.े 

तसचे या प ात िव तु रोषणाईचे सामान मुंबई येथनू आणण ेव उ सव सपं यावर पु हा परत पोहोचिव यासाठी 
यांनी िवकास ा सपोट या ०८ स व सं थानचा ०१ क िमळावा अशी िवनंती केली आह.े 

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेमाफत गे या ४० वषापासनू ी रामनवमी उ सव व गे या २४ 
वषापासनू ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात ती उ सव ०३ िदवस सपंुण मं िदर व प रसरात ी साई सवेा 
हणनू िव तु रोषणाई व दखेावा केला जातो . तरी ी पु यितथी उ सव-२०१७  म ये मे. दारकामाई मंडळ, मुंबई 

यांचेकडून ०४ िदवसाकरीता िव तु रोषणाई व दखेावा क न घेत यास साधारणत : ७ ते ८ लाख पये ी 
दारकामाई मंडळाचा खच याम ये सपंुण मं िदर प रसरात िव तु रोषणाई व देखावा तसचे भाडो ी जनसटे इ.खच 

समािव  असनू तसचे भाडो ी ससाठी . १.५ ते २ लाख असा िमळून ८.५ ते १० लाख पये खच येईल व 
भाडो ी िव तु रोषणाई साठी ई- िनिवदा बोलिव यास ०४ िदवसाकरीता . १४ लाखा पयत (दखेा या यित र ) 
खच अपेि त आह.े 

येक उ सवाचे खचाबाबत शासन शाखे या वशी-०५ माफत सं थान या सव िवभागांकडून 
अपेि त खचाचा व मागील वष  झाले या खचाचा तपिशल मागवून घेऊन तो एकि त क न वशी-०५ माफत 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु तो मा यतेसाठी ताव सादर केला जात असतो . 

यावष  वशी-०५ कडे (वशी-०५ कडील प  .एसएसएस/ वशी-०५/ ५५१/ २०१७ 
िद.२१.०४.२०१७) िव तु िवभागामाफत िद.२४.०४.२०१७ रोजी खालील माण ेखचाचा तपिशल कळिव यात 
आला होता.  

अ. . तपशील ी पु यितथी उ सव-२०१६ 
साठी अपेि त खच 

ी पु यितथी उ सव-
२०१६ म ये झालेला 

खच 

ी पु यितथी उ सव-
२०१७ साठी 
अपेि त खच 

१ िव तु रोषणाई . ७,७०,०००/- . ७,१३,२४०/- . ८,००,०००/- 
२ भाडो ी जनसटे भाडे/ 

इधंन खच  
. २,२५,०००/- . १,८७,८००/- . २,५०,०००/- 

 एकुण :- . ९,९५,०००/- . ९,०१,०४०/- . १०,५०,०००/- 
  मागणी:- ०१). िद.२७.०७.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार ी पु यितथी 

उ सव-२०१७ म ये करावया या ०३ िदवस भाडो ी (यासाठी . १४ लाख अपेि त खच आहे) िव तु 
रोषणाईसाठी  (दखेा या यित र ) करणसेाठी ई- िनिवदा बोलवावी िकंवा,  

             ०२). तीवषा माण े गे या ४० वषापासनू ी रामनवमी उ सवात व गे या २४ वषापासनू ी पु य ितथी 
उ सवात िव तु रोषणाई व देखावा उभा करणारे ी दारकामाई मंडळ यांचेमाफत ी पु यितथी उ सव-२०१७ 
म ये यांचेकडून िव तु रोषणाई व देखावा क न यावे  िकंवा कस?े तसचे मागील थे माणे ी दारकामाई मंडळ, 
मुंबई यांना यांनी मागणी केलेली कलाकारांचे जाण ेये याचे भाडेसह इतर िकरकोळ खच व भाडयाने काही गो ी 
आणा या लागतात (उदा.फळया वगैरे) यासाठीची र कम आदा करणसे व यांचे िव तु रोषणाईचे सामान 
मुंबईतनू आणण े व उ सव सपं यावर पु हा परत पोहचिव यासाठी भाडो ी सची यव था करावी लागणार 
आह.े यासाठी सव िमळून जा तीत जा त  . १०,००,०००/- इतका अपेि त खच आहे.  

  उपरो  नमदू मांक ०१ अथवा ०२ यामधील यो य या कायवाहीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे 
सभेत चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती.  

िनणय .६९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव- २०१७ म ये ी साई समाधी मंिदर, मंिदर 
प रसराम ये ी ारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव ुत रोषणाई क न घेणेस व याकामी येणा या 
अंदाजे .१०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. याच माणे याकामासाठी 
आव यकते माणे दरप के मागिवणेत यावी, असे ठरले.          (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं८ ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत सबका मािलक एक है या महानाटयाचे सं थानने आयोजन 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  
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१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वये,रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने 
यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे 
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थेचा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे उ प  न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ ानंा दवेते  या दशनासाठी व मं िदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे . 
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. 
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 

मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या 
धािमक सां  कृितक व सामािजक काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी साईभ  त, िशड  ाम  थ तसचे 
जागतीक साई मं िदर िव  व  त/ पदािधकारी यांचेकडून ा  त झाले  या सचूना व अिभ ाय यावर चचा होऊन 
धोरणा  मक िनणय होणकेामी धािमक सां   िृतक व सामािजक काय मांचे वेळाप क  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत सादर करणते आले होते.  यात स  टबर-२०१७ व ऑ  टोबर-२०१८ म  ये या नाटय योगाचा समावेश 
कर  यात आलेला आहे. सदरह  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय 

.३५८ अ  वये खालील माण ेसमंत झालेला आहे.  
“..समाधी शता  दी वषाम  ये सादर करावया  या काय माचंी परेषा ठरिवणते येऊन, झाले  या 

चच माण े ता  काळ कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा  यता दे  यात आलेली 
आह.े.” 

 तावनाः-  ी. शांत डांग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांनी मा. अ  य  व 
मा. कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत केले  या प ात “ ी साईबाबां  या आिशवादाने साई ि एिट  ह ि हजनची 
नागपरू म  ये  थापना केलेली असनू आदरणीय हमेांडपंत यांचे त  व ानाने साई च र ावर आधारीत “ सबका 
मािलक एक ह ै”  या काश आिण  वनी िहंदी महानाटयाचे िद.२९, ३० व ३१ ऑ  टोबर २०१० रोजी नागपरू 
मधील िचटणीस पाक म  ये आयोजन केलेले होते. या महानाटयाम  ये १७१ कलाकारांचा समावेश असनू या 
महानाट्या ारे रा  ीय एका  मता,  ी णू ह  या , िश णाची आव  यकता, ाम  व  छता अिभयान तसचे िहंद ु
मिु लम एका  मतेची महती अशा कार  या अनेक घटकांमधनू ी साईबाबांचे िवचार सवसामा  य जनतेपयत 
पोहचिव  याचे काम करत आहोत. या महानाटयासाठी समुारे ६७२०   वेअर फूटाचा भ  य रंगमंच बनिवलेला 
असनू या महानाटयास सव े कांनी व सारमा  यमांनी आपलेसे केलेले आह.े आजतागायत या महानाटयाचे 
दशेभरात िविवध ४५ िठकाणी सादरीकरण झालेले आह.े सन २०१८ म  ये ी साईबाबा समाधीस १०० वष पूण 
होत अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड चे वतीने ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर 
२०१८ ह ेसाईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात येणार आहे. या शता  दी वषात देशभरात व जगभरात 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन कर  यात येणार आह.े तरी या शता  दी वषात ी 
साईबाबां  या जीवनावर आधारीत सबका मािलक एक ह ैया जगातील पिह  या िहंदी महानाटयाचे ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  थेने आयोजन करावे िह आमची इ  छा  आह.े.” अस ेकळिवलेले असनू सदर प ाबरोबर 
या महानाटया  या अंदाजप काची त जोडलेली आह.े 

ी. डांगे यांनी नाटय योगासाठी  टेज उभारणी, लाईट, सांऊउ िस  टम, वाहतकू  यव  था व इतर 
 याचेमाफत कर  यात येईल अस ेकळिवले आह े  यािशवाय आयोजकामाफत खालील नमदू केले माण े  यव  था 

कर  यात यावी असे नमदू केलेले आहे.   
A) Organizer’s Responsibility:  
1. Ground / Stadium. (6 day before show)  
2. Audience sitting arrangement & Bari gating.  
3. Green Room’s 15 ft X 30 ft - 6 Nos. (with Carpet, Chairs, Fan’s, Heliozoan’s & 

Mairror’s) 
4. Ground Light’s (Sufficient Light for Audience)  
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5. Mobile urinal’s 2 Nos. (on back side of Green Room’s for Artist)  
6. Generator’s (with Diesel)  
a) 125 KVA for Light’s (Before 1 day’s of show & show day)  
b) 125 KVA for Sound (Before 1 day’s of show & show day)  
c) 10 KVA for service lights (Before 6 day’s of show & 2day’s after show) 
7. Residence for Artist & Back stage worker’s  
a) Back stage worker’s (Before 6 day’s of show & 2day’s after show)  
b) 30 Production Team Person’s (2 day’s before show & 1day’s after show) 
c) 110 Artist (2 day’s before show & 1day’s after show) 
8. Food for Artist & Back stage person’s (2 time Nasta, 1 time Lunch, 1 time Dinner 

& 4 time Tea)  
9. Permitions for performance.  
10. SecurityArrangment’s  
11. Advertisement  
12. Printing Material (Hoardings/Banners/Tickets etc.)  
B) महानाटयासाठी देय रकमेचा तपशील –  

Sr. No. Description Amount Rs. 
1. Travelling & Transporting  (रंगमंच सािह  य, कालाकार वाहतकू इ  यादी खच )  3,05,000/- 
2. Back Stage (Stage, Light, Sound, Crackers, Costumes & Makeup) 

(रंगमंच उभारणी, लाईट इफे  ट, सांऊउ िस  टम, आितषबाजी, रंगभषूा व वेशभषूा इ  यादी खच) 
3,00,000/- 

3. Artist Remuneration कालाकार मानधन  2,95,000/- 
Total : 9,00,000/- 

 
 तावः- साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचे “सबका मािलक एक है”  ह े िहंदी महानाटय ी 

साईबाबाचे जीवनावर आधा रत अस  याने ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार व सार हो  या  या  टीने ी 
साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व 
सामािजक काय मांचे वेळाप कात िद. ३०/०९/२०१७ रोजी व शता  दी वषाचे शेवटी िद. ११/१०/२०१८ रोजी 
या नाटय योगाचा समावेश कर  यात आलेला आह.े  

तरी ी शांत डांग ेव ी सोमे  वर बालपां डे - साई ि एिट  ह  हीजन, नागपरू यांचा “सबका मािलक 
एक है ” हा नाटय योग शता  दी वषाचे पवूसं  ये ला  हणजेच िद. ३०/०९/२०१७ रोजी व शता  दी वषाचे शेवटी 
िद.११/१०/२०१८ रोजी अशा दोन वेळेस िशड  येथे आयोजीत करावयाचे झा  यास एका नाटय योगासाठी 
र  कम . ९ ल  (अ री पये नऊ लाख) मा  या माणे दोन वेळेस नाटय योगासाठी र  कम   .१८ ल  
(अ री पये अठरा लाख) मा  खच येणार आह.े  
१) सदरचा खच हा ३ ल ा पे ा जा  त अस  याने ई-िनिवदा क या न राबवता करण ेउिचत होणार नाही. 
यावर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेू चचा होऊन  िनणय होणसे िवनंती. 
२) तसचे उपरो  त नाटय योगातील सगं व सवंाद याचे ि क ट तपासनू  या ला मा  यता देण ेआव  यक 
आह.े यासाठी मा. िव  व  त यांची सिमती गठीत क न  यानंी संग व सवंाद तपासनू िशफारस करण े उिचत 
राहील.  

वरील १ व २ या  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीत चचा होऊन िनणय होणकेामी सदरह  ताव मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभेपढेू िनणयाथ सादर.  

िनणय .६९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर आधा रत सबका मािलक एक है या 
महानाटयाचे समाधी शता दी या पा भूमीवर िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी आयोजन करणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .९,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच या 

नाटय योगातील संग व संवाद याचे ि ट थािनक उपसिमती सभेकडून तपासुन यावी, असे ठरले.  
              (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी कालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ ां चे िनवास 

यव थेकरीता सं थानचे मौजे िनमगाव को हाळे िशवारातील गट न.ं१७२ पै. म ये (साईधमशाळा 
प रसरात) अथवा इतर उपल ध जागेत ता पुरते व पात मंडप व इतर अनुषंगीक यव था 
उभारणेकामी येणा या खचाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद -  
१) अिधिनयमा  या कलम १७ मधील पोट- कलम (१) अ  वये “रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने 
 यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार, धािमक िवधी, पुजा- अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत 

कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा 
उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, 
ती उिद  टये सा  य करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू 
आह.े  
२) अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनसुार, 
मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडणे” या योजनासाठी 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
 तावनाः- सं  थानतफ िदनांक ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १७ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत ी 

साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव साजरा करणते येणार आह.े याकालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ  ताचंे 
िनवास  यव  थेकरीता ता  परुते मंडप व इतर अनषुंगीक व ्यव  था करणे आव  यक आह.े  याकरीता मौजे िनमगाव- 
को-हाळे िशवारातील गट नं. १७२ पै. म  ये (साईधमशाळा प रसरात) े ात अथवा इतर उपल  ध जागेत 
साईभ  ताचंे िनवासाकरीता ता  परु  या  व पाचे प याचे छत असलेला मंडप टाकून िनवास  यव  था करता येईल. 
तसचे  सदर िठकाणी  सरु ा केबीन,  लोक म, मािहती क , थमोपचार क , फुड  टॉल इ  यादी करीता प याचे 
शेड करावे लागेल. सदर  यव  था करणकेामी येणा-या खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
अ) शता  दी कालावधीम  ये साईभ  ताचें िनवासाकरीता ता  परुती मंडप व इतर  यव  था करणे.  

प याचे छत, कनात व िबछाईत इ.  यव  थेसह मंडप उभारणी करण.े  
अ.नं. मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी   

( वषभरात) 
दर र  कम 

१. २०००  य  त च े िनवासाची  यव  था होईल या मतेचा 
मंडप व इतर अनुषगंीक  यव  था करणे. 
( ी साईच रत पारायण व प.प.ु गंगािगरी महाराज अखंड 
ह रनाम स  ताह काय माच े कालावधीत तसेच सं  थानचे 
तीन उ  सव व इतर गद च े कालावधी करीता 
साईभ  ताकंरीता अित र  त िनवास सुिवधा) 

८०,०००/- 
चौ. फुट 

५० िदवस 
 

२.०० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

८०,००,०००/- 

२. सुर ा केबीन,  लोक म, मािहती क , थमोपचार क , 
फुड  टॉल करीता प याच े शडे असलले े व तीन बाजूने 
प याच ेपाट शन तसेच आितल बाजूस  कापडी मंडपसह 
 यव  था करणे. (साईज -१०’x२०’  येक ) 

१०००.०० 
चौ. फुट 

५० िदवस  २.०० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,००,०००/- 

एकूण र  कम . (अ) ८१,००,०००/- 

ब) शता  दी कालावधीम  ये साईभ  ताचें िनवासाकरीता करणेत आले  या ता  परुती मंडप व इतर 
 यव  थेचे िठकाणी  पोटबल संडास व मुता-यांची  यव  था करणे.  

अ.न.ं मंडपाचा तपिशल प रमाण कालावधी 
(वषभरात) 

र  कम 
संडास मुता-या 

१. २०००  य  त चे िनवासाची  यव  थेचे िठकाणी 
पोटबल संडास व मतुा-या इ.  यव  था करणे. 

२५ नग १० नग ५० िदवस १७,२५,०००/- 
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एकूण र  कम (ब) -  १७,२५,०००/- 
एकूण र  कम . (अ+ब) ९८,२५,०००/- 

   
ी साईबाबा समाधी शता  दी िद.०१ ऑ  टो.२०१७ ते १८ ऑ  टो.२०१८ या कालावधीत 

साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता ता  पुरते िनवासाकरीता मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  थेसाठी कृतीआराखडयात नमदू 
केले माण े र  कम .८,४७,००,०००/- मा चे खचास िद.३१/०३/२०१७ रोजीचे मा. मु  यमं ी महोदय यांचे 
क ेत झाले  या बैठक त मा  यता दे  यात आलेली आह.े उपरो  त माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव 
कालावधीत िशड  येथे येणा-या साईभ  ताचंे िनवास  यव  थेकरीता ता  परुत ेमडंप  व इतर अनषुगंीक  य व  था 
उभारणकेामी र  कम . ९८,२५,०००/- मा  इतका खच अपेि त आह.े  

 ताव : तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी कालावधीत िशड  येथे येणारे साईभ  ताचंे 
िनवास व इतर अनषुंगीक  यव  थेकरीता येणारे र  कम . .९८,२५,०००/- मा चे खचास तसचे 
आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती मंजरू दराने क न घेता येईल. 
याकामी वषभरातील िकमान ५० िदवस याकरीता .चौ. . िदवस या माण े दर मागिवता येतील. अथवा 
वषभरातील ५० िदवस  हणजे १५ िदवसाकरीता, ७ िदवसा करीता, ३ िदवसाकरीता, १ िदवसाकरीता या माणे 
दर मागिवता येतील. तरी याकामी येणारे खचास व वतमान प ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात 

िस  द क न ई- िनिवदा मागिवणकेरीता मा  यता िमळणेस िवनंती.  
िनणय .६९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी कालावधीत िशड  येथे येणारे 

साईभ ां चे िनवास यव थेकरीता सं थानचे मौजे िनमगाव को हाळे िशवारातील गट न.ं१७२ पै. म ये 
(साईधमशाळा प रसरात) अथवा इतर उपल ध जागेत ता पुरते व पात मंडप व इतर अनुषंगीक 
यव था करणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास 

मा यता दे यात आली. परं तु सदरह ता परुते मंडप आव यकतेनुसार वषभरातील एकूण ४० िदवसांसाठी 
उभारणेत यावे, असे ठरले.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१० मंिदर प रसरातील लडीबागेचे नुतनीकरण व सुशोिभकरण करणेकामी लॅ ड केप िडझायनरची नेमणूक 

करणे व येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- तावना- िद.1 ऑ ट बर 2017 पासनु ी साईबाबा समाधी शता दी वषाची सरुवात होत असुन, या अनषुंगाने 

िद.1 ऑ ट बर 2017 रोजी शता दी िनिम ाने मं िदर प रसरातील लडीबागेत वजारोहन काय म आयोजीत 
करणते आलेला आह.े सदर काय म मा.मु यमं ी, महारा  रा य यांचे शभुह ते होणार आह.े दशनासाठी येणारे 
साईभ  लडीबागेतनु जात अस याने सदर बागेतील लॉन, शोभेची झाडे तसचे कारंजा यासाठी कामे करावयाची 
आह.े लडीबागेत झाडे लावनु बरेच वष झालेली अस याने सदर बागेचे नतुनीकरण व सशुोभीकरण करण ेगरजेचे 
आह.े 

       याकरीता मं िदर प रसरातील लडीबागेत निवन लॉन बसवुन, िविवध कारची शोभेची झाडे लावता 
येईल. व भ ांना बागेत िफरणसेाठी ेनाईटबसवनु पाथवे तयार करता येईल. तसचे सदर बागेतील सव लोखंडी 
जा या काढुन या िठकाणी टीलची जाळी बसिवता येईल.लडीबागेत आले या साईभ ांना िदवे लावणकेरीता 
6 ते 7 फुट ऊंचीची िदपमाळ तयार करता येईल. लडीबागेत धबध यासमोर असणारे कमळतळे काढुन या 
िठकाणी साईभ ां या मनोरंजनासाठी सगंीतकारंजा तयार करता येईल. तसचे शता दी महो सवा या वजाचा 
तंब लडीबागेतील धबध यासमोर अस याने सदर वज हा सवाना िदसावा याकरीता लडीबागेतील ठरािवक 

िठकाण या मोठ्या वाढले या  झाडांची कट ग क न यांना आकार देता येईल.  
सं थान अिधिनयम ठराव/या नुसार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय 

इ.छाननी क न  अनमुान- आथ क िवषय आह.े  
मागणी- मं िदर प रसरातील लडीबागेचे नतुनीकरण व सशुोभीकरण करणकेामी लॅ ड केप िडझायनरची 

नेमणकु क न खालील माण ेकामे क न घेता येईल.  
अ.ंन.ं करावयाची कामे  एकुण अंदाजे खच  
01 लडीबागेत निवन लॉन व शोभेची झाडे लावण े तसेच वाढले या झाडांची 

कट ग क न यांना आकार दणे.े  
. 4,84,000/-  
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02 लडीबागेतील कमळतळे काढुन याजागी भ ां या मनोरंजनासाठी सगंीत 
कारंजा तयार करण.े  

. 8,50,000/- 

03 साईभ ांना बागेत िफरणेसाठी ेनाईट बसिवणे   . 11,16,000/-  
04 लडीबागेतील लॉन, कारंजा या कडेने टीलची जाळी बसिवण.े . 60,00,000/- 
05 8 फुटा या 4 दगडी िदपमाळ तयार करणे. िस हील, पट ग व लायट ग 

कामासह 
. 9,25,000/-  

06 साईभ ांना िदवे लावणकेरीता 24 फुट हाईटची दगडी िदपमाळ तयार करण.े 
िस हील, पट ग व लायट ग कामासह   

. 10,00,000/-  

07 लडीबागेत असणा या धबध याचे नतुनीकरण करण े तसचे यावर कलर 
लायट गचे डेकोरेशन करण.े  

. 10,00,000/-  

08 लडीबागेतील गाडनम ये िफश ॲ वा रयम करणे. . 5,00,000/-  
09 लडीबागेतील गेटवर आकषक अशा कमानीची उभारणी करण.े  . 10,00,000/-  
10 मं िदर प रसरातील गेट न.ं1 व 5 मधील गाडन या जागेत (हायमॅ स जवळ) 

पा याचा धबधबा तयार क न यावर साईबाबांचे च र  लेजर-शो माफत 
साईभ ांना दाखिवण.े      2 ोजे टर  

.72,00,000/-  

11 पी.आर.ओ ऑिफस समोरील जनुा चाल ु असले या कारंजाचे नतुनीकरण 
क न निवन सगंीत कारंजा तयार करण.े    

. 8,50,000/- 

12 बॅनर  .70,000/-  
13 लडीबागेत लाईट ॲ ड साऊंड िस टीम बसिवण े . 8,00,000/-  
14 लडीबागेतील धबध यासमोर ची मतु   . 8,00,000/-  
15 चे पादकुा  .5,00,000/-  
 एकुण खच  2,30,95,000/- 
 GST  18 % . 41,57,100/- 
 एकुण खच  .2,72,52,100/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय- तरी मं िदर प रसरातील लडीबागेचे नतुनीकरण व सशुोभीकरण करणकेामी 

लॅ ड केप िडझायनरची नेमणकु करणेस तसचे उपरो माण े कामे करणसे व याकामी येणा या अंदाजे 
.2,72,52,100/- (दोन कोटी बाह र लाख बाव न हजार शंभर) मा ाचे खचास मा यता िमळावी ही िवनंती.  

तरी उपरो  तावावर िनणय होणेस िवनंती.  
िनरण्य .६९६ आजचे सभेत मंिदर प रसरातील लडीबागेचे नुतनीकरण व सुशोिभकरण करणेकामीचे सादरीकरण 

दाखिवणेत आले.  
यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील लडीबागेचे नुतनीकरण व सुशोिभकरण 

करणेसाठी खालील माणे कामे क न घेणेकामी लॅ ड केप िडझायनरची नेमणूक करणेत यावी.  

अ.ंन.ं करावयाची कामे एकुण अंदाजे खच 
01 लडीबागेत निवन लॉन व शोभेची झाडे लावण े तसेच वाढले या 

झाडांची कट ग क न यांना आकार देण.े  
. 4,84,000/- 

02 लडीबागेतील लॉन, कारंजा या कडे या आह,े याच जाळया दु त  
क न रंगरंगोटी करण.े तसचे या िठकाणी जाळया नाहीत, अशा 
िठकाणी इतर जाळयांशी ससुगंत  जाळया बसिवणे. 

. 60,00,000/- 

03 8 फुटा या २ दगडी िदपमाळ तयार करण.े िस हील, पट ग व 
लायट ग कामासह 

. 9,25,000/- 

04 साईभ ांना िदवे लावणकेरीता 24 फुट हाईटची दगडी िदपमाळ तयार 
करण.े िस हील, पट ग व लायट ग कामासह   

. 10,00,000/- 

05 लडीबागेत असणा या धबध याचे नतुनीकरण क न लाईट ॲ ड 
साऊड शो तयार करण.े  

. 10,00,000/- 
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06 मं िदर प रसरातील गेट न.ं1 व 5 मधील गाडन या जागेत (हायमॅ स 
जवळ) पा याचा धबधबा तयार क न यावर साईबाबांचे च र  
लेजर-शो माफत साईभ ांना दाखिवण.े      1 ोजे टर 

.72,00,000/- 

07 पी.आर.ओ ऑिफस समोरील जुना चाल ु असले या कारंजाचे 
नतुनीकरण क न निवन सगंीत कारंजा तयार करणे व साईबाबां या 
िशकवणकू वर  १० िमनीटाचा शो करण.े 

. 8,50,000/- 

 एकूण . १,७४,५९,०००/- 
उपरो  कामां या अंदाजप काची फेर छाननी क न कमीत-कमी खचाम ये व ही कामे क न 

घे यासाठी कमी कालावधी अस यामुळे सदरह कामे देणगीदारांमाफत, देणगी व पात क न घे यात 
यावीत, असे ठरले.                 (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं११ ी साईबाबां या समाधी शता दी महो सव काळात साईभ ांना टी-शट खरेदीबाबतचा िवषय िनर त 

करणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९.१०.२०१६ िनणय . ७०३ ी साईबाबांचे शता  दी महो  सव काळात 

साईभ  तानंा िव साठी उपल  ध क न ावयाचे टी-शट, माल व टोपी िविवध परुवठादार उ  पादक कंपनी 
यांचेकडून उपल  ध क न दणेेबाबत िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणबेाबत िनणय झालेला असनु 
यासाठी एकुण र कम . २,३६,२५,०००/- मा चे खचास मा यता ा  झालेली आह ेव यासाठी सन २०१७-

१८ चे काशने िवभागाचे अंदाजप कात तरतदु कर यात आलेली आह.े   
िद.०६.०५.२०१७ ची िटपणीवर फेरसादर करणबेाबत ा  त िनदशा अनसुार  धळेु , सरुत, मुबंई, िद  ली 

व सोलापरू  येथून ा  त झालेले टी-शटचे नमनेु पहाणे-पसतंीचे व  यानसुार खरेदीचे कामकाज ी सिचन तां बे, 
माजी िव  व  त यांचे मागदशनानसुार ि या पणु करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िवषयावरील चच 
अंती मा. अ  य  महोदय यांनी मौिखक आदिेशत केले असलेने, ी. सिचन तां बे यांनी धळेु व सरुत येथील नमनेु 
पसतं केले आहे. 

   िद.१८.०७.२०१७ चे प रप क मा. सिचन भागवत तां बे, सद  य यांनी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
पदाचा राजीनामा िदला असलेने, सदर राजीनामा ि वकृत केला असलेबाबत मा. ी. ना. . धोटे, शासनाचे िवधी 
स लागार-िन-सह-सिचव यांनी िद. १०.०७.२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवले असले कारणाने मा. ी सिचन 
भागवत तां बे यांचे नाव मा.  यव  थापन सिमती सद  याचंे यादीतनू कमी करणते आलेबाबत सव अिध क व 
िवभाग मखु यांनी न द घेणेबाबत प रप कात नमदू केले आहे. 

िद. १०.०८.२०१७ चे िटपणीवर मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे िनदशानुसार टी-शट 
खरेदी क न साईभ  तानंा उपल  ध क न देण ेही ि या ि ल  ट अस  याने तसचे यासाठी खच होणारी   र कम 
. २,३६,२५,०००/- िह जा त असनु  व स  या कापड खरेदीवर  २८% GST लागत अस  याने साईभ  तानंा 

वाजवी दरात टी-शट उपल  ध क न दतेा येणार नाहीत व परुवठादार यांनी सादर केलेले कापडाचे नमनेु व 
कापडाची तवारी तपासनु घेणकेामी सं थानकडे तां ि क मतेचे मनु यबळ उपल ध नाही . व  तसचे सं  थानने 
टी-शट खरेदी क न िव  ि या राबविव  यास साईभ  तानंामधनू नाराजीबाब  या ित या ये  याची श  यता 
नाकारता येत नाही.  आता ी साई समाधी शता  दी पव सु  कालावधी जवळ आ  याने वेळेत टी-शट उपल  ध 
हो  यास बराच कालावधी जाईल अस ेवाटते. 

क रता टी-शट, टोपी व माल खरेदी बाबतचा इकडील िवभागाकडून सादर केलेला  ताव मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद.०९.१०.२०१६ मधील िनणय . ७०३ िनर  त करणसे मा.  यव  थापन सिमती  या 

सभेपढेु िनणयाथ सादर.    
िनणय .६९७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरोक्त तावाम ये नमुद केलेनुसार ी साईबाबां या समाधी शता दी 

महो सव काळात साईभ ांना टी-शट उपल ध क न देणेबाबत िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे यव थापन 
सिमती सभेमधील िनणय .७०३ िनर  त करणेत आला.         (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 



58 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१२ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीकरीता फायर/ आप कालीन सािह य खरेदी 

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबांचे समाधीस सन १८ ऑ  टोबर २०१८ म  ये १०० वष पणु होणार आहते .  यािनिम  त ी साईबाबा 

सं  थानमाफत ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो  सव िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ ( 
िवजयादशमी) अखेर साजरा कर  यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सोहळयाकरीता वषभर 
दशे िवदशेातनू साईभ  तांची मोठया माणावर गद  हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. मं िदर व सं  थान 
प रसरात आप  कालीन प रि थती उदभव  यास फायर अॅ  ड से टी िवभागास व द ता पथकास खालील 
सािह  याची आव  यकता आह.े 

आप  कालीन प रि थतीकरीता खालील माणे सािह  य खरेदी करणे आव  यक आहे. 
अ.न.ं सािह  य  वणन  नग ित नग अंदाजे 

दर 
एकुण िकमंत 

०१ बॅक पॅक 
िसलडर 

WATER MIST AND CAF FIRE 
EXTINGUISHERS, BACKPACK 
& HAND HELDTYPE DESIGN : 
HIGH PRESSURE  

०२ २,९९,५२०/- ५,९९,०४०/- 

एकूण   र  कम ५,९९,०४०/- 
अ री .पाच लाख न  या  नव हजार चाळीस मा . 

िवभागाचा अिभ ाय –  
१. बॅक पॅक- मं िदर व सं  थान प रसरात आप  कालीन प रि थती उदभव  यास वाही इले  ीक 

शॉटसिकट वर िनयं ण िमळिवणकेामी सदर सािह याचा उपयोग होणार आह.े 
  उपरो  त प रिश  टामधील अ.नं. ०१ बॅक पॅक िसलडर  खरेदी करणकेामी  अंदाजे  ६,००,०००/- 

(अ री . सहा लाख मा ) खच अपेि त आह.े सदर साही  य ा  त होणकेामी सं  थानचे सकेंत  थळावर िनिवदा 
िस  द क न दरप के मागवनु साही  य खरेदी करता येईल अस ेन  मत आह.े 

  करीता... 
अ.  उपरो  त प रिश  टातील अ.न.ं०२ माणे सािह  य खरेदीकामी अहमदनगर, नािशक, पुण,े मुंबई या 
शहरातील नामवंत वतमान प कात सं  थानचे जनसंपक िवभागामाफत जाहीरात िस द करणकेामी तसचे  
सं  थानचे सकेंत  थळावर ई– िनिवदा ि या िस  द करणेस मा  यता असावी . 
ब.   सदर सािह  य दणेगी  व पास िमळालेस ते ि वकारण ेमा  यता असावी.  
क.  बॅक पॅक िसलडर खरेदी कामी येणा-या अंदाजे .६,००,०००/- खचास मा  यतेसाठी सदरचा िवषय सादर. 

  तरी उपरो  त अ, ब, आिण क बाबत  ताव मा  यतेसाठी मा.  य.सिममीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 
िनणय .६९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कालावधीकरीता फायर/ 

आप कालीन सािह य खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे .६,००,०००/- मा  पयतचे खचास मा यता दे यात आली. तसेच दर यानचे 
कालावधीम ये सदरह सािह य देणगी व पात िमळा यास, ि वकारणेत यावे, असे ठरले.  

(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१३ आप ी यव थापन आराखडा तयार करणे संदभात चचा करणे व यासंदभात अंमलबजावणीसाठी व 

यासाठी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा  शासनाने पनुघटीत केले या ी साईबाबा सं थान  

िव  ा  ा यव था (िशड ) च ेअिधिनयमात “सिमतीचे कत  ा व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनयम नंबर 
१७ (१) म ये “रा  ा शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अिधन राहन सं थान  
िव  ा यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने  ाव था पाहण,े मं िदराम ये ढी व थेनुसार धािमक 
िवधी पजुा-अचा, समारंभ व उ  ाव आयोजीत कर यासाठी आिण पार पड यासाठी यो  ा ती  ाव था करण,े 
भ  ागणांना आव  ाक या सोयी व सिुवधा उल  ा क न दणेे आिण या अिधिनयमा  ाये िव  ा  ा यव थेचा 
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कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि ये सा य कर यासाठी िव  ा  ा यव थेचे उ  ा  ा कामी 
लावणे, ही सिमतीची कत  ा असतील.” अशी तरतदु कर यात आलेली आहे.  

 ाव थापन सिमतीचा ठराव मांक:- मा.  ाव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील 
आय या वेळेचा िवषय नं.१४ वरील िनणय .५०५. 

   ा तिवक:- ी साईबाबा समाधीस सन २०१८ म ये शंभर वष पणु होत आहते. यािनमी  ा ी 
साईबाबा सं थान िव  ा  ा यव था, िशड  यांचेमाफत िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते १९ ऑ टोबर २०१८ 
(िवजयादशमी अखेर) ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे कर यात येणार आहे. शता दी वषाचे कालावधीत 

चे दशनासाठी साईभ ांची मोठया माणात गद  हो याची श यता अस याने यशवंतराव च हाण िवकास 
शासन बोधीनी पणुे यांचेमाफत आप ी  ाव थापन आराखडा तयार करणकेामी येणा या खचाचा अंदाज 

घेणकेामी ताव मागिवणते आलेला होता.  यांनी आप ी  ाव थापन आराखडा तयार करणकेामी .३ लाख 
इतका खच कळिवलेला असनु यापैक  ॲड हा  ापोटी ६०% र कम .१,८०,०००/- व आराखडा तयार 
झालेनंतर उवरीत ४०% र कम .१,२०,०००/- यशदाचे खा यावर जमा करणबेाबत कळिवले होते.   

स ि  ाती:- मा.  ाव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७ रोजीच े सभेतील आय या वेळेचा िवषय 
न.ं१४ वरील िनणय .५०५ नसुार खचास मा  ाता िमळालेली असनु ६०% र कम यशदा, पणुे यांना आदा 
कर यात आलेली आहे.  यानुसार कनल ही.एन.सपुनेकर , सचंालक, आप ी  ाव थापन क , यशदा यांनी 
िद.२८/०७/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा.मु  ा कायकारी अिधकारी यांच ेअ  ा तेखाली सं थानचे  
सव िवभागाच े अिधकारी तसचे इतर शासक य िवभागाच े अिधकारी यांच े समवेत बैठक घेतलेली असनु  
बैठक म ये शता दी महो  ावाचे िनमी ाने करावयाचे िनयोजनाबाबत सचुना  केले या आहते.  तसचे यानंतर 
पु हा  िद.१०/०८/२०१७ व िद.११/०८/२०१७ रोजी यशदाचे ०४ ितनीधी यांनी सं थानचे सव िनवास थाने, 

सादालय, वाढीव कार पाक गं यांची पहाणी क न मािहती घेतलेली असनु आप ी  ाव थापन आराखडा तयार 
करणकेामी पढुील कायवाही सु  आहे. 

अनुमान:- धोरणा  ाक. 
मागणी:- शता दी वष २०१८ च ेगद चे िनयोजनकामी यशवंतराव च हाण िवकास शासन बोिधनी, 

पणुे यांच ेमाफत आप ी यव थापन आराखडा तयार करण ेव याकामी येणारे अनषुंगीक खचास मा यता िमळण.े 
िवभागाचा अिभ ाय/  ा  मत:-  ी साईबाबा समाधी शता दी वष २०१८ कालावधीत िशड  येथे 

भेट दणेा या सव भािवकांच े दशन सखुकर  हावे तसचे आपतकालीन  ाव थापनासह कायदा व सु  ाव थेचा 
 ा अबाधीत ठेवणेसाठी यशवंतराव च हाण िवकास शासन बोधीनी, पणुे यांच ेमाफत आप ी  ाव थापन 

आराखडा तयार करणते येत असनु यांचेमाफत आप ी  ाव थापन आराखडा तयार क न िमळालेनंतर आप ी 
 ाव थापन आराखडा अंमलबजावणीसाठी व यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा  ाता असावी.  

िनणय .६९९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे यशवंतराव च हाण िवकास शासन बोधीनी, 
पुणे यांचे माफत आप ी  ाव थापन आराखडा तयार क न िमळालेनंतर याची अंमलबजावणी 
करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा  ाता दे यात आली.  

(कायवाही- सरं ण िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१४ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ साठी सं थान मालक या मौजे िशड  व िनमगाव 

को हाळे ह ीतील पडीत असले या जमीनी साईभ ांना सोयी-सुिवधा पुरिवणेकामी व त ु षंगाने 
िविवध योजनांसाठी वापरणेकामी जमीन ची सुधारणा करणे व यासाठी होणा या खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील १७(१) 
मधील तरतदुीनुसार रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,ेमं िदराम  ये ढी व थेनुसार 
धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था 
करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वये 
िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील.  



60 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

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

 ताव- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव २०१७-१८ साठी, सं  थान मालक  या मौजे िशड  व 
िनमगाव- को-हाळे ह ीतील पडीत असले  या जमीनी साईभ  तानंा सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी व त षुंगाने 
िविवध योजनांसाठी वापरणकेामी जमीन ची सधुारणा करण,े  यानंा कंपां ऊंड करण ेव  यासाठी होणा-या खचास 
मा  यता िमळणेबाबत. 

 तावना- ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ 
(िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात सपंूण वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात येणार आह.े  यासाठी तसचे 
पाक गं  यव  था करणसेाठी आव  यकतेनुसार साईभ  त कॅ  प व ता  परु  या  व पाची िनवास  यव  था करणेसाठी, 
शता  दी कालावधीत आप  कालीन प रि थती िनमाण झा  यास भािवकानंा आ य दे  यासाठी आप  ती 
 यव  थापन काय ांतगत कायवाही करणेसाठी व समाधी शता  दी वषाम  ये ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या 

भ  तानंा सव कार  या पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न दतेा या  यात यासाठी मोठया माणात व सयुो  य अशा 
जमीन ची आव  यकता भासणार आह.े  

या  तव िशड  व िनमगाव-को-हाळे ह ीतील सं  थानच े मालक  या स  यि थतीत पडीत असले  या 
खालील नमदू केले  या जमीन ची ले  हल ग क न सधुारणा क न  यांना कंपां ऊंड क न  याचंा उपयोग 
उपरो  त माण े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव काळात िविवध योजनांसाठी करता येईल.     

सं  थान मालक  या पडीत जमीन ची माहीती- (प रिश  ट अ)   

अ.न.ं गावाचे नाव सव नंबर े  
ह.ेआर 

मं िदरापासनू अंतर 
अंदाजे (िकमी) 

शेरा 

१ िशड   ५४,५५ ०१.८९ ३१३ मीटर पडीत 
२  १२४/११ ००.६० १ िकमी िचकू बाग 
३  १२४/१२ ००.६० १ िकमी िचकू बाग 
४  २०७/२ ००.८० २.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
५  २१२/२ ००.४२ ३ िकमी पडीत 
६  २१२/३ ००.९८ ३ िकमी पडीत 
७  २१३/१ ००.४० ३ िकमी पडीत 
८  २१३/१ ००.३७ ३ िकमी पडीत 
९  २०३/२ ००.६० २.५ िकमी पडीत 

१०  २०३/१ ००.६० २.५ िकमी पडीत 
११ िनमगाव- 

को-हाळे  
१९८ ०३.३८ ३ िकमी पडीत 

१२  १९९ ०१.९६ ३ िकमी पडीत 
१३  २०० ०१.८८ ३ िकमी पडीत 
१४  २०१ ००.९८ ३ िकमी पडीत 
१५  २१८ ०१.०० ३.५ िकमी आंबा (कंपां ऊंड आह)े 
१६  २२१ ०३.२६ ३.५ िकमी आंबा (कंपां ऊंड आह)े 
१७  २२९ ००.९८ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
१८  २३४ ००.८४ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
१९  २३५/३ ०२.४१ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
२०  २३८ ००.२७ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
२१  २४५ ०३.३० ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
२२  २४९ ०१.७८ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
२३  २५० ०१.८५ ३.५ िकमी पडीत (कंपां ऊंड आह)े 
२४  २३९ ००.१८ ३.५ िकमी पडीत 
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िवभागाचा अिभ ाय-उपरो  त माणे ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात धािमक व 
सां  कृितक तसचे सामािजक काय मासाठी पाक गं  यव  था कर  यासाठी आिण आव  यकतेनसुार साईभ  त 
कॅ  प व ता  परु  या  व पाची िनवास  यव  था  कर  यासाठी तसचे शता  दी कालावधीत आप  कालीन प रि थती 
िनमाण झा  यास भािवकांना आ य दे  यासाठी आप  ती  यव  थापन काय ा ंतगत कायवाही कर  यासाठी व 
समाधी शता  दी वषाम  ये ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या भ  तानंा सव कार  या पायाभतू सिुवधा उपल  ध  
क न दतेा या  यात यासाठी प रिश  ट अ मधील जमीन ची सं  थानचे बांधकाम िवभागामाफत ले  हल ग क न 
जमीन ची सधुारणा क न  यांना आव  यकतेनसुार कंपां ऊंड क न उपरो  त िविवध योजनासाठी  याचंा वापर 
करता येईल. 

तरी सदरचे  तावास व त षुंगाने होणा-या खचास मा  यता िमळणेकामी  ततुचा  ताव िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७०० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या प रिश  ट अ मधील जमीन ची सं  थानचे 
बांधकाम िवभागामाफत ले  हल ग, सुधारणा करणे व आव  यकतेनुसार कंपां ऊंड क न िविवध 

योजनासाठी  याचंा वापर करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच 
यापैक  काही जमीन म ये तािवत गोशाळेमधील गाईसंाठी चा याची यव था करणेत यावी, असे 
ठरले.               (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ मौजे िनमगाव- को हाळे गट न.ं८७-८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं  फुड ोसेिसंग 

युिनट उभारणेकरीता आिकटे ट सुिशल देशमुख यांनी तयार केले या आराखडा व अंदाजप काचे 
सादरीकरण पाहन िनणय घेणे. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .३२२ (३०) अ  वये मौजे 
िनमगांव– को-हाळे गट न.ं८७,८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी  वतं  फुड ोसिेसगं यिुनट 
उभारणकेरीता आिकटे  ट  सिुशल दशेमखु अॅण् ड असोिसएटस,् औरंगाबाद यांना िद.०२/०६/२०१७ रोजीचे 
प ा  वये नेमणकू प  दणेते आले आहे.  

  आिकटे  ट यांनी सदर कामाचे अंदाजप क व आराखडा तयार केलेला आह.े तसेच सदर जिमनीचे 
रेखांकन मंजरुीसाठी  ताव उपिवभागीय अिधकारी यांचेमाफत मा. सहा यक सचंालक , नगररचना, अहमदनगर 
यांचेकडे पाठिव  यात आलेला आह.े आिकटे  ट यांनी सदरह क  पाचे खालील माण ेदोन पयायी आराखडे व 
अंदाजप क तयार केलेले आहते. 

Sr.No. Option Type Discription Built up Area in 
Sqm. 

Cost of Block 
Estimate in Cr. 

01 Option - I R.C.C. Building (Only GF) 3275.075 Rs.14.41 Cr. 

02 Option - II 
Compositee – PEB + RCC 

Building (only GF) 
4102.91 Rs.12.15 Cr. 

िवषयांक त कामासाठी आिकटे  ट सिुशल देशमखु अॅ  ड  असो., औरंगाबाद यांनी तयार केले  या दोन 
पयायी आराखंडयांचे सादरीकरण पाहन  यापैक  एक पयाय िन  चीत करणबेाबत िनणय होणसेाठी सदरह  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणते आला होता. याबाबत िनणय .६५१ 
खालील माण ेसमंत झालेला आहे. 

“ साद लाडू िनिमतीसाठी  वतं  फुट ोसिेसगं यिुनट उभारणकेामीचा आराखडा व अंदाजप काचे 
सादरीकरण करणेसाठी आिकटे  ट सिुशल देशमखु ह े सभेसमोर उप  थीत राह शकले नाही. यामळु े सदरह 
सादरीकरण सादर करणकेरीता  यानंा पुढील सभेसमोर बोलिवणते यावे अस ेठरले.” 

 तावः- तरी िवषयांक त कामासाठी आिकटे  ट सिुशल देशमखु अॅ  ड  असो., औरंगाबाद यांनी तयार 
केले  या दोन पयायी आराखंडयांचे सादरीकरण पाहन  यापैक  एक पयाय िन  चीत होणेस िवनंती. 

िनणय .७०१ आिकटे ट सुिशल देशमुख ॲ ड असो., औरंगाबाद यांनी लाडू िनिमतीसाठी वतं  युिनट 
उभारणीकामीचे सादरीकरण आजचे सभेम ये सादर केले. िवचारले या ांची उ रे िदली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू िनिमतीसाठी वतं  युिनट उपरो  तावातील पयाय ०१ 
माणे उभारणेत यावे, असे ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी 

येणा या अंदाजे .१४.४१ करोड मा चे खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागाकरीता नवीन 3 Tesla MRI Machine 

खरेदीकामी पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा  णालयात रेडीओलॉजी िवभागात स  या असलेले Siemens कंपनीचे MRI मिशन मॉडेल 

Magnetom Avanto ह ेमिशन सन २००६ म  ये र  कम .५,०५,००,०००/- इत  या र  कमेत खरेदी केलेले 
आह.े सदरचे मिशन स  या काम करत आह.े परंत ूसदर मिशन ह ेजनेु झा  यामळेु स  या वारंवार बंद पडत असनू 
 यामळेु  याचा बंद पड  याचा कालावधी हा दखेील वाढत आहे, पयायाने दनैं िदन कामाची व  णाचंी गैरसोय 

होते. सदर मिशनवर मे-२०१६ पयत ७९४६६ इत  या  णाचंे MRI कर  यात आलेले आह.े सदर मिशन वारंवार 
बंद पडत अस  यामळेु  यावरील वािषक दू  ती  व देखभालीचा खच दखेील वाढत आहे, मे-२०१६ पयत सदर 
मिशनचे वािषक सि हस कॉ  ॅ  ट  करणकेामी .१,८१,६९,४३३/- इतका खच झालेला आह.े िद.३१/०३/२०१६ 
अखेर सदर मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकंमत .२८,४३,८३२/- इतक  आह.े स  या सन २०१६-१७ 
करीता कंपनीने र  कम .३२,३६,३३२/- इत  या र  कमेचे CMC करीता कोटेशन िदलेले आहे,  हणजेच सदर 
मिशनवर मिशनचे घसारा वजा जाता येणा-या िकंमतीपे ा स  याचा द ू  ती  व दखेभालीचा खच जा  त होत आहे. 
 यामळेु रेडीओलॉजी िवभागाने व बायोमेडीकल िवभागाने निवन उ  च तं ान असलेले 3 Tesla MRI 

Machine घे  याची िशफारस केलेली आह.े  
  निवन मिशन खरेदीकामी मे.िसमे  स िल., मुंबई यांचेकडून अंदाजे खचासाठी दरप क मागिव  यात आले 

होते,  याचंे दरप कानसुार खरेदीचा तपशील खालील माणे –  
Sr. 
No. 

Name of Item Qty. App. Rate per in 
Rs. 

App. Total 
Amount in Rs. 

01. 3 Tesla MRI Machine with 
Accessories 

01 8,50,00,000.00 8,50,00,000.00 

 Total Amt. in  Rs. 8,50,00,000.00 
 यानसुार ी साईबाबा हॉि पटलमधील रेडीओलॉजी िवभागाकरीता ०१ नग निवन उ  च तं ान 

असलेले 3 Tesla MRI Machine िविहत प  दतीने ई - िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या र  कम 
.८,५०,००,०००/-(अ री . – आठ कोटी प  नास लाख मा ) चे खचास तसचे Siemens कंपनीचे जनेु MRI 

मिशन मॉडेल Magnetom Avanto without UPS परत (Buyback) करणकेामी शासनाची पवू मा  यता 
घेणकेामीचा  ताव िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेू मा  यतेसाठी ठेव  यात आला 
होता,  यावर िनणय .५५८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील रेडीओलॉजी िवभागातील जनेु ०१ नग MRI 
Machine दु  त  करणते येऊन, ी साईनाथ  णालयाम  ये वापरणते यावे, अस े ठरले व ी साईबाबा 

 णालयाम  ये निवन ०१ नग 3 Tesla MRI Machine खरेदी करणेसाठी िविहत प  दतीने ई- िनिवदा मागिवणसे 
व  याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 

यानसुार सदरचे खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी वतमान प ात जािहरात दे यात दऊेन 
िद.०२/०१/२०१७ ते िद.१६/०१/२०१७ या कालावधीत िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या, तर िनिवदा 
ि वकार याची अं ितम मदुत िद.१९/०१/२०१७ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनुस न ऑनलाईन एकही 
िनिवदा ा  त झाली न  हती  यामळेु “शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.३० 
ऑ  टोबर २०१५ – करणे चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ” अ  वये 
जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये 
िद.२३/०१/२०१७ पयत थम एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आलेली होती.  यास अनुस न दोन ई-िनिवदा 

ा  त झाले  या हो  या. परंत ु खरेदीकामी तलुना  मक दर िमळणकेामी कमीत कमी ०३ िनिवदाचंी आव  यकता 
अस  यामळेु िद.२४/०१/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.३०/०१/२०१७ पयत दसु -यांदा एक आठवडयाची 
मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. परंत ु  यास अनसु न  एकही  िनिवदा  ा  त  झालेली  नाही. 
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खरेदीकामी दोनच ई-िनिवदा ा  त झा  यामळेु व तलुना  म क दर िमळणकेामी कमीत कमी तीन 
िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु उपरो  त खरेदीकामी िद.०७/०२/२०१७ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये दसु -यांदा 
ई – िनिवदा मागिव  यात येऊन िद.२५/०३/२०१७ ते ०८/०४/२०१७ अखेर ऑनलाईन ई – िनिवदा मागिव  यात 
आ  या हो  या,  यास अनुस न एकही ऑनलाईन ई– िनिवदा ा  त झाली नाही,  यामळेु िद.१०/०४/२०१७ 
रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये थम िद. १५/०४/२०१७  पयत  मदुतवाढ  दे  यात आली होती.  यानुसार एकही 
िनिवदा ा  त झाली नाही,  यामळेु िद. १४/०४/२०१७ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये िद.२४/०४/२०१७ अ  वये दसु -
यांदा मदुतवाढ दे  यात आली होती. परंत,ु परुवठाधारकांनी ि –िबडम  ये  उपि थत केले  या शंकाचे िनरसन 
करणकेामी १० िदवसांचा कालावधी लाग  यामळेु िद.२४/०४/२०१७ नंतर पु  हा ०६ िदवसांची मदुतवाढ दे  यात 
आली होती,  यास अनुस न ऑनलाईन ०२ ई – िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माणे- 

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 

 
वरील माण े ा  त ०२ तां ि क ई-िनिवदा िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेपढेु उघड  यात 

येऊन तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आला होता.  याम  ये M/s.Siemens Healthcare Pvt.Ltd., 
Mumbai यांचे Specification आप  या  मागणी माण े नस  याबाबत डॉ  टरांनी कळिवलेले होते व M/s. 
Philips Electronics India Limited, Mumbai यांनी Online VAT Registration Certificate िदलेले 
नस  यामळेु दो  ही िनिवदा अपा  कर  यात आ  या हो  या. 

 यामळेु िद.२६/०६/२०१७ रोजी  या मंजरु िट  पणी  वये ितस-यांदा ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता 
घेऊन िद.०७/०७/२०१७ ते १७/०७/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या व 
िद.१२/०७/२०१७ रोजी ी-िबड िमट ग आयोजीत कर  यात आलेली होती.  याम  ये उपि थत केले  या शंकांचे 
िनरसन क न िद.१३/०७/२०१७ रोजी Amendment अपलोड कर  यात येऊन िद.२४/०७/२०१७ पयत ई-
िनिवदा भर  यास मदुतवाढ देण् यात आली.  यास अनुस न Online ०३ ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते.   

सदरह ा  त झाले  या ०३ Online तां ि क ई-िनिवदा िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 
सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू सदर दो  ही िनिवदांमधील तां ि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू बायोमेडीकल िवभागामाफत तपासनू घे  यात आलेला आह.े  यानुसार तीनही िनिवदा 
पा  असनू  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.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 

वरील माण ेपा  तीनही ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 
सभेपढेु संबिधत िनिवदाधारकांचे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांनी दऊे केले  या तुलना  मक दरांचा 
तपिशल खालील माणे- 

Sr. 
No. 

Details  Price in Rs. Inclusive all Taxes ( without Custom 
Duty) 

  M/s. Philips 
Ltd. 

M/s. Siemens 
Ltd. 

M/s. Wipro GE  
Ltd. 

1 3.0 Tesla MRI System With Suitable RF 
Enclosure with Warranty Five Years 

112558695.35 174500000.00 106771480.50 

2 ACCESSORIES 
   

  A} Water chiller for Cold Head/Gradients  1106660.00 0.00 2000000.00 
  B} Non-ferromagnetic patient transfer trolley 

of international make should be provided   
435818.00 380000.00 0.00 

  C} 3 T MR compatible Dual head Pressure 
injector with 500 syringes : with facility for 
continuous battery charging 

1697565.00 2500000.00 2470500.00 
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  D} 3 T MR compatible Multipara Monitor : 
Monitor with remote display 
(ECG,NIBP,SPO2, ETCO2) along with 
infusion pump with remote display having 
common single wireless network system for 
both. The multi para monitor should be 
upgradable. The Monitor should provided 
with all reusable accessories for Adult and 
Paediatric Patients  

2464000.00 5000000.00 2684000.00 

  E} 3T Compatible  Anesthesia System: For 
pediatric  and Adult  use with anesthetic 
Ventilator and acessories having 
separateindexed provisionfor connecting 
central pipeline supplies of oxyegen and two 
nitrous oxide cylenders.It should have High 
pressure tubing for medical gases with 
pressure guages.Gas flow management system 
should be precisely calibrated with cascaded 
tube flow meters with mechanical guard and 
emergency oxygen flush.There should be 
close circuit breathing system with carbon 
Dioxide absorbent. Vaporizer must be isolated  
from the gas flow in off position and should 
prevent simultaneous activation of more than 
one vaporizer. The system should be FDA 
approved and should have local distributor for 
servicicng and installation.All componenets of 
the anesthetic system should from the same 
manufacturer. All the required accesories 
shpould be provided along with the machine. 

1150040.00 2525000.00 0.00 

  F} 3 T MR compatible Music System 19294.00 15000.00 0.00 
  G} Central Medical Gas Pipeline as per 

requirement  
0.00 100000.00 300000.00 

  H}Printer:  
(1) Dry Chemistry Direct Digital Camera: 
capable of printing all films sizes online with 
resolution of 500 DPI or more. All film sizes 
should be freely configurable at user level;   

626993.00 460000.00 650000.00 

  (2) Colour Laser Network Printer: for 
printing of \Colour CSH Perfusion/BOLD 
maps and images and film documentation  on 
papaer (minimum 24 ppm) 

63339.00 36000.00 91500.00 

  I} Data Archival for long time Storage: For 
archival & Storage of images and spctroscopy 
with Storage capacity of 10 TB. System 
should have database software for maintaining 
the demogrqaphic patient data and recalling 
the same.It should have DVD writer facilityfor 
copying speciic patient data on DVD/CD 

1161223.00 45000.00 610000.00 
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  J} Metal detection Device: It should be light 
weight but robust design and built having two 
poles. one each side of entrance of 
examination room. It should be able to detect 
all ferromagnetic materials,alloy and ferrite 
materials uniformly in all directions and 
orientations. It should able to detect such 
objects in walking and in running with 
speed.The device should be passive and 
should have visual as well as audio alarm. 

165375.00 1400000.00 0.00 

  K) Full system  UPS for entire MRI system 
with min. 30 minutes backup.  

1888979.00 2000000.00 1525000.00 

  L)Any other accessory required if any can be 
quoted as separately. 

0.00 0.00 9615720.00 

  M) Consumables: The rates of all the 
consumables required for above system and its 
accessories should be fixed for the Warranty 
period. 

0.00 0.00 0.00 

3 N)Turn Key: The bidder to inspect the site and 
collect the site plan along with tender 
document. Turn key work to be done as per 
site plan. Turnkey work done by the bidder to 
be maintained during the warranty and CMC 
period. 

1000000.00 2500000.00 0.00 

4 AMC: After End of Warranty period, AMC 
should be 1 % of the basic cost of machine 
Plus service tax  at actual 

0.00 1400000.00 6050000.00 

5 CMC:After End of Warranty period, CMC 
should be 5 % of the basic cost of machine  
Plus service tax  at actual.  

5964340.00 5769432.00 35040042.00 

  The price for AMC , CMC should be fixed for 
next five years after completion of Warranty. 
The successful bidder to provide 98% uptime 
during the CMC period. In case downtime  
exceeds 2%, the CMC period will be extended 
double the excess downtime. CMC charges 
will be included for price comparison of bids 

   

  Total cost in Rs. (Machine with 5 years 
Warranty + Accessories+ CMC) 

130302321.35 197230432.00 161758242.50 

  Total cost in Rs. ( Machine with 5 years 
Warranty + Accessories) 

124337981.35 191461000.00 126718200.50 

 
वरील माण े ा  त तुलना  मक दरांचे त   यात M/s. Philips Electronics India Limited, 

Mumbai यांचे सव अॅ  ससेरीजसह पणुािकत मळु दर र  क म .१२,४३,३७,९८१/- (अ री .बारा कोटी 
ेचाळीस लाख सदोतीस हजार नऊशे ए  याएशी मा ) ह ेिन  न  तम येत आहते.  यामळेु सदरह मिशन  यांचेकडून 

खरेदी करावे लागणार असनू निवन मिशन खरेदीकामी अंदाजे  तािवत र  कम . .८,५०,००,०००/- इतक  
घे  यात आली होती, परंत ु  य ात मिशन खरेदीकामी र  कम .१२,४३,३७,९८१/- इतका खच येणार 
अस  यामळेु सदरह मिशन खरेदीकामी  तािवत र  कमेपे ा .३,९३,३७,९८१/- इतका जा  तीचा खच येणार 
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आहे तसचे ५ वषाचा वॉरंटी कालावधी सपं  यानंतर र  कम .५९,६४,३४०/- इतका CMC करीता खच दऊे 
केलेला आह.े 

तसचे सदर मिशन आयात करणकेामी मिशनची L/C उघडून Custom Duty म  ये सटु िमळणकेामीची 
पढुील कायवाही िव  त िवभाग यांचेमाफत करता येईल व Custom Duty म  ये सटु न िमळा  यास सं  थानमाफत 
Custom Duty ची र  कम अदा करावी लागणार आहे.  

तरी M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai याचंेबरोबर चचा िविनमय क न  यानंा 
परुवठा आदशे दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी मिशनची र  कम .१२,४३,३७,९८१/- व CMC ची र  कम 
.५९,६४,३४०/-  अशी दो  ही िमळून एकुण पुणािकत र  कम .१३,०३,०२,३२१/- चे खचास तसचे सदरचे 

मिशन आयात करणकेामी मिशनची L/C उघडून Custom Duty अदा करणकेामीची पढुील कायवाही िव  
िवभाग यांचेमाफत करणेस व Custom Duty म  ये सटु न िमळा  यास सं  थानमाफत Custom Duty ची र  कम 
अदा करणेस मा  यता िमळणकेामी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .७०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागाकरीता नवीन 3 Tesla 
MRI Machine खरेदीकामी मंजुरी दे यात आलेली अंदाजप क य र कम व ई-िनिवदा ि येम ये 
तीनही पुरवठाधारकांकडून ा  झालेले दर याम ये खुपच तफावत िदसून येत आहे. याकरीता या ई-
िनिवदा ि येमधील िनमन्तम दरधारक M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai 
यांचेकडील MRI Machine ची तां ि क पहाणी क न, या मिशनसाठी या मंजुर अंदाजप कासह 
सदरह ताव पुढील सभेसमोर फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.        (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ सं थानचे साईआ म भ िनवास व साईबाबा भ िनवास या िठकाणी मचे कुलूपे तोडून वारंवार 

चो या होत अस याने संबंधीत सुर ा एज सी, सफाई कामाची एज सी/ सं थान कामगार यांना 
जबाबदार ध न दडंा मक कारवाईबाबत. 

ताव- उपरो  ा िवषया वये सादर क , िद.११/०८/२०१७ रोजी व िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईआ म भ  ािनवास 
इमारतीम ये तसचे िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईबाबा भ  ािनवास या म या दरवाजाचे कुलपेू त डून चोरी या 
चार िविवध घटना घडले या असनु याचा सिव  ार तपिशल खालील माणे. 

 घटना .०१. 
िद.११/०८/२०१७ रोजी साईभ  ा अनरुाधा मोहापा ा या साईभ ांनी साईआ म भ  ािनवासचे J 

इमारतीम ये म न.ं१२१ ही िनवासाकरीता घेतलेली होती.  िद.११/०८/२०१७ रोजी साईभ  ा अनरुाधा मोहपा ा 
या मला  ात: चे कुलपू लावनू  कुटंूबीयासमवेत सकाळी ०७.०० वाजता मं िदराकडे कॅश काऊंट गकामी 
आ या. कॅश काऊंट गकामी येणसेाठी यांनी  ात: जवळील रोख र कम .११,०००/-, ०१ नग सो याची 
अंगठी, ०३ नग मोबाईल मम ये ठेवनू  आले या हो या. सदरचे भ  ा समुारे १०.०० वाजता मवर परत या 
असता मचा दरवाजा उघडा असनु दरवाजास कुलपू न हत.े साईभ ांनी मम ये पािहले असता यांच े ०३ 
मोबाईल, ०१ सो याची अंगठी व .११,०००/- चोरी झा याचे िनदशनास आले. सदर या चोरीचा कार 

वेश ारावरील सरु ा र क ी सागर जाधव यांना कळिवला. सरु ा र क ी.जाधव यांनी सदरचा कार 
सपुरवायझर  ी िवजय लाडवंशी व सरु ा र क ी अजय मोरे यांना सां िगतला.   

ी िवजय लाडवंशी, कं ाटी सरु ा एज सीचे सपुरवायझर , ी सागर जाधव, सरु ा र क यांनी मची 
पहाणी केली असता मचे कुलपू उघडून चोरी झालेली अस याचे िनदशनास आले. घडले या काराबाबत 
सरु ा सपुरवायझर  ी िवजय लाडवंशी हे साईभ ांना िशड  पोिलस टेशनम ये त ार न दिवणकेामी घेऊन गेले. 

िद.११/०८/२०१७ रोजी J इमारतीम ये ०४ ते १२ िश टम ये बी. ही.जी. इिंडया  िल. या एज सीकडील 
खालील माणे मदतनीस व  ा छता कमचारी यांची नेमणकु  केलेली होती.  

१. ी सोमनाथ भाऊसाहबे थोरात, मदतनीस 
२. ी योगेश नारायण गोसावी, मदतनीस  
३. ी िदगंबर वसतं  गवळी, मदतनीस  
४. ी रामे  ार हस ुि रसागर, आरो  ा कमचारी 
५. ी रोहीदास द  ुसाळवे, आरो  ा कमचारी 
६. ी गणशे सभुाष गायकवाड, आरो  ा कमचारी 
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७. ी सो याबाप ुनानासाहबे डांग,े आरो  ा कमचारी 
घटना .०२ 

  िद.११/०८/२०१७ रोजी साईभ  ा िहमांश ु गाग ल, रा.मोरेरा, (म  ा दशे) यांनी साईआ म 
भ  ािनवासचे K इमारतीम ये म न.ं६५ व ६६ या घेतले या हो या. सदरच े भ ांनी िद.११/०८/२०१७ रोजी 
सकाळी ०७.०० वाजे या समुारास दो ही मला कुलपेू लावनू  प रवारासोबत शिनिशंगणापरु येथ े दशनाकरीता 
गेलेले होते.  सायंकाळी ०६.४५ च ेसमुारास माळयावरील मदतनीस ी सिचन पोपटराव िदवे यांनी राऊंड घेतला 
असता, म न.ं६५, ६६ च े कुलपेू तटुलेले आढळले. यामळेु  मदतनीस यांनी ०७.०० चे समुारास सबंंधीत 
साईभ  ा यांना दरु वनी ारे  मचे कुलपेू तटु याची  मािहती िदली व नंतर ०७.३० चे समुारास सरु ा र क ी 
कृ णा कांबळै  व सपुरवायझर  ी नवनाथ वब यांना मािहती िदली.  यामळेु  सदरचे मचे दरवा यावर एका सरु ा  
र कांची नेमणकु  कर यात आली. साईभ  ा ह े रा ौ ०८.३० च े समुारास मवर पोहच यानंतर यांनी दो ही 
मची पहाणी केली. पहाणीअंती ममधनु काहीही चोरी झालेली नस याचे यांच े िनदशनास आले. यामळेु  

सदरचे भ ांनी पोिलस टेशनम ये त ार दे यास नकार िदलेला आहे.   
  K इमारतीच ेितस या माळयावर खालील माणे बी. ही.जी. कमचारी यांची नेमणकु  कर यात आलेली 

होती. 
१. ी सिचन पोपटराव िदवे, मदतनीस 
२. ी अिनल सदािशव जेजरुकर, आरो  ा कमचारी  

घटना .०३. 
िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईबाबा भ  ािनवास येथ े साईभ  ा एन. रामा साद व साई साद यांनी C 

लॉकची म न.ं३१५ ही िनवासाकरीता घेतलेली होती. सदरचे भ  ा यांनी द.ु०३.०० वाजता साईबाबा 
भ  ािनवास येथील सरु ा एज सीचे कायालयात येऊन मचे कुलपू तोडून मम ये चोरी झालेबाबत कळिवले.  
यानसुार  साईबाबा भ  ािनवासकडील कं ाटी सरु ा अिधकारी ी साहबेराव शेजळु , सपुरवायझर  ी चांगदवे 

ताजण,े व सरु ा र क ी िदपक कोत े यांनी जाऊन मची पाहणी केली असता सदरच े भ  ा यांनी मला 
सं थानचे  कुलपू न लावता यांचेकडील खाजगी कुलपू मला लाऊन मं िदराकडे दशनासाठी गेलेले होते.  
मं िदरातनु दशन क न परत आ यानंतर यांना मचे कुलपू तोडून ममधील मोबाईल व आयपॅड चोरीस गे याचे 
िनदशनास आ याने यांनी सरु ा िवभागास कळिवले आहे.  

साईबाबा भ  ािनवास येथील येक माळयास सरु ा कमचारी नसनु AB िवंग ३ माळयाकरीता एका 
सरु ा र काची तसचे BC/ CD िवंग ३ माळयाकरीता एका सरु ा र काची नेमणकु  केलेली आहे.  
िद.१३/०८/२०१७ रोजी साईभ ांची गद  मोठया माणात अस याने सदरचे माळयावरील कमचारी यांना मं िदर 
प रसराम ये गद  काढ यासाठी पाठिवणते आलेले होत.े या िदवशी साईबाबा भ  ािनवासकडील ी भाऊसाहबे 
गंगाधर काळे, कायम मदतनीस व ी सितष भाऊसाहबे खरात, कं ाटी  ा छता कमचारी यांची डयटुी  नेमलेली 
होती.  सदरचे साईभ ांना िशड  पोिलस टेशनम ये त ार न दिवणेसाठी पाठिवले असता िशड  पोिलस टेशनचे 
पोिलस यांनी साईबाबा भ  ािनवास येथे जाऊन  ा  मची पाहणी क न गेले.   

सं थान  िनवास थानाम ये मचे कुलपेू तोडून अथवा डयु लीकेट  चावीचे सहा याने कुलपू उघडून चोरी 
हो या या घटना वारंवार घडत अस याने चो यांच े सदंभात  िद.१४/०८/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता 
मा.कायकारी अिधकारी, महोदया यांच ेक ात दो ही कं ाटी सरु ा एज सीचे मालक, मॅनेजर, सरु ा अिधकारी, 
सपुर हीजन टाफ व बी. ही.जी. इिंडया  िल. या कंपनीच ेमॅनेजर, सपुर हीजन  टाफ यांची बैठक झाली असता.  
मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांनी एवढया मोठया माणात टाफ असतांना होणा या चो याबाबत नाराजी 

 ा  ा केली असनु, घटना घडतेवेळी कत यावर हजर असलेले कमचारी यांनी कत यात कसरु के याने सबंंधीत 
कमचारी यांचेवर कारवाई करणबेाबत िनदश िदलेले आहते.   

यानसुार  कामगार िवभागामाफत िद.११/०८/२०१७ रोजी व १३/०८/२०१७ रोजी चोरी या घटना 
घडले या इमारती या माळयावर हजर असलेले कं ाटी सरु ा एज सीचे कमचारी, सफाई सफाई कमचारी तसचे 
कायम कमचारी यांचेवर कामगार िवभागामाफत कायवाही सु  असनु यापढेु  अशा कारे सं थान  
िनवास थानाम ये चोरीच े कार घड यास सं थान  िनवास थानमधील कं ाटी सरु ा एज सी/ सफाई कामाची 
एज सी/ तसचे माळयावरील कायम/ कं ाटी कमचारी यांना जबाबदार ध न साईभ ाचे झालेले नकुसानीसाठी  
सबंंधीत एज सीस जबाबदार ध न यांना याबाबत शा ती हणनू  दडं आकारावा व यांच ेिबलातनू  र कम कपात 
करावी. तसचे तीन पे ा जा  ा अशा घटना घड यास सबंंधीत एज सीला सं थानचे  काळया यादी (Black List) 
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म ये समािव ् क न यांच ेकं ाट सपंु ात  (टिमनेट) करता येईल. तसचे सं थानचे  इतर िवभागाम ये अशा कारे 
सं थान  मालम ेचे/ साईभ ांच ेनकुसान  झा यास सबंंधीत एज सीस जबाबदार धरणे आव  ाक आहे, अस ेन  
मत आह.े  तरी सदरचे िवषयावर सिव  ार चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .७०३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईआ म भ िनवास व साईबाबा भ िनवास या िठकाणी 
मचे कुलूपे तोडून वारंवार चो या होत आहेत, याव न तेथे कायरत असणा या सुर ा एज सी व सफाई 

कामाची एज सी िन काळजीपणे काम करत आहेत, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह 
एज स ना दडं हणून यांचेकडून चोरी झाले या रकमे या दु पट र कम वसूल करणेत यावी व या 
रकमेमधून साईभ ांची चोरी गेलेली र कम, जी पोिलस टेशनने तपासणी क न/ पडताळणी क न 
मंजुर केलेली आहे, ती परत करणेत यावी. चोरी झाले या िठकाणी कायरत असले या कमचा यांना 
ता काळ कामाव न कमी कर यात यावे. दु स यांदा चोरी झा यास संबंधीत एज सीकडून दडं हणून 
चारपट र कम वसूल करावी व तरीही ितस यानंा चोरी झा यास संबंधीत एज सीचे कॉ ॅ ट र  क न, 
सदरह एज सीचा काळया यादीत समावेश करणेत यावा.   

  तसेच स या मंिदर प रसरासाठी १६ नग सीसीटी ही कॅमेरे खरेदी करावयाची ि या 
राबिवणेत आलेली असून सदरह सीसीटी ही कॅमेरे साईआ म भ िनवास येथे बसिवणेत यावे, 
याच माणे सुर ा एज सी या सव कमचा यां चे पोिलस हेरीिफकेशन, संबंधीत एज सीने ता काळ 

क न घेणेबाबत यांना कळिवणेत यावे, असे ठरले. (कायवाही- संर ण िवभाग मुख/ सीसीटी ही िवभाग मुख) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे येथे ी साईबाबा अ यासन सु  करणेबाबत. 

ताव- जा. .एसएसएस/ वशी-काअ/ २९९१/ २०१६ िद.१६ नो  हबर, २०१६ चे प रप का  वये मा.अ  य  महोदय, 
यांनी िद.१० व ११ नो  हबर, २०१६ रोजीचे राऊंडम  ये िदले  या सचुनांनसुार सबंधीत िवभागांना िनदश दणेते 
आलेले आहते. सदर प रप काम  ये अ. .१७ सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठात ीसाईबाबां  िवषयी  वतं  
अ  यासन (Chair) तयार करणबेाबत िनदश देणते आलेले आहते.  

  सदर करणी यापुव  झाले  या कायवाहीचा थोड  यात तपिशल खालील माणे  
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०८.२००५ चे सभेतील िनणय .४६८ अ  वये पणु े िव ापीठात सतं 

ी ाने  वर महाराज, सतं ी नामदवे महाराज यांचे अ  यासन आहे,  याच माण े ी साईबाबांचे 
अ  यासन सु  करणबेाबत पुण ेिव ापीठाचे कुलगु  मा. ी.अशोक कोळ  कर यांची मा.अ  य  साहबे 
आिण मा.उपा  य  साहेब यांनी सम  भेट घेऊन चचा करावी अस ेठरले होत.े  

२.  यानसुार मा.अ  य  महोदय, यांनी िद.२७ स  टबर, २००५ रोजी पणुे िव ापीठाचे कुलगरु 
मा.डॉ.अशोक कोळ  कर यांची सम  भेट घेऊन, पणु े िव ापीठात ी साईबाबांचे अ  यासन  थापन 
करणबेाबत चचा केली.  

३. मा.अ  य  महोदय, यांचेशी झाले  या चचनसुार पुण े िव ापीठाचे त  कािलन कुलगु  मा.डॉ.अशोक 
कोळ  कर यांनी िद.२९.०९.२००५ रोजी िशड  येथे भेट दऊेन, ी साईबाबांचे अ  यासन सु  
करणसेबंधी करावयाचे कायवाहीबाबत व अनदुान पाने िनधीचे तरतदुीबाबत पणुे िव ापीठामाफत  

 ताव सादर केलेला आह.े  
४. डॉ.अशोक कोळ  कर यांनी सादर केले  या  तावाम  ये पुण ेिव ापीठात ी साईबाबांचे अ  यासन सु  

कर  याची कायवाही कर  यासाठी दोन कारे अनदुान पाने िनधीची तरतदु करता ये ईल अस ेसचुिवले 
होते. पैक  (अ) सं  थानकडून एक रकमी एकदाच एक कोटी पये िव ापीठाला अनदुान दऊेन, 
 यावरील  याजावर ी साईबाबा अ  यासनाचे काय चालिवता येईल. (या प तीने मौिलक ह  क 

अ  यासन (Intellectual Property Rights Chair) पणु े िव ापीठात  थापन कर  यात आलेली 
आह.े यासाठी पणुे िव ापीठाला एकरकमी दहा ल  पये Council of Scientific and Industrial 
Research यांनी िदलेले आहते.) िकंवा (ब) ी साईबाबा अ  यासनाचे काय सु  कर  यासाठी 
सु वातील पिह  यावष  १० ल  पये अनदुान पाने सं  था नकडून पणु े िव ापीठाला दे  यात यावे 
आिण पढुील पाच वष ितवष  १० ल  पये माण ेअनदुान दे  यात यावे अस ेएकुण ६० ल  पये 
या कामासाठी उपल  ध होतील. या रकमेवरील  याज आिण सु वाती  या अनदुानापैक  काही र  कम 
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ी साईबाबा अ  यासनाचे कायासाठी वापर  यात येईल नंतर फ  त  याजावर ी साईबाबा अ  यासनाचे 
काय चालेल. अस ेकळिवलेले होते.  

५.  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.१०.२००५ चे सभेतील िनणय .६३५ अ  वये उपरो  त 
पैक  (ब) पयाय ि वकार  यात आला.  

६. तसचे जा. .एसएसएस/ क  या–अ  यासन/३२९४/२००६ िद.०७ माच, २००६ रोजीचे चे प ा  वये 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.१०.२००५ चे सभेतील िनणयानुसार कायवाही करणेस व सदर 
कामासाठी पणु े िव ापीठास अनदुान देणसे मा  य ता िमळणबेाबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे  ताव सादर करणते आलेला होता.   

७. सदर प ानुसार मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी  याचंेकडील िद.१० एि ल, २००६ 
रोजीचे प ा  वये पणुे िव ापीठाचा अ  यासन सु  कर  याबाबतचा तपिशलवार खचासह  ताव तसचे 
सदर अ  यासन सु  कर  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
कलम १७ (२)(ठ) ची कशा कारे पतूता होईल याची कारणिममांसा सादर करणबेाबत िनदश िदलेले 
होते.  

८.  यास अनसु न जा.न.ंएसएसएस/क  या-अ  यासन/५५३५/२००६ िद.२७ एि ल, २००६ रोजीचे 
प ा  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना  याचंे प ातील िनदशा माणे 

 ताव पनु  ःच सादर कर  यात आला.  
९.  यानंतर मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  याचंे िद.१६ नो  हबर, २००६ 

रोजीचे प ा  वये कुल सिचव, पणु ेिव ापीठ यांचेकडे  १. पणु ेिव ापीठामाफत सु  कर  यात आले  या 
सतं तकुाराम अ  या सनाबाबतची/ अ  य अ  यासनांबाबतची तपिशलवार मािहती खचा  या तपिशलासह 
२. ी साईबाबा सं  थान, िशड  यांजकडून िव ापीठास अ  यासनाक रता िनधी उपल  ध क न दे  यास 
आ  यास सदर िनधीचा िविनयोग कशा कारे केला जाईत तसचे िव ापीठात अ  यासनाबाबत  या 
कोण  या सिुवधा उपल  ध क न िद  या जातील, याबाबत मािहती मागिवलेली होती.  

१०. तसचे मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  याचंे िद.१८ एि ल, २००७ रोजीचे 
प ा  वये मा.कुल सिचव, पणु े िव ापीठ यांना सतं तकुाराम अ  या सनाबाबतची िविवध मु ांबाबत 
मािहती मागिवलेली होती.  

११.  यानसुार मा.कुलसिचव, पणु ेिव ापीठ यांनी  याचंेकडील िद.२५.०७.२००७ रोजीचे प ा  वये मा.िवधी 
व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी मागिवलेली मािहती मु े िनहाय सादर केलेली आहे.  

१२.  यानंतर मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांनी  याचंेकडील िद.१९ माच, २००८ रोजीचे 
प ा  वये िव ापीठात एखादे नवीन अ  यासन िनमाण करावयाचे झा  यास  या  या खचासाठी परेुसे 
 याज उपल  ध होईल एवढा  हणजे िकमान १ कोटी पये  थायी िनधी दे  यास ी साईबाबा सं  थान 

तयार आह ेकाय? याबाबत सं  थानचा अिभ ाय शासनास पाठिव  याबाबत कळिवलेले होते.  तसेच 
याबाबत िद.०५ जनू , २००८ रोजीचे पु  हा  मरणप ही दे  यात आलेले आह.े  

१३. मा   यानंतर उपरो  त करणी कोणतेही कागदप े उपल  ध नाहीत, तसचे सं  थानमाफत पढुील 
कायवाही केलेली आह ेिकंवा नाही, याबाबत काहीही मािहती उपल  ध नाही.   
आता िद.१६ नो  हबर, २०१६ रोजीचे प रप का  वये मा.अ  य  महोदय, यांनी िदले  या िनदशा माणे 

सािव ीबाई फुले पणुे िव ापीठात , ी साईबाबां िवषयी  वतं  अ  यासन (Chair) सु  करणबेाबत इकडील 
कायालयाकडील िद.०१.०१.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसुर मा .कुलगु , सािव ीबाई फुले पुणे 
िव ापीठ, पणु ेयांना िद.०१ फे वुारी , २०१७, िद.०७ फे वुारी, २०१७ व िद.०३ जलैु, २०१७ रोजी प  दऊेन 
मािहती व अिभ ाय मागिव  यात आलेला होता.  

 यानसुार भारी कुलसिचव, सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठ, पणु ेयांनी  याचंेकडील संदभ मांक – 
एटी/ अ  यासन/ १२५७ िद.२७.०७.२०१७ रोजीचे प ा  वये “सािव ीबाई फुले पणुे िव ापीठाम  ये ी साईबाबा 
अ  यासन सु  कर  याक रता सं  थेकडून १ कोटी पयांचा िनधी ा  त हो  याक रता त  कालीन कुलगु  डॉ.अशोक 
कोळ  कर यां  या कायकाळात  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  ताव सं  थानमाफत शासनास सादर 
कर  यात आला होता. तदनंतर शासनाने याबाबत अिधकची मािहती या िवभागाकडे मािगतली असता वेळोवेळी 
सदर मािहती शासनास सादर कर  यात आलेली आह.े परंतू  अ ापी सं  थमेाफत तसचे शासनामाफत कोणतेही 
आदशे ा  त झालेले नाहीत. तरी याबाबत आपणास कळिव  यात येते क , मा.  यव  थापन प रषदे  या ठराव 
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.१८४/ २६०५१० िद.२६ मे, २०१० अ  वये िव ापीठाम  ये एखाद े नवीन अ  यासन िनमाण करावयाचे 
झा  यास सदर अ  यासना  या खचापोटी परेुस े  याज उपल  ध होईल एवढा  हणजे िकमान १ कोटी पयांचा िनधी 
उपल  ध होणे आव  यक आह.े शासनाकडून अथवा आप  या संस ्थानकडून ी साईबाबा अ  यासन सु  
कर  याक रता .१ कोटीचा िनधी उपल  ध क न िद  यास सािव ीबाई फुले पुण े िव ापीठाम  ये ी साईबाबा 
अ  यासन सु  करता येण ेश  य आह”े  अस ेकळिवलेले आह.े  

सदरचा  ताव हा आिथक  व पाचा व धोरणा  मक अस  याने याकामी मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता  यावी लागेल. मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर सदरचा  तावास मा.िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय, मुंबई यांची मा  यता घेण ेअिनवाय आह ेअस ेन  मत आह.े  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .७०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या समाधी शता दीचे औिच य साधून, सािव ीबाई फुले 

पुणे िव ापीठ, पुणे येथे ी साईबाबा अ यासन सु  करावे, असे सिमतीचे एकमत झाले. परं तु यासाठी 
.१ कोटी मा  र कम िनधी सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे यांचेकडे िडपॉझीट व पात जमा 

करावयाची आहे. सदर िडपॉझीट रफंडेबल आहे िकंवा कसे, याबाबत मािहती घेऊन, तसा ताव 
पुढील सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, सामानय् शासन) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१९ चे दशनाकरीता साईभ ांनी आणलेली फुले, गु छ व ीफळ ि वकारणेस बंदी करणेबाबत. 

ताव- िशड  येथे चे दशनासाठी येणारे साईभ  ना अपण करणकेामी आपले समवेत फुले, गु छ, ीफळ, इ. 
सािह य घेऊन येत असतात. ना अपण कर यासाठी आणलेले फुले, गु छ ह ेदशन रांगेतनु मं िदराम ये आणली 
जातात.  

ताव:- िशड  ाम थ व पदािधकारी यांचे िवनंतीनसुार चे दशनासाठी येणा-या साईभ ांना सु ी 
फुले, गु छ व ीफळ यावर बंदी आणावी अशी सचूना केली आहे. यानुसार ना दशनाचे वेळी साईभ ांनी 
आणलेली फुले, गु छ व ीफळ बंदी करणेबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िवभागाचा अिभ ाय:- समाधी मं िदराम ये येणारे साईभ  चे दशनासाठी येतांना िविवध कारची 
सु ी फुले, गु छ, साद, ीफळ अस े सािह य ना अपण कर याकरीता आणत असतात. स या सरु े या 
कारणा तव चे समाधी मं िदराम ये वेश कर यापवु  सरं ण कमचारी यांचेकडुन साईभ ांकडे असलेले ीफळ 
काढुन घे यात येत आहते. चे समाधी मं िदरात फुले, गु छ घेऊन आ याने खालील माण े अडचण होत 
असलेबाबत िशड  ाम थ यांची त ार आह.े याबाबत ाम थांचे अस े हणण ेआह ेक ,- 

०१) समाधी मं िदरात वेश कर याचे अगोदर गेटचे बाहरे उपि थत असलेले फुले िव े ता ह े
साईभ ांना वेश ारावर अडवुन यांचेकडुन जा त पैस े लबुाडत असनु फसवणकू करत आहते. तसचे अनेक 
साईभ ांना याचा ास होत आह.े याच माण े फुले व गु छे िव े ते साईभ ांशी वेळ सगंी भांडन क न 
िशवीगाळ क न मारहाण देखील करत अस या या घटना आढळुन आले या आहते.  

०२) याच माणे साईभ  या वेळी समाधी मं िदर अथवा मं िदर प रसराम ये वेश करतात, यावेळी 
यांचेकडुन फुलां या पाक या खाली पडत आहते. यामळेु मं िदर प रसराम ये अ व छता िनमाण होत आह.े 

समाधी मं िदराम ये पाक या पड याने समाधी मं िदरात मदतनीस यांना वारंवार सफाई कर याची गरज पडत आहे. 
यामळेु वेळोवेळी दशन रांग बंद करावी लागत आह.े पयायाने साईभ ांकरीता दशनासाठी अडथळा िनमाण होत 

अस याचे आढळुन आले आह.े तसचे फुले व गु छे यामळेु दशनरांग मंद गतीने चालत असलेबाबत ाम थांची 
त ार आह.े 

  यापवु  सरं ण िवभागामाफत ना अपण कर यात आले या नारळ फळे न ि वकारणबेाबत 
िद.२८.०८.२०१४ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िवषय ठेव यात आला होता यावर, िनणय .७१४ नसुार 

ना नारळ अपण करणे ही बाब भ ां या भावनेशी िनगडीत आह.े सरुि तते या कारणा तव मं िदर 
वेश ारावरच अस े नारळ ि वकार यात यावेत. सबब उपरो  ताव अमा य कर यात आला आह.े  सदर 

ठरावानसुार सरं ण िवभागाचे कमचारी ह े मं िदर प रसराम ये वेश ारावर भ ांकडुन ीफळ ि वका न जमा 
क न घे यात येत आहते. यावर पयाय हणनू ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत खालील माण े उपाय 
योजना करता येतील-  
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अ) थमत: मं िदर प रसराम ये असलेले वेश ारावर वेश करतांना सरं ण िवभागाचे कमचारी 
यांचेमाफत साईभ ांकडुन फुले, गु छ जमा क न घे यात यावेत. 

ब) तसचे साधारण ३ मिह यांनी सव साईभ ांना याबाबत मािहती िमळा यानंतर पणुपणे फुले, गु छ व 
ीफळ बंद करणते यावेत अस ेन  मत आह.े 

क) मं िदराम ये साईभकांनी फुले, गु छ सोबत आण ूनयेत अस े ले स बोड िविवध िठकाणी लावता 
येतील.  

ड) मा  साईभ ांनी आणलेले फुलांचे हार भािवकांना मं िदरात आणनु चे समाधीवर अपण करता 
येतील.   

तरी याबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती आह.े 
िनणय .७०५ िशड  ाम थ व पदािधकारी यांनी समाधी मं िदराम ये सु ी फुले, गु छ व ीफळ यावर बंदी आणावी 

अशी िवनंती केली आहे, अशी मािहती मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभेस िदली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  ाम थ व पदािधकारी यां चेकडून समाधी मं िदराम ये सु ी 

फुले, गु छ व ीफळ यावर बंदी आणावी, हे यांचे हणणे लेखी व पात घे यात यावे व यासह 
फेर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.                  (कायवाही- सरं ण िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२० सं थानचे िनयोिजत साईगाडन क पांतगत लेजर शो बाबत.  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२१ मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन करणेबाबत. 
िनणय .७०६ सदरह करण याय िव  अस यामळेु िवषय नं.२० व २१ वरील चचा पढेु  ढकलणते आली.   

    (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२२ हरे कृ ण मु हमट यांचे अ यपा  फ डेशन, नागपुर यांना शालेय आहार पुरवठा करणेकामी, वाहने 

घेणेसाठी र कम .१,३८,५९,५००/- मा  देणेबाबत. 
ताव- हरे कृ  ण मु  हमट यांचे अ यपा  फ डेशन ही सं  था सन २००० पासनू कायरत आहे. या सं  थेचे यिुनट अ  य  

ी  योमपाद दास यांनी िद.०६.०६.२०१७ रोजीचे प ा  वये, मा. ी.सरेुश हावरे साहेब अ  य , ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे शालेय आहार परुवठा करणसेाठी वाहने घे  याकामी सं  थानकडून 
अनदुान िमळणेबाबतचा  ताव सादर केलेला आह.े  

अ य पा  फ ऊडेशन ही एक सामाजीक सं  था असनू, सरकारी शाळांमधील माध ्या  ह भोजन 
योजनेअंतगत भोजन परुिवणचेे काम करत आह.े सरुवाती  या काळात फ डेशन माफत ५ शाळेतील १५०० 
मलुांपयत ही योजना होती. िदवसिदवस याम  ये वाढ होत असनू, आज अ यपा  फ डेशन ही जगातील सवात 
मोठी मा  या  ह भोजन परुिवणारी सं  था  हणनू नावा पास येत आहे. स  या या फ डेशन माफत एकूण १६ लाख 
िव ाथ  व १३५२९ शाळांपयत २७  वयंपाकगहृा माफत ही योजना ११ रा  यातं पोहचिव  यात आलेली आह.े  

अ यपा  फ ऊडेशनतफ नागपरू महानगरपािलका ह ीतील मनपा व शासक य अनदुािनत शाळामधील 
५००० िव ा  याना क ीय वयंपाकगहृ णालीचा वापर क न शालेय पोषण आहार परुवठा करणबेाबत यिुनट 
अ  य  अ यपा  फ ऊडेशन व  िश णािधकारी ( ाथ) िज. प. नागपरू, िश णािधकारी, मनपा नागपरू, आिण 
अिध क (शापोआ), नागपरू शहर यां  यात करार झालेला आह.े  

अ यपा  फ ऊडेशन यांचेमाफत दे  यात येणा-या आहाराम  ये दाळ, भात, भाजी,चपाती असे पदाथ 
दे  यात येतात. यासाठी फ डेशनला ितभोजन . २०-२५ मा  पयत खच येत असनूही अ यपा  फ डेशन ही 
योजना यश  वीपणे राबिवत आहते. तसचे अ य पा  फ डेशन तफ क ीय  वयंपाकगहृामाफत परुिव  यात येणा-
या आहाराक रता शासनाकडून कोणतेही अनदुान अथवा तांदळु व वाहतकु खच दे  यात येत नाही. सदर 
योजनेसाठी येणारा खच हा दणेगीदार नागरीकांकडून ा  त होणा-या दणे यामधनू भागिवला जातो अस ेनमदू आहे . 

तरी नागपरू शहरात क ीय आहारगहृात  िशजिवलेला आहार िविवध िठकाणी पोहचिव  यासाठी 
सं  थानमाफत वाहने व  याचंे चेसीज बनिवण ेसाठी अनुदान उपल  ध क न देणबेाबत ी साईबाबा सं  थानकडे 
िवनंती केली आह.े  
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अ यपा  फ डेशनने सं  थानकडे मागणी केले  या वाहनांचा तपशील पुढील माणे :- 
A)  Capex required for a fleet of Vechicles, Body  Building and Distribution vessels 

Vechicle Make Quantity Cost/Vehicke (Incl tax] 
rto  chgs & Insurance) 

Total Cost 

TATA  407 CHASSIS 
BODY 12FT 

4 NOS RS. 1230000/- RS.49,20,000/- 

MAHINDRA MAX PICE 
UP CBS-BS-4 

6 NOS RS.722000/- RS.43,32,000/- 

TOTAL 10 NOS  RS. 92,52,000/- 
 

B)  Body Building Charges 

Vehicle make Quantity Body Building 
Cost/vehicle 

(LS) 

Total 

TATA  407 4 NOS RS.4,50,000/- RS.18,00,000/- 
MAHINDRA  MAX  PICk  
UP 

6 NOS RS.3,00,000/- RS.18,00,000/- 

TOTAL   RS.36,00,000/- 
 
C) 

Distribution Vessels (SS-
304 GRADE) 

Quantity Cost/Vesse Total 

Big Vessels 140 RS.3200/- RS. 4,48,000/- 
Medium Vessels 130 RS.2650/- RS. 3,44,500/- 
Small Vessels 100 RS.2150/- RS. 2,15,000/- 
Total   RS. 10,07,500/- 

 
The above Total costing includes : 

The 10 Vehicles comprising of its base chassis cost & body building charges, RTO charges 
as well as cost of Distribution vessels included. 

RS. 1,38,59,500/- (One crore thirty eight lakhs fifty nine thousand five hundred 
only) 

  अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतुद आहे:- ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट 
केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा 
िश  लक र  कमेचा िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, 
सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः-  

           (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था , ि डा अकादमी वा सं  था , सावजिनक वाचनालय,  णालय, 
दवाखाना, िनराि त अ थवा शारी रक  टया िवकलांग  य  तीसांठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा धािमक 
सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी संबं िधत असलेली एखादी 
न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."    

िवभागाचा अिभ ाय:- 
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अ) Hare Krishna Movement Nagpur ही सावजनीक धमादाय िव  व  त  यव  था असनू सदर 
सं  थेचा . ५०१/- कोटी पयांचा राखीव िनधी आह.े सदर सं  थेचा उ ेश हा भगवद ् गीता आिण भगवान 

ीकृ  ण यांचे त  व ानाचा चार सार करण ेहा आह.े  
ब)  अ यपा  फ ऊडेशनने एकूण १० वाहनांसाठी व  याचंे बॉडी िब  ड ग खचासाठी एकूण . 
1,38,59,500/- इतक  मागणी केलेली आह.े मा  सदर कामाम  ये बॉडी िब  ड गचे कामाचाही समावेश आहे. 
सदरचे काम हे खाजगी वकशॉपम  ये कर  यात येते.  यामळेु  यासाठी येणारा  य  खच मािणत करणे 
अडचणीचे होणार आह.े  
क) िद. १५.११.२०१६ रोजी यिुनट अ  य  अ यपा  फ ऊडेशन व िश णािधकारी ( ाथ) िज. प. नागपरू, 
िश णािधकारी, मनपा नागपरू, अिध क (शापोआ), नागपरू शहर यां  यात झाले या करारना यानुसार क ीय 
वयंपाकगहृात आहार तयार कर याची व तयार आहाराचा परुवठा लाभाथ  शाळांना कर  याची जबाबदारी 

अ यपा   फ ऊडेशनची राहील असे नमूद केलेले आह.े अशा कारे इतर सं  थाही वाहनांची मागणी कर  याची 
श  यता नाकारता येत नाही.   
  ड)  अ यपा  फ ऊडेशन फ  त नागपरू शहरातील मनपा व शासक य अनदुािनत शाळांतील ५००० िव ा  याना 
क ीय  वयंपाकगहृ णालीमाफत शालेय पोषण आहाराचा परुवठा कर  यात येणार आह.े शालेय िश ण 
िवभागाचा शासन िनणय . शापोआ-२११६/ . . २००/एस. डी. -३ िद. २७.१०.२०१६ नसुार शहरी 
भागांम  ये क ीय  वयंपाकगहृ णालीमाफत शालेय पोषण आहार परुवठा करणा-या यं णेस खालील माणे 
आहार खचाचे अनदुान अदा कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े ती पढुील माणे-    

                           शहरी भागातील आहार खचाची िवभागणी 

लाभाथ  अनु ेय आहार खच  तयार आहाराचा परुवठा करणा-या 
यं णेस अदा करावयाचे अनुदान 

ाथिम क . ४.१३/- . ४.१३/- 
उ  च ािथिमक . ६.१८/- . ६.१८/- 

उपरो  त माण ेअनुदान मंजरू केलेले आह.े सदर अनदुान उपल  ध असतांनाही ी साईबाबा सं थानकडे 
केले  या अनुदानाची मागणी करण ेयो य वाटत नाही.  
इ) यिुनट अ  य  अ यपा  फ ऊडेशन व  िश णािधकारी ( ाथ) िज. प. नागपरू , िश णािधकारी, मनपा 
नागपरू, अिध क (शापोआ), नागपरू यां  यात झाले  या करारा या कालावधीचा उ लेख करारना यात िदसनू येत 
नाही.  यामु ळे िनि त िकती कालावधीसाठी शालेय पोषण आहार परुवठा करणार आह ेह े  प  ट होत नाही.   
ई) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडुन, न दणीकृत सं  थांच,े वैय  तीक र  या, वेगवेगळया 
कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान मागणी  ताव येत असतात.  याम  ये एकाच  तावाचा िवचार करता येणार 
नाही.   
उ) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता  दी वष साजरे कर  याचा िनणय 
 यव  थापन सिमतीने घेतलेला आह.े  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३१८६ कोटी पयांचा 

कृतीआराखडा शासनास सादर केलेला आह.े सं  थानचा  वतःचा िनधीही  यासाठी खच होणार अस  याने 
सबंधीतांना मदत दणेे यो  य होणार नाही.  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर.  
िनणय .७०७ यावर सिव तर चचा होऊन, हरे कृषण् मु हमट यांचे अ यपा  फ डेशन, नागपुर यांना शालेय आहार 

पुरवठा करणेकामी, वाहने घेणेसाठी र कम .१,३८,५९,५००/- मा  अनुदान व पात देणेपुव , ते करत 
असले या कायाचे सादरीकरण सादर करणेसाठी, यांना पुढील सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.   

          (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२३ आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या पुनवसनासाठी दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ 

यांना र कम .१ कोटी आदा करणे या अटी-शत बाबत. 
ताव- दीनदयाळ ही एक मा  यता ा  त पंजीकृत सामािजक सं  था  असनू १९९७ पासनू अ  यंत अिवकसीत अशा पारधी 

समाजा  या िवकासाक रता आिण आ  मह  या  त शेतक-यां  या प रवाराक रता तसचे कृषी े ा  या सवागीण 
िवकासाक रता कायरत आह.े पोिशं ा  या आ  मह  या हा कलंक पसु  या  या िदशेने सं  थेने २००६ साली शेतकरी 
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िवकास क  पा  या मा  यमातनू कामास सरुवात केली आहे . आ  मह  या  त शेतकरी प रवारांचे पालक  व 
ि वका न  यानंा कुटंूब आधार योजने  या मा  यमातनू सु  क न िदले  या   यवसायामळेु आता ह ेप रवार अ  यंत 

ित ापवूक  वावलंबी जीवन जगत आह.े याम  ये शेळीपालन, िकरणादकुान आटा  च  क , मलुामलु  या  
िश णाची  यव  था इ. अंतभतू आहते. तसचे येणा-या काळात आ मह  या होव ू नये , शेतकरी बांधवाम  ये 
जग  याची नवी उमेद िनमाण  हावी या क रता शेतक-यांसाठी शा  वत शेतीचे योग करीत आह.े 

              आगामी काळात कूटंूब आधार योजन  या मा  यमातनू ६०० प रवारांना िविवध  यवसाया  या 
मा  यमातनू आिथक  टया स म वावलंबाकडे वाटचालीस मदत कर  याची सं   ेाची योजना असनू या 

क  पास एकूण . ६,३२,५०,०००/- इतका खच आह.े सं  था कूठ  याही क  पाक रता शासक य अनदुान घेत 
नाही. या पिव  कायास स हकाय करावे अशी िवनंती केली असनू  यास अनुस न मा.  यव  थापन मंडळाने 
खालील माण ेिनणय घेतला आहे.  

   मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िद.२७.०३.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन मंडळाचे 
बैठक त िनणय . २२९ अ  वये चचा होऊन दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मडंळ, यवतमाळ ही सं  था 
आ  मह  या  त शेतकरी प रवाराचंे पालक  व ि वका न आधार दते आह.े  यामळेु मानव जातीचे क  याण या 
उ ा  हतेनेू छाननी सिमतीचे मा  यतेने दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं  थेस ततुास . १ 
कोटी मा  र  कम अनदुान  व पात दे  यात यावी व सदरह रकमेचा िवनीयोग ते कशा कारे करणार याबाबतचा 
यांचेकडून अहवाल घे  यात यावा.  

तसचे सदरह अनुदान दणेेपवु  छाननी सिमती या पवु परवानगीने िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते यावा, अस ेठरले.  

छाननी सिमतीचा िनणय:- आ  मह  या  त शेतकरी कुटंुबातील मिहलांचे पनुवसनासाठी आथ क 
मदत दणेबेाबत  या  तावावर सिव  तर चचा कर  यात येऊन, िद.२७.०३.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िनणय . २२९ अ  वये र  कम .१ कोटी मा  अनदुान  व पात आिथक मदत िदनदयाळ 
बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांना दणेेस मा  यता दे  यात आली. परंत ु वरील आिथक मदत िवतरण 
करणपेवु  िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेकडून . १ कोटी मा  रकमेचा िवनीयोग ती 
सं  था कशा कारे, कोण  या क  पातंगत व िकती िदवसात करणार आहे, याबाबतची मािहती,  बाधीत कुटंुबाची 
यादीसह सादर करावी. तसचे छाननी सिमतीचे मदतीसदंभातील ठरवले  या िनकषांची पतुता क न घे  यात यावी. 
 याबाबत सव अटी शत  नमदु क न िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ यांचेशी करारनामा करणते यावा, असे 

ठरले.  
शासन िनणय:- १. शासन िनणय . सासिंव-१०१७/९१२/ . .९८/का.१६ िद. ०१ ऑग  ट २०१६ 

अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ या कलम १७ (१) मधील तरतदुीस 
अनसु न ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून आ  मह  या  त शेतक-यां  या प रवारातील 
मिहलां  या पनुवसनासाठी दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, िज  हा यवतमाळ या सं  थेमाफत राबिव  यात 
येणा-या ‘‘कुटंूब आधार योजना’’ या योजनेसाठी एक िवशेष बाब  हणनू . १ कोटी इतके अथसहा य दे  यास 
शासन मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

२. ी सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून अथसहा य कर  यात येणा-या  सदर रकमेचा 
िवनीयोग ६ मिह  यां  या कालावधीत ी साईबाबा सादर केले  या यादीतील बािधत कुटंुबासाठी शेळी पालन, 
गोपालन, िकरणा दकुान , आटा च  क , िशवणकाम मिशन इ. उ  प  नाचे साधन उपल  ध क न दे  यासाठी सं थेने 
करण ेबंधनकारक राहील.  

३. ी साईबाबा सं  थानमाफत उपल  ध क न दे  यात येणा-या सदर िनधीचा उपयोग यो  य कारे 
कर  यात आला आहे. याबाबत ी साईबाबा सं  थानकडून दीनदयाळ बहउ शेीय सारक मडंळ या सं  थे  या 
कायालयास  य  भेट दऊेन िनरी ण व पडताळणी कर  यात येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय:- मा.छाननी सिमती  या िनणयाचे अनषुंगाने िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक 
मंडळ, यवतमाळ या सं  थेला .१.०० कोटी दणेेपवु  करारना  या  या अटी शत  मा. यव  थापन सिमतीचे 
मा  येतनंतर सबंधीत मंडळाशी करारनामा करावया  या अटी शत  खालील माण े 

अ. 
१) सं  थेचे अनुदान आ मह  या  त शेतकरी मिहलां  या पुनवसनासाठी दे  यात येत आह.े  
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२)  या कारणासाठी अनुदान िदले  याच कारणासाठी  याचा वापर कर  यात यावा. इतर कामासाठी वापर 
के  याचे आढळून आ  यास सं  थेकडून सपंूण र  कम दडंणीय  याजासह सं  थानला जमा करणे 
बंधनकारक राहील.  

३) अनदुान देणेसाठी  या लाभाथ चंी यादी सं थानला सादर केली आहे  या च लाभा  याना अनदुान ावे 
लागेल.  

४) अनदुानाचा िवनीयोग लाभा  याकडून यो  य कारे होतो िकंवा नाही ह े पाह  याची सपंूण जबाबदारी 
िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांची राहील.  

५) अनदुान लाभा  याना िवतरीत के  यानंतर  या लाभा  याचा सपंणू तपशील ी साईबाबा सं थान िशड  
यांना सादर करावा लागेल.  याम  ये अ) लाभा  याचे नाव, गाव तालकुा यांचा उ  लेख असावा. ब) 
 या उ ेशासाठी/  यवसायासाठी र  कम िदली  याचा सिव तर तपशील. क) िकती र  कम आदा केली 

बॅकं खा या  या तपशीलासह सादर करावी. ड) शेतकरी आ  मह  येबाबतचा तहसीलदार/ ांत यांचा 
दाखला. आिद बाबीचा समावेश राहील.  

६) अनदुान िवतरणाचे िदनांकापासनू ६ मिह  यातं वापरण ेबंधनकारक राहील.  
७) आपले सं  थे या पदािधकारी यांनी वेळोवेळी केले या तपासणीचा अहवाल ी साईबाबा सं  थानला 

सादर करावा लागेल.  
८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे िव  व  त/ अिधकारी यांना  य  भेटी  या/ 

तपासणी  या वेळी सपंूण मािहती उपल  ध क न ावी लागेल. तसचे लाभा  या  या अनुदान 
िवनीयोगाची तपासणीसाठी संपणू सहकाय करावे लागेल. 

९) अनदुान िवतरणाचा कालावधी ६ महीने आहे.  यानंतर १ मिह  याच े आत सं  थेचे अ  य  यांचे 
 वा रीने अनदुान िवनीयोगाचे उपयोिगता माणप  ी साईबाबा सं  थानला िशड  यांना सादर करणे 

बंधनकारक राहील.  
ब. अनुदान िविनयोगाचे  य  तपासणीसाठी सं थानचे िव  व  तांची उपसिमती  थापन कर  यास 

मा  यता असावी.  
  उपरो  त ‘अ’ माण े करारनामा व ‘ब’ माण े तपासणीसाठी िव  व  ताचंी उपसिमती थापन 

करणबेाबत िवचार िवनीमय व िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सिवनय सादर.  
िनणय .७०८ यावर सिव तर चचा होऊन, छाननी सिमती या िनणयानुसार दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, 

यवतमाळ यांचेशी करावया या करारना यातील अटी/ शत चे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता 
दे यात आली. तसेच या करारना याम ये, दीनदयाळ बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ यांनी 
सं थानने िदले या अनुदानाचा िहशोब वतं पणे ठेवणे आव यक असून अनुदाना या उपयोगाचे/ 
िविनयोगाचे सनदी लेखाप र कांकडून लेखाप र ण क न, तो अहवाल सं थानला सादर करावा, या 
अटीचा समावेश करणेत यावा. याच माणे मा.अ य  महोदय, सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले व 
मु यलेखािधकारी यांची सिमती तयार करणेत येऊन, या सिमतीने, दीनदयाळ बहउ शेीय सारक 
मंडळ, यवतमाळ यांना वेळोवेळी िदले या अनुदाना या वापराबाबतची तपासणी करावी, असे ठरले.            

                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२४ मुंबई ते िशड  र यावर दर ३० िकमी. अंतरावर व अहमदनगर ते िशड  या र यावर पालखी िनवारे सु  

करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (२) (ट) 

िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच िव  व  त  यव  थचेी उि   टे व 
योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी करील.   

 ताव - मौजे िपं ी िनमळ, ता.राहाता येथील साई पालखी िनवारासाठी जागा दणेगीबाबत. 
 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे आय  या वेळचा िवषय ं .२२ िनणय 

ं .७५४ माण ेखालील माणे िनणय झालेला आह.े  
 चे उ  सवा दर  यान मुंबई ते िशड  अशा मोठया माणात पदया ी साईभ  त   या पाल  या घेवनू 

येत असतात.  यां  या िनवास  यव  थेसाठी मुंबई पासनू िशड  पयत सं  थानमाफत  येक ३० िकमी अंतरावर 
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पालखी थां बे बनिवणते यावेत. पालखी थां  या  या िठकाणी पदया साठी िनवारा,बायो-टॉयलेट व शु  ्द िप  याचे 
पाणी उपल  ध क न दे  यात यावे. याकामी दणेगी  व पात जमीनी/जागा िमळणेसाठी सं  थानचे अिधकृत 
सकेंत  थळावर िस  ्दी दे  यात यावी. तसचे याबाबतचा  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.  

  सदरचे िनणयानसुार १) खड  गोलभान २)  य ूसाईकृपा हॉटेल,कसारा बायपास ३) लितफवाडी पोलीस 
 टेशनजवळ ४) घोटी साई साद हॉटेल (घाटनदवेी) ५) खोपडी-द  त मं िदर ६) दिुशंगवाडी ७) मलढोन फाटा         

८) वावी ९) पाथरे १०) पोहगेाव ११) िनमगाव-को-हाळे १२) िशंगवे नाईक १३) गहुा १४) िपंपरी िनमळ या 
प रसरात दणेगी  व पात जमीनी/जागा िमळणेसाठी सं  थानचे अिधकृत सकेंत  थळावर व वतमानप ात जाहीरात 

िस  ्द कर  यात आली होती. तसचे पालखी थां  या  या िनि त केले  या गावांम  ये नागरीकांना आवाहन 
करणकेामीचे फले  सबोड सं  थानचे बांधकाम िवभागामाफत तयार क न लाव  यात आले होते.  यास अनुस न 
सरपंच, ामपंचायत, िपं ी िनमळ, ता.राहाता यांनी  याचंेकडील िद.०३/०४/२०१७ चे प ा  वये “िपं ी िनमळ येथे 
नगर-मनमाड रोडलगत शासक य गट नं.३२७ म  ये मोकळी जागा असनू  यापैक  ०.९० आर जागा ही साई 
िनवारा पालखीसाठी दे  यात यावी,अस ेमत ाम  थाचंे आह.े  

 यासाठी ामपंचायतने िद.३१/०३/२०१७ रोजी झाले  या मािसक सभेत ही जागा साई िनवारा 
पालखीसाठी दे  यात यावी,असा ठराव सवानमुते मंजरू कर  यात आला आह.े तरी सदर जागा साई िनवारा 
पालखीसाठी दे  यास ामपंचायतची काही हरकत नाही,” असबेाबत कळिवलेले आह.े  

  उ  त प ा  या अनषुंगाने मा.ना.राधाकृ  ण िवखे पाटील,िवरोधी प नेता,महारा   िवधानसभा यांनी 
 याचंेकडील उपरो  त िद.१९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वये मौजे िपं ी िनमळ,ता.राहाता या ामपंचायतीने िपं ी 

िनमळ येथील नगर-मनमाड रोडलगत शासक य गट नं.३२७ म  ये असले  या मोकळया जागेपैक  ०.९० आर 
जागा साई िनवारा पालखीसाठी दवेून सदर जागेत बहउ ु शीय सभागहृ बांधनू  यास  वग य खासदार प भषूण  
बाळासाहेब िवखे पाटील यांचे नाव दे  याचा ाम  थाचंा मानस आह.े  यासाठी ामपंचायतीने िद.३१/०३/२०१७ 
रोजी झाले  या मािसक सभेत जागा दणेेबाबत ठराव केलेला आह.े याबाबत उिचत कायवाही करणे  या 
सबंं िधतांना सचूना दे  यात या  यात,असबेाबत कळिवलेले आहे. 

  मा.सरपंच, ामपंचायत,िपं ी िनमळ यांनी सादर केले  या अजाचे सोबत  या ७/१२ उता-याचे 
अवलोकन केले असता गट न.ं३२७ े  ५ हे  टर ६५ आर ह ेमहारा   शासनाचे मालक चे असनू भोगवटादार 
वग-२ ची जमीन आह.े  याचे इतर ह  कात िहंद ू  मशानभमूीकडे े  ०.४० आर ामपंचायतकडे वग ५.३९ 
अशी न द असनू सदर ७/१२ चे सन २०१४-१५ चे पीक पेरे सदर अवलोकन केले असता  यात  मशानभमूी 
०.४० आर, घरकुले ०.१४ आर, ाथिमक शाळा ०.४० आर आिण सामािजक वनीकरण ४ हे  टर ८५ आर असे 
दशिवलेले आह.े सदर जमीन ही महारा   शासनाचे मालक ची  अस  याने ती शासनाचे परवानगीिशवाय ह  तातंर 
करता येत नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय- ामपंचायत,िपं ी िनमळ यांनी जरी सदर े ापैक  ०.९० आर जागा िनयोिजत 
साई िनवारा पालखीसाठी दणेगी  व पात दे  यास ठरावा ारे सवानुमते मंजरू केले असले तरी सदरची जागा 
सं  थानला दान  व पात ि वकारण ेिवधी ाहय ठरणार नाही व सदर जागेवर सं  थानमाफत साई पालखी िनवारा 
अथवा बहउ ेशीय सभागहृ बांधता येणार नाही.  

  तस े सरपंच ामपंचायत, िपं ी िनमळ यांना  याचंे िद.०३/०४/२०१७ रोजी  या अजा  या अनषुंगाने 
इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/ मालम  ता/१५६६/२०१७ िद.२४/०६/२०१७ अ  वये मौजे िपं ी िनमळ, ता.राहाता 
येथील ी साईबाबा सं  थानचे पालखी िनवारासाठी आपण दवे ू केलेली जागा गट नं .३२७ पैक  ही महारा   
शासनाची असनू भोगवटादार वग-२ ची आह.े ती शासना  या परवानगीिशवाय ह  तातंर करता येत नाही, 
असबेाबत अलाहीदा कळिव  यात आलेले आह.े  

तरी मा.ना.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता, महारा   िवधानसभा यांचेकडील उपरो  त 
िद.१९/०६/२०१७ रोजी  या प ाचे अनषुंगाने सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .७०९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता, उपरो  ताव 
अमा य करणेत आला.            (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२५ सं थानचे णालयासाठी बाँ डेड ॅ युएट (एम.बी.बी.एस.) व पो ट ॅ युएट (एम.डी./ एम.एस./ 

िड लोमा) उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 
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ताव- सतं े  ी साईबाबा हे अहमदनगर िज  हयात  या िशड  या गावात साधारणत: १८५६  या समुारास आले. 
इ.स.१९१८ पयत  हणजे  यां  या म हािनवाणापयत  याचंे िशड  येथेच वा  त  य होते. या िदघ कालखंडात  
साईबाबांनी मानवतेची िशकवण दवेुन असं  य भ  तानंा स  मागाला लावले. ी साईबाबां  या मु  य भर हा   
आरो  य सवेेवर होता.  यांनी अनेक भ  ताचंे असा  य रोग बरे केले असनु  णसवेा िहच ई  वरसेवा ह े  याचंे ि द 
होते. साईबाबांचा  णसवेेचा हा वारसा चालव  यासाठी  ी साई सं  थानने सन १९४४ म  ये साईनाथ छाया या 
नावाने होिमओपॅथीक दवाखाना सु  केला याच दवाखा  याचे पु ढे  हणजे सन १९६४ साली ी साईनाथ 
हॉि पटलम  ये पांतर कर  यात आले. आता तेथे ३०० खाटांची  ससु   य  यव  था आहे.  यानंतर अित गत 
उपचारासाठी सं थानने ी साईबाबा हॉि पटल या सपुर  पेशािलटी दजा  या हॉि पटलची  थापना केली असनु 
 याम  ये स  या २५० खाटांची  ससु   य  यव  था आह.े ी साईबाबा सं  थानमाफत ग रब  ण तसचे  याचंेकडे 

उपचारासाठी पैस ेनाहीत अशांना मोफत तसचे इतर सव  णावंर अितशय अ  पदरात उपचार केले जातात.    
  राजीव गांधी जीवनदायी योजने अंतगतही येथे ग रब तसचे गरज ु  णावंर सव कारचे उपचार केले 

जातात.  यामळेु ी साईबाबा सं  था नचे दो  ही हॉि पटलम  ये वेगवेगळया उपचारासाठी  णाचंा कायमच ओघ 
चाल ुअसतो. 

  ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी हॉि पटलम  ये महारा  ातील इतर िज  हयामधनु तसचे इतर रा  यातनुही 
 ण येत असतात स  या दो  ही हॉि पटलम  ये अ यावत साधन साम ी बसिवणते आली असनु या िठकाणी 

काड याक,  यरुो, यरुो, आथ  इ  यादी िवभाग चाल ुअसनु येथे व र  सपुर  पेशािलटी डॉ  टस तसचे इतर कमचारी 
काम करत आहते. 

  तथािप वै िकय अिधकारी उपल  धतेसाठी वेळोवेळी जा िहरात िस द करणते येते. सदर कायवाहीस 
खपुच कालावधी लागतो  यानंतर जािहरात िसदध क नही भरतीसाठी कमी ितसाद िमळतो. सबब वै िकय 
अिधकारी उपल  ध होत नाही. 

मागणी- यावर पयाय  हणनु महारा  ातील िनरिनराळया शासिकय वैदयिकय महािवदयालयातनु 
उ  तीण झाले  या बॉ  डेड ॅ  यएुट व पो  ट ॅ  यएुट उमेदवारांना ी साईबाबा सं  थान माफत चालवणा-या 

 णालयांम  ये शासनाने ठरिवले  या िनयमा माणे मानधन/पगार दवेुन खालील िवभागात मागणी क न बॉ  डेड 
पो  ट ॅ  यएुट उमेदवारांचा उपयोग क न घेता येईल. 

  याबाबत सदंभ .०२ नसुार महारा   शासनाचे वै िकय िश ण िवभागाचे समवेत िदनांक 
२०/०६/२०१७ रोजी  या सभेत शासिकय वै िकय म हािवदयालयातनु ॅ  युएट (एम.बी.बी.एस) व पो  ट ॅ  यएुट 

ॅ  यएुट (एम.डी/एम.एस/िड  लोमा) बॉ  डेड (बंधपञधारक) उमेदवार ी साईबाबा सं  थान सचंिलत  णालयात 
िमळणबेाबत चचा कर  यात  आली तसचे सदंभ .०३ नुसार मा.कुलगु , महारा   आरो  य िव ान िवदयापीठ 
नािशक यांचे समवेत िद.२९/०६/२०१७ रोजी झाले  या सभेतही व रल मागणी कर  यात आली.  यावर 
मा.कुलगु  यांनी  बंधपञीत उमेदवारांसाठी केले  या मागणीवर शासनाने नोिटिफकेशन काढले तर ते उमेदवार ी 
साईबाबा सं  थान  णालयात उपल  ध होव ुशकतील.  यासाठी शासनाकडे या संबंधीत  ताव पाठिवणते यावा,  
अस ेसां िगतले.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी साईबाबा सं  थान  णालयाम  ये बॉ  डेड ॅ  यएुट व पो  ट 
ॅ  यएुट ॅ  यएुट उमेदवारांची नेमणकु क न अ  याव  यक असलेले डॉ  टस यांची गरज भागवता येईल. यासाठी 

पिुढल त   यातील पदसं  येची शासनाकडुन मा  यता  यावी लागेल. शासनाचे मा  यतेनंतर  नेमणकु केले  या सदर   
बॉ  डेड उमेदवारांना शासिकय िनयमा माण ेए किञत मानधन (वेतन ेणी १५६००-३९१०० ेड पे-५४०० नसुार) 
आिण िनवास  थान िकंवा िनवास  थान भ  ता व इतर भ  ते दयावे लागतील. तसेच ी साईबाबा सं  थानवर पिुढल 
त  तयातील िदले  या  तपिशला माणे सभंा  य र   म - २४,५९,९४०/- ( चोवीस लाख एकोणसाठ हजार नवशे 
चाळीस ) माञ ित मिहना आिथक भार पडेल. 

अ न ं पदनाम पदसं  या संभा  य खच ( ित मिहना) 
०१ िफजीिशयन (एम.डी.) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०२ जनरल सजन (एम.एस.) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०३ ि ञरोग त  (एम.डी/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०४ बालरोग त  (एम.डी/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०५ कान, नाक, घसा त  (एम.एस/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०६ नेञरोग त  (एम.एस/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
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०७ अि थरोग त  (एम.एस/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०८ भलुत  (एम.डी/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
०९ रेिडओलॉजी (एम.डी/िड  लोमा) ०३ ०१,६५,६१०/- 
१० आरएमओ/सीएमओ (एम.बी.बी.एस ) १५ ०८,७८,५५०/- 

 एकुण  ४२ २४,५९,९४०/- 

 
 यानसुार ी साईबाबा सं  था न  णालयाचे मंजरु आ कृतीबंधात र  त असले  या  जागांवर व रल मंजरु 

बॉ  डेड उमेदवारांना दरवष  िनयु  ती दवेनु ी साईबाबा सं  था न  णालयाचे कामकाज सरुळीत चालवता येईल. 
  तरी सं  थानचे  णालयासाठी बॉ  डेड ॅ  यएुट (एम.बी.बी.एस) व पो  ट ॅ  यएुट (एम.डी/ एम.एस/ 

िड  लोमा) उमेदवारांची नेमणकु करणकेामी शासनाचे संबं िधत असले  या िवभागाकडे  ताव पाठिवणेसाठी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७१० यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे  णालयासाठी बॉ  डेड ॅ  यएुट (एम.बी.बी.एस) व पो  ट 
ॅ  यएुट (एम.डी/ एम.एस/ िड  लोमा) उमेदवाराचंी नेमणकु करणेकामी शासनाचे सबंिंधत असले  या  

िवभागाकडे  ताव पाठिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२६ सं थान अिधन त सव िनवास थानां या िनवास यव था िवतरणा या िनयमावलीबाबत. 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२७ सं थान कमचारी “गृहकज याज सवलत योजना” िनयमावलीबाबत. 
िनणय .७११ उपरो  आय या वेळे या िवषय नं.२६ व २७ वरील चचा पढेु  ढकलणेत आली.  

(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास/ मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२८ ी साईबाबा पु यितथी उ सव- २०१७ साजरा करणेस व याकामी येणा या खचाचे अंदाजप कास 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ शु वार िद.२९/०९/२०१७ ते  सोमवार िद.०२/१०/२०१७ या 

चार िदवस ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव साजरा होणार आहे.  या कालावधीत खालील माणे कामे व तयारी 
करावी लागणार आह.े 

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ 
मधील कलम नं  १७ (१) म ये खालील माणे तरतदू आहे. रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदशेास  अधीन राहन  सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तचेी व कामकाजाची काय मतनेे  यव  था 
पाहण,ेमंदीराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िव धी,पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार 
पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करणे, भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये  िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह.े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावण.े ही सिमतीची कत  य असतील. 

  ा  तािवक -२१ (१) (ख) ढी व थांनसुार,मं िदरातील धािमक िवधी,पजुा-अचा,समारंभ व उ  सव 
अयोिजत करण ेव पार  पाडण ेअशी तरतदू आहे. 

 
अ.न.ं तपिशल उ  सवासाठी  करावयाची तयारी  व कामे 

१. उ  सव िनमं ण पि का  व साद  सं  थान  यव थापनामाफत पूवापार चालत आले  या थे माणे भ  तमंडळाचे  आजीव व 
आ यदाते सभासदांना उ  सवा  या िनमं ण पि का  छपाई क न, पि केबरोबर  उदी साद पाठवावा 
लागतो. यंदाचे ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सवात सभासदांना  १,८०,००० िनमं ण  पि का  
पाठवा  या लागतील. 
        तसेच नहेमी माणे िनमं ण पि का व उ  सवासंबधीत  मािहती ेस नोट  हणून वतमान प ातून 
जनसंपक  कायालयामाफत िस  दी  दे  यात येईल. 
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२.  उ  सव   यव  था अ) कलाकार  काय म 

 शु वार ,िद.२९/०९/२०१७   
( ारंभ िदवस)  

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िन मं ि त कलाकारांचा काय म साईनगर मैदानाच े  टेजवर  
दर पु  यितथीला ठेव  यात येतो. साईनगर मैदानावर शता  दी महो  सवात काय माचे आयोजन 
कर  यात आल ेअस  यान,े मं िदर प रसरातील  टेजवर काय म ठेवणेबाबत िनणय  यावा लागेल. 

शिनवार,िद.३०/०९/२०१७  
(मु  य िदवस) 

१.सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िन मं ि त कलाकारांचा काय म साईनगर मैदानाच े 
 टेजवर  दर पु  यितथीला ठेव  यात येतो. साईनगर मैदानावर शता  दी महो  सवात काय माचे 

आयोजन कर  यात आल ेअस  यान,े मं िदर प रसरातील  टेजवर काय म ठेवणेबाबत िनणय  यावा 
लागेल. २.रा ौ. ११.०० ते पहाटे  ५.०० पयत  कलाकारांची  सेवा,हजेरी  काय म. 
या मु  य िदवशी समाधी मंदीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.  

रिववार,िद.०१/१०/२०१७  
(ततृीय िदवस) 

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िन मं ि त कलाकारांचा काय म साईनगर मैदानाच े  टेजवर  
दर पु  यितथीला ठेव  यात येतो. साईनगर मैदानावर शता  दी महो  सवात काय माचे आयोजन 
कर  यात आल े अस  याने, मं िदर प रसरातील  टेजवर काय म ठेवणेबाबत िनणय िनणय  यावा 
लागेल. 

सोमवार,िद.०२/१०/२०१७  
(सांगता िदवस) 

सायंकाळी ७.३० ते रा ौ.१०.३० पयत िन मं ि त कलाकारांचा काय म साईनगर मैदानाच े  टेजवर  
दर पु  यितथीला ठेव  यात येतो. साईनगर मैदानावर शता  दी महो  सवात काय माचे आयोजन 
कर  यात आल ेअस  यान,े मं िदर प रसरातील  टेजवर काय म ठेवणेबाबत िनणय  यावा लागेल. 

  ब) क तन काय म 

 शु वार ,िद.२९/०९/२०१७   
ते सोमवार,िद.०२/१०/ २०१७  
या कालावधीत नहेमी  या 
वेळे माणे क तन काय म होतील. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सवासाठी  चार  िदवस  काय म ठेवावयाचा आह.े 
िनमं ीत क तनकारांची व कलाकारांची िनवास  यव  था  सं  थानमाफत  िवनामु  य कर  यात येईल. 
िनमं ीत  क तनकारांचे व कलाकारांचे  मानधन मंदीर िवभागामाफत अदा कर  यात येईल. 
क तनकार  िनि ती  करावयाची आह.े 

  क) िविवध पजुा व आराधना िवधी  

 शु वार ,िद.२९/०९/२०१७   
ते सोमवार, िद.०२/१०/२०१७  

िभ ा झोळी  िमरवणूक,  यात सहभाग, पाल  या व रथ िमरवणूक आराधना िवधी,िवणा व पोथी 
 यातील सद  याचंा सहभाग, िसमो  लघंन इ. काय म नेहमीचे थे माणे कर  यात येतील. 

३. अखंड  पारायण   यव  था  उ  सव काळात शु वार ,िद.२९/०९/२०१७ रोजी पहाटे  ५.१५ वा ी  दारकामाई मंदीरात ी 
साईच र ाचे अखंड  पारायणास सु वात होईल. 
     िद.३०/०९/२०१७ रोजी पहाटे ५.०० वा पारायण समा  ती होईल. मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सद  य पिहले ०५ अ  याय वाचतील व उव रत रािहलेले ४८ अ  याय  येक  एक असे ४८ 
साईभ  त  वाचतील. इ  छुक  भ  ताचंी नावे िद.२८/०९/२०१७ रोजी अनाऊंसमट सटर मधील 
मंदीर िवभागातील कमचारी यांचेकडे न दवीले जातील.  याच िदवशी सायंकाळी  यां  या 
नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त केली जातील. पारायणात भाग घेणा-या  

 येक भ  तासं  साद  हणनू  एक ीफळ  दे  यात येईल. 
     या उ  सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ  याय वाचन, ािभष ेक, पा पजुा  या काय मा करीता 
मा.  यव  थापन  सिमतीचे सद  य उपि थत  होतील. 

४. पालखी व रथ िमरवणकू  उ  सवाचे पिहले  िदवशी िदनांक.२९/०९/२०१७ रोजी  चे  पालखीचे  गावांतनू रा ौ. ९.१५ 
वा िमरवणकू िनघेल व दसु -या  िदवशी िद.३०.०९.२०१७ रोजी  चे  रथाची  गावांतनू रा ौ. 
९.१५ वा िमरवणकू िनघेल. 

५. काय म सांगता  का  याच े क तनाने उ  सवाची सांगता  होईल. का  याचे क तन िनमं ीत  क तनकार  करतील. 
६. ी साईस  य त पजुा व  अिभषेक 

पजुा  
उ  सव काळात शु वार , िद.२९/०९/२०१७  ते सोमवार, िद.०२/१०/२०१७ अखेर ी 
साईस  य त (स  यनारायण पजुा)  व अिभषेक पजुा चालू  राहील. 

७. िव तु रोषणाई  समाधी मंदीर,  दारकामाई, चावडी, गु  थान व मंदीर प रसरात  सोई माणे िव ुत रोषणाई कर  यात 
येईल. ी पु  यितथी उ  सवात  दारकामाई मंडळ,मुंबई,िवनामु  य िव ुत रोषणाई करीत असतात. 
 याचंी िशड  येथे िनवास, भोजन, चहा व ना  टयाची  यव  था सं  थान माफत िवनामु  य कर  यात 

येते. मा  क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  याची था आह.े यावेळी िव ुत िवभागामाफत  यानंा 
प  दे  यात आलले ेआह.े ते न आ  यास सं  थानमाफत  िव ुत रोषणाई कर  यात येईल. 

८. गाव जेवण  उ  सवा  या सांगता िदनी नेहमी माणे गावजेवण दे  यात येईल. 
९ साद- भोजन  यव  था उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदल ेजाते. मा.  यव  थापन 
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सिमतीचे सद  य व  याचंे कुटंु िबय तसेच िनमिं त कलाकारांना  वतं  साद भोजनाची  यव  था 
कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी येणा-या  य  तीची 

साद भोजनाची  यव  था नहेमी माणे केली जाईल. साईभ  ताचंे सोयीसाठी अ  नपािकटे,चहा, 
कॉफ , दू ध व िब  क टे इ  यादी कॅट नम  ये २४ तास सु िवधा उपल  ध आह.े लाडू साद तसेच 
तीनही िदवस िम  टा  न साद नहेमी माणे दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू साद िव  जा  तीत 
जा  त िठकाणी  सु  करणेत येईल. या सबधंीत िवभागाकडुन  िनयोजन  कर  यात  येईल.  
       मा.कायकारी अिधकारी यांचेशी चचा क न सन २०१७ चे दसरा  उ  सवात चारही 
िदवसांचे साद भोजनात िम  टां  न पदाथ िनि त कर  यात येतील.  या माण ेउ  सवात िम  टा  न  
दतेा येईल. 

१०. सरं ण िवभाग  उ  सव काळात समाधी मंदीर व मंदीर प रसरात बंदोब  त ठेवणकेामी सरं ण िवभागात ठेकेदारी 
प  दतीने जादा गाड नेम  यात  येतील. तसचे शांतता व सु  यव  था राखणेसाठी परेुसा बंदोब  त 
ठेवणकेामी मा. पोिलस अिध क, अहमदनगर यांना तसचे काय मासाठी  वनी ेपण 
परवानगीबाबत मा.पोिलस िन र क, िशड   यांना िवनंती कर  यात येईल.    

११. लेखाशाखा  उ  सवाचे मु  य िदवशी  मंदीर रा भर उघडे अस  याने दणेगी काऊंटर  तीन िश  टम  ये चालू  
ठेव  यात येतील. 
     ना अपण केलेली व  े व इतर व  तचूी साद पाने िवहीत प  दतीने िव  कर  यात येईल.  

१२. बांधकाम  उ  सव कालावधीत समाधी मंदीर प रासरात व इतर िठकाणी तसचे आव  यकतेनुसार 
मंडप/शािमयाने व कलाकारांसाठी  टेज इ.  यव  था करावयाची आह.े 

१३. जादा कं ाटी कमचारी  उ  सवाचे पवुतयारी करणकेामी व उ  सव पार पाडणकेरीता लागणा-या  जादा   कमचारी वग 
आव  यकते नुसार  या  या खा  यास नेम  यात येईल. याकामी कामगार अिधकारी  िविवध  
खा  याकडून आले  या मागणीची छानणी क न   यो  य ते आदशे  पारीत करतील.    

१४. भ  ताचंी ासिंगक  िनवास 
 यव  था  

सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साई धमशाळा,  दारावती, साईबाबा भ  त िनवास  थान 
इ. इमारतीमधनू पालखी पदया ी व भ  तांची िनवास  यव  था कर  यात येईल    

१५.  णालय  यव  था  सं  थान माफत मंदीर प रसर,िपंपळवाडी रोड दशन रांग व ी साई सादालय या िठकाणी  
थमोपचार क   सु  कर  यात येतील. तसचे ससु  य अशी  णवािहका  मंदीर प रसरासत 

ठेव  यात  येईल.   
१६. पालखी  यव  था  ी पु  यितथी उ  सवात ब-याच िठकाणाहन पाल  या येत असतात,उ  सवात    येणा-या पाल  या 

ठेव  याची   यव  था  साईधमशाळा  म  ये कर  यात येईल.   येणा-या पाल  याचंा त  ता  
अलिहदा सादर केला जाईल. पालखीधारकांतील पदया ना सं  थानमाफत िशड  येथे आलेवर 
०१ वेळचे  भोजन साद  हणनू दे  यात येते.  यानुसार यावष ही १ वेळचे भोजन साद  हणनू 
दे  यात येईल 

१७  पाणी परुवठा  पाटबंधारे खा  यास उ  सव काळात कॅनॉल चाल ू ठेवण ेबाबत िवनंती कर  यात येईल. िनयिमत 
पाणीपरुवठा राहील याची  यव  था कर  यात येईल.  

१८  खचाचे  अंदाजप क  ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सव -२०१६ म  ये  अंदाजप क य र  कम  . ४७,७५,०००/-  मा   
इत  या र  कमेस मंजरुी  दे  यात आली  होती.  य ात  . ३९,३४,५२८/- मा   इतका खच 
झालेला आह.े  
      ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव-२०१७ करीता एकुण अंदाजप क य  . ४४,६५,०००/- 
मा चा खच  मंजरुीसाठी  सादर केला आह.े 

 
आराधना िवधीबाबत  मा.  यव  थापन  सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३९४ 
"आराधना िवधी समाधी मं िदरा  या पिह  या माळयावर आहे.  याच िठकाणी कर  यात यावा.सदरह 

आराधना िवधीचे थेट (Live telecast) िट  हीवर व इतर मा  यामांना करणसे याव.ेयामळेु  समाधी मंदीर 
प रसरातील दरूिच वाणी  या  सचंावर व संपणु जगात दखेील भ  तांना  हा सोहळा  बघता येईल समाधी मं िदर 
(बटुी वाडयास) १०० वष झा  याने  जनुी वा  तू झाली आह.े  यामळेु गावकरी व इतर यांची वदळ वरती बंद क न 
लाई  ह दशन दणेते यावे. आराधना िवधीकरीता जे यजमान (पितप  नी) यांची साद भोजनाची  यव  था मं िदराचे 
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पिह  या माळयावर हॉल येथे करणते यावी  याचंे िशवाय इतरांना समाधी  मंदीर  हॉलवर वेश नसावा. जे भोजन 
यजमान, ा  हण सवुािसनीना  िदले जाते.तेच शाहीभोजन गावकरी व मा  यवर यांना ीसाई सादालय  या 
 ही.आय.पी हॉल  या बाजलूा असले  या  दोन हॉलम  ये ठरावीक वेळेत देणते यावे.  यव  था कर  यात यावी. या 

िदवशी साईभ  त व गावक-यांसाठी ी साई सादालयाम  ये उ  सवाचे नेहमीचे साद भोजन सं  थान तफ मोफत 
दे  यात यावे. "  

      ी पु  यितथी  उ  सव-२०१७ करीता  झालेला खच व अपेि त खच तपिशलवार मािहती खालील 
माण ेआह.े     

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - उपरो  त अ.नं  ८ म  ये बगीचा िवभागामाफत मं िदर व मं िदर प रसरात 

करावया  या फुल सजावटीसाठी देणगीदार साईभ  ताचंा  ताव ा  त न झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट 
करणसेाठी अंदाजीत खचासाठी न  याने तरतदू करणते आलेली आहे. 

िन मं ि त कलाकारांच े  काय म साईनगर मैदानाचे   टेजवर  दर पु  यितथीला ठेव  यात येतात. परंतु   
साईनगर मैदानावर शता  दी महो  सवात काय माचे आयोजन कर  यात आले अस  याने, मं िदर प रसरातील 
 टेजवर काय म  ठेवावे िकंवा कसे याबाबत िनणय होणेस िवनंती. 

तरी उपरो  माणे ी पु  यितथी उ सव- २०१७ साजरा करणेस, यासाठी वरील माणे कायवाही 
करणसे व यासाठी येणा-या अंदाजे .४४,६५,०००.०० (अ री पये चौरेचाळीस लाख पास  ट हजार) मा  चे 
खचास मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .७१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सालाबाद माणे याही वष  ी साईबाबा पु यितथी उ सव- २०१७ साजरा 
करणेस मा यता दे यात आली. परं तु या वष  पु यितथी उ सवासोबत शता दी सोहळयाचा उदघाटन 
समारंभ देखील आहे. यामुळे मागील वष या तुलनेत या वष या उ सवासाठी जादा खच हो याची 

अ.न.ं तपिशल िवभाग ी पु  यितथी उ  सव-२०१६ ी पु  यितथी 
उ  सव-२०१७ 

अंदाजे खच  य  खच अंदाजे खच 
१. मंडप, कमानी,  टेज उभारणे  

खच  
बांधकाम  ७,००,०००.०० ६,२४,६३०.०० ६,२५,०००.०० 

२.  कलाकार िबदागी – क तनकार 
व िनमं ि त कलाकार 
काय मासह.  

मंदीर  २,५०,०००.०० १,४४,१६८.०० २,००,०००.०० 

३. भ  तानंा िम  टा  न खच-मजरूी,  
भाडेसह खच   

सादालय ९,००,०००.०० ७,७२,१४९.००  
 

८,००,०००.०० 

४. िव तु रोषणाई, जनरेटर भाडे, 
इधंन इ. खच 

िव तु १०,००,०००.०० ९,०३,९६५.०० १०,५०,०००.०० 

५. िनमं ण पि का,  ि टकर, 
उदी साद भरणे मजरूीसह  खच   

सामा  य शासन  
 

१४,८०,०००.०० 
 

१२,६६,९५६.०० १३,००,०००.०० 

६. जादा कं ाटी कमचारी, 
 वयंसवेक  (िवदयाथ  ) मानधन 

खच  
 

सरं ण ,कॅ  टीन, 
साई साद, 
साईबाबा  
भ  तिनवास, 
मंदीर, सादालय 

३,००,०००.०० १,४२,७६४.०० २,००,०००.०० 

७. पाल  याचे िप  याचे पाणी 
 यव  था खच  

पाणी परुवठा  १,००,०००.०० २३,०५२.०० ५०,०००.०० 

८. मं िदर व मंदीर प रसर फुलांची 
सजावट खच  

बगीचा िवभाग २०००००.०० - २,००,०००.०० 

९. इतर खच  (फिनचर)   ४५,०००.०० ३१,३१५.०० ४०,०००.०० 
  एकूण पये - ४७,७५,०००.०० ३९,०८,९९९.०० ४४,६५,०००.०० 
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श यता आहे. ही बाब िवचारात घेता, तावातील त यामधील अ.न.ं२ साठी अंदाजे .१० लाख 
मा  व अ.न.ं५ साठी अंदाजे .२५ लाख मा  वाढीव खचासह अंदाजे .६४,६५,०००/- मा चे खचास 
तसेच यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.             

(कायवाही- सामा य शासन/ वशी- ०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२९ मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत. 
िनणय .७१३ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.              (कायवाही- सामा य शासन/ वशी- ०५) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३० ी साईबाबां या पादु का वां  े(प.) सावजिनक गणेशो सव मंडळास देणेबाबत. 

ताव- ीसाईबाबा सं थानकडे या मळु पादकुा आहते . पालखी व रथ िमरवणकू चे वेळी या पादकुा साईभ ांचे 
दशनाकरीता धपुारतीनंतर चे समाधी चौथ-यावर ठेव यात येतात. तसचे रा ौ पालखीनंतर पु हा समाधी 
मं िदरातील शो मम ये ठेव यात येतात. या पादकुांचे सरं ण व संवधन करणे ही अ यंत मह वाची बाब आह.े 

ीसाईबाबां या मुळ पादकुा यापवु  फ  मुंबई येथे एक वेळेस सं थानचे काय मासाठी कडक बंदोब ताम ये 
ने यात आ या हो या. या यितरी  व यानंतर या मुळ पादकुा या कोण याही िठकाणी ने यात आले या 
नाहीत. तसचे यापवु  सं थानमाफत चावडी शता दी वषाम ये िविवध िठकाणी झाले या काय माकरीता चे 
समाधीचे पादकुांचे िठकाणी पवु  असले या व स या वापरात नसले या चांदी या व यिुझयम येथील पादकुांना 
काय मासाठी बाहरेगावी नेऊन सं थानमाफत काय म कर यात आलेला आहे.        

 ताव- मा.आमदार अ ॅड.आिशष शेलार, आमदार तथा अ य , भारतीय जनता पाट , मुंबई यांनी 
आपले िद.०८/०८/२०१७ रोजीचे प ाम ये अस े नमूद केले आह े क , मा.आ.अ ॅड. शेलार यांचे  िवधानसभा 

े ातील वां े पि म सावजिनक गणशेो सव मंडळ ह े िस  गणपती मंडळ असनू दर वष  हजारो भािवक येथे 
गणराया या दशनासाठी येतात. दर वष  आकषण हणनू मंडळामाफत दशेातील िस  दवे थानांची ितकृती 
उभार यात येते. यावष  ीसाईनाथां या िशड  येथील दवे थानास १००वष पुण होत अस याने सदर गणेशो सव 
मंडळ साईनाथां या मं िदराची ितकृती उभारत आहे. यापवु  गोवा, मंगेशी दवे थान, गणपतीपळेु येथील गणशे 
मं िदर, गजुरात मधील अंबाजी माता मं िदर, जेजरुी दवे थान व अशा िविवध दवे थानांची ितकृती मंडळामाफत 
उभार यात आली आह.े तरी यावेळी ीसाईनाथां या मं िदराची ितकृती उभार यात येत अस याने सं थानकडून 
गणशेो सव मंडळास ीसाईबाबां या पादकुा भािवकां या दशनासाठी १२ िदवसासांठी वां े येथे उभार यात येणा-
या िशड  साईबाबा मं िदरा या ितकृतीम ये ठेवणेची परवानगी िमळणेबाबत प ा ारे िवनंती केली आह.े तसचे या 
कालावधीत या पादकुांचे पािव य जपले जाईल याची आव यक दखल मंडळामाफत घे यात येईल अस ेनमदू 
केले आह.े तसचे याबाबतचे ी.िजत  राऊत, अ य , वांद े(प) सावजिनक गणशेो सव मंडळ यांचा अशाच 
आशयाचा िवनंती अजही सोबत जोडलेला आह.े तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िवभागाचा अिभ ाय:- ीसाईबाबां या सव कार या पादकुांचे सं र ण व सवंधन करण ेही अ यंत 
मह वाची बाब आह.े यामळेु या पादकुा इतर  िठकाणी पाठिवणबेाबत िवचार होणेस िवनंती आहे. यापवु  
अशाच प तीने खालील माण े चांदी या पादकुा सं थान कमचारी व सरं ण कमचारी दि णापेटी यांचेसह 
दशनासाठी उपल ध क न दे यात आले या आहते. तसचे याकामी झालेला खच संबंधीतांकडुन वसलु कर यात 
आलेला आह.े यांचा तपशील खालील माण ेआह-े 
१) ी.गणशे अ ण डोईफोडे, सिचव, ीसाईसवेा ित ाण, म.ुपो.का ी, ता. ीग दा, िज.अहमदनगर यांचे 

िवनंतीव न का ी येथे िद.रिववार, िद.०७/०५/२०१७ रोजी ०१ िदवस.   
२) ी.अिमत यास, िव त, वयंभु  ी िस े र महादवे मं िदर, बोरीवली, मुंबई यांचे िवनंतीव न 

िद.०१/०६/२०१७ ते िद.०४/०६/२०१७ अखेर ०४ िदवस. 
मा.आमदार अ ॅड.आिशष शेलार यांचे प ाम ये नमदू के या माणे चे पादकुा १२िदवस दणेेबाबत 

िवनंती केलेली आह.े या पादकुा अशा प तीने कोण याही गणशेो सवाचे काय माकरीता दे यात आले या 
नाहीत. तसेच प ाम ये सं थान कमचारी व इतर सरं ण कमचारी यांचेबाबत उ लेख अढळुन येत नाही. यांनी 
फ  या पादकुा  िमळा यात अशी िवनंती केली आह.े तसचे सदर पादकुा या यांचे ता यात १२िदवस ा यात 
असा बोध होतो. तरी या पादकुा पाठिवतांना खालील बाब चाही िवचार हावा. 
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१) या मळु पादकुा इतर  काय माकरीता न दतेा स या वापरात नसले या चांदी या पादकुा ाव याचे 
अस यास सं थान कमचा-यांचे सोबत दतेा येतील. तसचे या चांदी या पादकुा प ात नमदू 
के या मण े१२ िदवस न दतेा एकिदवस अथवा दोन िदवससं थान कमचारी यांचेसह उपल ध क न 
दतेा येतील, असे न  मत आह.े तरी िनणय होणेस िवनंती. 

२) या वापरात नसले या चांदी या पादकुा (वां )े मुंबई येथे सं थानचे अिधकारी, मं िदर कमचारी, 
सरं ण अिधकारी , पहारेकरी यांचेसमवेत समाधी मं िदरातील दि णापेटीसह नेणते या यात व सदरचे 
पादकुा , सािह य व कमचारी यांचा सं थानचे लेखाशाखा िवभामामाफत यो य तो िवमा उतरिव यात 
यावा, अस ेन  मत आह.े  

३) या पादकुा बाहरेगावी दतेांना १२ िदवसांकरीता सं थानचे .अिध क(सामा य शासन), मं िदर 
.अिध क/ मं िदर पयवे क/ िलपीक-१, पजुारी/ सहा यक पुजारी- ०२, चोपदार/ मदतनीस-०२, 

सरं ण पहारेकरी- ०६ व इतर अनषुंगीक इतर आव यक कमचारी पणुवेळ नेमावे लागतील. तसचे 
यांचे बद यात संबंधीत िवभागास तेवढे कमचा-यांचे िनयोजन सामा य शासन/ कामगार 

िवभागामाफत करणसे मा यता असावी, ही िवनंती. 
४) काय माकरीता जाणा-या या चां िद या पादकुा, अिधकारी/ कमचारी यांची जाण-ेयेणचेी, 

राह याची, जेवणाची व इतर यव था सबंंधीत मंडळामाफत हावी, अस ेन  मत आहे. याच माणे 
सं थानमाफत होणारा इतर खचही मंडळाकडून घेणबेाबत िनणय होणेस िवनंती. 

५) गद चे िठकाणी या चांदी या पादकुांना हानी हो याची श यता नाकारता येत नाही. अस ेझा यास 
ीसाईबाबा सं थान िव त यव था , िशड ची बदनामी हो याची श यता नाकारता येत नाही. 

याच माण े यापवु  कोण याही गणशेो सव मंडळास अशा प तीने या पादकुा दे यात आले या 
नाही. तरी याबबत िनणय होणेस िवनंती.  

६) या चांदी या पादकुाचंे सरं ण व सवंधन होण ेही अ यंत मह वाची बाब आह.े िशड  येथनु पादकुा 
िनघालेपासनु पादकुा िशड  येथे परत येईपयत तसचे ग द चे िठकाणी व तुंची व कमचा-यांची सव 
जबाबदारी वां े (पि म) सावजिनक गणेशो सव मंडळ, मुंबई यांचेवर सोपिव यात यावी, अस ेवाटते. 
तरी याबाबत िनणय हावा, ही िवनंती.   
तरी मा.आमदार अ ॅड.आिशष शेलार यांचे िवनंतीनसुार ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे 

ता यातील या चांदी या पादकुा नेणेबाबत उपरो  बाब चा िवचार होऊन िनणय होणेस मा यता असावी, ही 
िवनंती. 

िनणय क्र.७१४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबां या िशकवणूक चा चार व सार होणेकामी या चां िद या 
पादु का, पादु का दशन सोहळयाकरीता वां  े (प.) सावजिनक गणेशो सव मंडळास १२ िदवसांसाठी, 
पादु का दशन सोहळया या िठकाणी दानपेटी व देणगी पु तक सं थानचे राहील, या अट वर उपल ध 
क न दे यात या या, असे ठरले. तसेच यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता 
दे यात आली.                (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३१ ावण मिह यातील ी साईस च रत पारायण सोहळा मंडप- २०१७ काय मासाठी मंडप व इतर 

अनुषंगीक यव था करणेकामी उघडणेत आले या वािण यीक तावांवर िनणय होणेबाबत. 
(काय र मा यता). 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद– अिधिनयमा  या कलम १७ 
मधील पोट– कलम (२)  या खंड (ठ) अ  वये ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय,  यां  या िलला व  याचंी 
िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी सािह  य ंथालय चालवील व  याचा 
िव  तार करील या योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदू आहे.  

 तावना – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ सालाबाद माण े याही वष  ावण 
मास िनिम  त सोमवार िद.२४/०७/२०१७ ते मंगळवार िद.०१/०८/२०१७ या कालावधीत ी साईस  चरीत 
पारायण सोहळा आयोिजत करणे  तावीत आह.े सदरचे काय माकरीता मंडप, कमानी,  टेज व इतर अनषुंगीक 
 यव  था करावी लागते. दरवष  एकावेळी साधारणतः २५०० पारायणाथ  साईभ  त पारायणास बसतात. सदरचा 

पारायण सोहळा काय मासाठी मं िदर प रसराचे पवूकडील मोकळया जागते १९५०० चौ. फुट मडंप  यव  था 
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करणते येते. यासाठी एम.एस. कॉलम व कै  या वाप न ताडप ीचे छत असलेला डोम टाईप मंडप, पाट शन,  टेज, 
 वागत कमानी, मॅट न, मेकअप म, बॅरेकेड ग, कनात इ.  यव  था करावी लागते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५०४ अ  वये नसुार ी 
साईस  च रत पारायण  सोहळा -२०१७ काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था ६ ल  मा चे खचास 
मा  यता दे  यात आलेली आह.े ावण मिह  यातील ी साईस  चरीत पारायण सोहळा मंडप - २०१७ 
काय मासाठी डोम टाईप मंडप व इतर अनषुंगीक   यव  था करणेकामी येणारे एकूण र  कम .४,१०,९०५/- 
मा चे खचास तसचे याकामी वतमानप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  द करणेस इकडील 
िद.२४/०६/२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता घे  यात येऊन िद.१२/०७/२०१७ पयत ई-िनिवदा मागिवणते 
आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकुण ०५ खालील मंडप ठेकेदारांनी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के  या हो  या.  

अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव 

१. पाटील मंगल सवेा, लातरु  
२. कला साधना, नािशक 
३.  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू  
४. िवजय मंडप साऊंड स  ह स, औरंगाबाद 
५. ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद 

 
उपरो  त अपलोड करणते आले  या ई-िनिवदा िद.१४/०७/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेत 

उघडणते आलेले आहते. उघडणते आले  या ई- िनिवदांम  ये अपलोड केले  या कागदप ांची छाननी केली 
असता सव ठेकेदार पा  आह.े वरील पा  ई- िनिवदाधारकांचे वािण  यीक िलफाफे (Commercial Bid)  याच 
िदवशी उघडणते आले असनू,  याचंे दराचा तपिशल खालील माण ेआह.े   
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव र  कम शेरा 

१. कला साधना, नािशक ३,४७,२००/- िन  नतम 

२.  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू  ४,३३,०९५/- -- 

३. ऋतजुा मंडप डेकोरेटस, औरंगाबाद ४,५२,१००/- -- 

४. िवजय मंडप साऊंड स  ह स, औरंगाबाद ४,८३,६५०/- -- 

५. पाटील मंगल सवेा, लातरु  १०,०५,९८४/- -- 
 

 तावः- ावण मिह  यातील ी साईस  चरीत पारायण सोहळा मंडप- २०१७ काय मासाठी डोम 
टाईप मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी मंडप ठेकेदार कला साधना, यांचे िन  नतम दरानुसार येणारे 
र  कम .३,४७,२००/- मा चा खच अपेि त आह.े िद.१७/०७/२०१७ रोजी मा. अ  य  सो. उप  थीत िव  व  त 
व मा.कायकारी महोदया यांचे समवेत साईस  च रत पारायण सोहळा मंडप उभारणीबाबत चचा झाली सदरह 
चचत पारायण सोहळयाचे काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करणकेामी फारच थोडा कालावधी 
िश  लक अस  याने िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांचेकडे चचस बोलावनू 
िनणय घे  यात यावे, अस ेिनदश िदले. 

 यानसुार िद .१८/०७/२०१७ रोजी साईस  च रत पारायण सोहळा २०१७ िनिम  त मा.कायकारी 
अिधकारी महोदया यांचे कायालयात आढावा बैठक आयोिजत केली होती. सदरचे बैठक त िन   तम दराचे मंडप 
ठेकेदार यांना दराबाबात चचा करणेसाठी बोलिवणते आले होत.े  यानसुार मंडप ठेकेदार कला साधना यांचे 

ितिनधी ी सिुनल महाले ह ेउपि थत होते.  याचेशी दराबाबत चचा केली असता  यानंी सदरची मंडप व इतर 
अनषुं िगक  यव  था र  कम .३,११,०००/- मा  र  कमेत पणु क न देणसे सहमती दशिवली आहे.  

तरी ी साईस  चरीत पारायण सोहळा मंडप  यव  थेसाठी र  कम .३,११,०००/-मा चे खचास तसचे 
याकामी  यानंा कायादशे देणसे तसेच ऐनवेळी आव  यकतनेसुार वाढीव मडंप  व इतर अनषुगंीक  यव  था 
करावयाची झा  यास ती याच मंजरू दराने क न घेणेस व सदरह  तावास काया  तर मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय .७१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ावण मिह यातील ी साईस च रत पारायण सोहळा- २०१७ 
काय मासाठी मंडप व इतर अनुषंगीक यव था करणेकामी या उपरो  तावास व याकामी 
आले या खचास काय र मा यता दे यात आली.      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३२ सं थानमाफत वषभरात साजरे करणेत येणारे उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळया या कालावधीत 

साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक यव था उभारणेकामी येणा या वािषक खचाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद- अिधिनयमा  या कलम २१ 

मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ 
व उ  सव आयोजीत करण ेव पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग 
कर  याची तरतदू आहे.  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
 तावनाः- सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव तसचे िदपावली, नाताळ, उ  हाळा, 

पावसाळयाचे कालावधीत, तसचे सं  थान माफत वेळोवेळी आयोिजत िविवध काय माचे वेळी मंडप  यवस ्था 
केली जाते. याकामी ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेड ग,  टेज, कनात, कमानी इ. अनषुंगीक 
 यव  था करणते येते. सदर  यव  था करणकेामी येणा-या खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

१) ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ िनिम  त साईभ  ताचें सोयीसाठी मंडप व इतर अनु षंगीक 
 यव  थाः-            

१) एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजूने ताडप ी व आितल बाजुने सुशोिभत काडप 
असलेले मंडप. 

अ.नं. मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजून ेताडप ी व 

आितल बाजुन ेसुशोिभत काडप असलले ेमंडप. 
९११७.०० 
चौ. फुट 

िद.२९/०९/२०१७ 
ते 
िद.०२/१०/२०१७ 
अखेर ०४ िदवस 

२.७५ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,००,२८७.०० 

२. पाईप / बांबु  व गो  टे वाप न वरील बाजूने ताडप ी व 
आितल बाजुने सुशोिभत कापड असलले ेमंडप.  

३९१६०.०० 
चौ. फुट 

१.८५ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

२,८९,७८४.०० 

३. साईनगर मैदानावर कलाकारांच े काय मासाठी  टेज 
 यव  थाः-  

६००. चौ. फुट २४.७५ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

५९,४००.०० 

४. दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथ े ितक ट 
रेिलगंसाठी बॅरेकेट ग करणेः 

१००० रिनंग 
फुट 

१४.३० 
.र. फुट . 

िदवस 

५७,२००.०० 

एकूण र  कम . ५,०६,६७१.०० 

०२) िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर २०१७ मधील नाताळ सु ी व नववषा िनिम  ताने 
साईभ  ताचें सोयीसाठी मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  थाः-   

 अ) िदपावली मंडप  
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप 

उभारणे 
१३,०५५.०० 
चौ. फुट 

िद.१९/१०/२०१७ 
ते ०२/११/२०१७ 
अखेर १५ िदवस. 

०.७७ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,५०,७८५.२५ 

एकूण र  कम . (अ) १,५०,७८५.०० 
 ब) नाताळ मंडप  

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप 

(एम.एस. पाईप व कै  याचे   चर 
असलेले ) 

१४३४३.०० 
चौ. फुट 

िद.  
०५०५//१२१२//२०१७ २०१७ ते ते 
०२०२//०१०१//२०१८२०१८  
अखेर ०९ िदवस. 

०.७७ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

९९,३९७.०० 

२. ी साई सादालयातील भोजन 
ित ालय रेल गला सरं ण कठडे 

६५१ र. फुट ३.००  
.र. फुट 

१७,५७७.०० 



86 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

बांधणे कामी बांबचुी ४ फुटी उंचीची 
बॅरेकेड ग करण.े 

. िदवस 

३. साईनगर मैदानाकडे जाणारा र   यावर 
 वागत कमान उभारण.े ( १ िदवस) 

साईज -२०’x१५’ 

०१ नग ०१ िदवस २२००/- 
. नग  

२,२००.०० 

४. साईनगर मैदान येथे िशड  महो  सव 
काय मासाठी ीन मसह  टेजची 
उभारणी करण े( १ िदवस) 
साईज - ३०’x२०’ 

६००.०० 
चौ. फुट 

०१ िदवस ६६/- 
.चौ. फुट 
. िदवस 

३९,६००.०० 

एकूण र  कम . (ब) १,५८,७७४.०० 
एकूण र  कम . (अ+ब)  ३,०९,५५९.०० 

  
०३)  ी रामनवमी उ  सव २०१८ िनिम  त करावयाची  यव  थाः-  
(अ) मंिदर प रसर, साई धमशाळा तसेच पालखी  वागतासाठी करावयाचे मंडप,  टेज, बॅरेकेड ग इ. 
 यव  था करणे.   

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. मंगल कायालय, साई धमशाळा तसचे 

पालखी  वागतासाठी शािमयाना मंडप, 
कनात व िबछायतीसह उभारणे,  

१२३९०.०० 
चौ. फुट 

िद.२४/०३/२०१८ 
ते 
िद.२६/०३/२०१८ 
अखेर ०३ िदवस 

१.४७ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

५४,६३९.९० 

२. साईनगर मैदानावर कलाकारांचे 
काय मासाठी ३०x२० साईजचे  टेज व 
इतर  यव  था करण.े 

६००.०० 
चौ. फुट 

३८.५० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

६९,३००.०० 

३. दशन व भोजन  यव  थेसाठी बॅरेकेड ग 
 यव  था. 

११००.०० 
र. फुट 

६.६० 
.र. फुट 
. िदवस 

२१,७८०.०० 

४. कु  ती ाऊंडवर १ िदवसाकरीता 
शािमयाना मंडप उभारण.े 

४७२५.०० 
चौ. फुट 

१ िदवस १.६३ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

७,७०१.७५ 

एकूण र  कम . (अ) १,५३,४२१.६५ 
 
(ब) मुंबई येथून पायी पालखी घेवून येणारे साईभ  त यां चे सोयीसाठी कापडी / शािमयाना मंडप, 
कनात, िबछायत तसेच िव ुतीकरणासह  यव  था करणे.  
१) मुंबई ते िस  नर मागावर   

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. मुंबई ते िशड  मागावर खड  गोलभान, कसारा 

बायपास, लितफवाडी पोलीस  टेशन,  घोटी येथे 
कापडी मंडप, कनात व िबछायतीसह तसचे 
जनरेटर, लाईट  यव  थेसह. 

३१५९०.०० 
चौ. फुट 

िद.१८/०३/२०१८ 
ते 
िद.२२/०३/२०१८ 
अखेर ०५ िदवस 

१.३२ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

२,०८,४९४.०० 

२. िस  नर ते वावी मागावर  िस  नर एमआयडीसी, 
खोपडी द  त मं िदराजवळ, पांगरी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे जागेत व वावी 
येथे शािमयाना मंडप, कनात व िबछायतीसह 
तसचे जनरेटर, लाईट  यव  थेसह. 

७६,६४८.०० 
चौ. फुट 

िद.१९/०३/२०१८ 
ते 
िद.२३/०३/२०१८ 
अखेर ०५ िदवस 

०.७७ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

२,९५,०९४.८० 
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३. वावी ते िशड  मागावर पाथरे वनराई हॉटेलजवळ  , 
ी च धर  वामी महानभूाव मं िदर, दिुशंगवाडी 

िज  हा प रषद शाळेम  ये, मलढोन फाटा ी. पवार 
यांचे जागेम  ये, झगडे फाटा, येथे शािमयाना मंडप, 
कनात व िबछायतीसह तसचे जनरेटर, लाईट 
 यव  थेसह. 

२५,३२३.५० 
चौ. फुट 

िद.२०/०३/२०१८ 
ते 
िद.२४/०३/२०१८ 
अखेर ०५ िदवस. 

०.८० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,०१,२९४.०० 

एकूण – (ब) ६,०४,८८२.८० 
एकूण र  कम . (अ+ब) ७,५८,३०४.०० 

 
०४) सन २०१८ मिधल उ  हाळया  या कालावधीत साईभ  ताचें सोयीसाठी मंडप व इतर अनु षंगीक 
 यव  थाः- (ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप (बांब ुब   याचे   चर असलेले ) उभारणे. 

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
अ) मं िदर प रसर, साई सादालय व भ  तिनवास 

(५०० म) प रसरात ताडप ीचे छत असलेले 
कापडी मंडप (बांब ुब   याचे   चर असलेले ) 
उभारण.े  

४९३८१.०० 
चौ. फुट 

िद.०१/०३/२०१८ 
िद.१५/०६/२०१८ 
अखेर एकूण १०७ 
िदवस 

०.२० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१०,५६,७५३.४५ 

ब) समािध मं िदर उ  तर बाज ू चावडीगेट ते नगर ार 
गेटपयत एम .एस.पाईप व कै  यांचे   चर 

असलेले कापडी मंडप उभारणे  .  (१८’ उंचीचा) 

६५६७.०० 
चौ. फुट 

०.३८ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

२,६७,०१४.२२ 

एकूण र  कम . - १३,२३,७६८.०० 
 

०५) ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ िनिम  त साईभ  ताचें सोयीसाठी मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  थाः- 
 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
१. एम.एस .पाईपकै  या वाप न वरील बाजनेू  ताडप ी 

व आितल बाजनेु सशुोिभत काडप असलेले मंडप. 
१०६०८.०० 
चौ. फुट 

िद.२६/०७/२०१८ 
ते २८/०७/२०१८ 
अखेर ३ िदवस 

४.०३ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,२८,२५०.७२ 

२. पाईप/ बांबु  व गो  टे वाप न वरील बाजनेू ताडप ी 
व आितल बाजनेु सशुोिभत कापड अस लेले मंडप.  

२०१३८.०० 
चौ. फुट 

३.३० 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,९९,३६६.२० 

३. पालखी पदया ी साईभ  ताचंे िनवास  थानी 
ताडत ीछत, कनात व िबछाईत इ.  यव  थेसह 
िशंगवे नाईक, गहुा ता. राहरी, िनमळ िपं ी ता. 
राहाता येथे मंडप उभारणी करण.े 

७२००.०० 
चौ. फुट 

४.९५ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

१,०६,९२०.०० 

४. दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथे ितक ट 
रेिलंगसाठी बॅरेकेट ग करणःे 

६३५ रिनंग 
फुट 

२०.००  
.र. फुट 
. िदवस 

३८,१००.०० 

एकूण र  कम . ४,७२,६३७.०० 
 

०६) सन २०१८ मिधल पावसाळया  या कालावधीत साईभ  ताचें सोयीसाठी मंडप व इतर अनु षंगीक 
 यव  थाः-             

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल प रमाण कालावधी दर र  कम 
अ) मं िदर प रसर, साई सादालय व भ  तिनवास 

(५०० म) प रसरात ताडप ीचे छत असलेले 
कापडी मंडप (बांब ुब   याचे   चर असलेले) 
उभारण.े  

१८,०९३.०० 
चौ. फुट 

िद.०१/०७/२०१८ 
िद.३०/०९/२०१८ 
अखेर एकूण ९२ 
िदवस 

०.४२ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

६,९९,११३.५२ 
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ब) समाधी मं िदर उ ीर बाजसू  गेट न.ं३ ते गेट नं. ४ 
पयत ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप 
उभारणे. (एम.एस.पाईप व कै या ं च े य चर 
असलेले ) 

६३९०.०० 
चौ. फुट 

०.४८ 
.चौ. फुट 
. िदवस 

२,८२,१८२.४० 

एकूण र  कम . - ९,८१,२९६.०० 
एकूण पुणाक त र  कम . (१ ते ६) ४३,५२,२३५.०० 

   
उपरो  त माणे सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव, उ  हाळया  या व पावसाळया  या 

कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता उन, वारा, पाऊस यापासनू सरं ण होणकेामी सं  था न प रसरात तसचे पायी 
पालखी घेऊन येणारे साईभ  ताचंे िनवास  यव  थेकरीता ता  परुते पालखी मागावर मंडप  यव  थेकरीता र  कम 
.४३,५२,२३५/- मा  खच अपेि त आह.े 

  तसचे वषभरात साईभ  ताचंे व इतर िवभागाचे मागणीनसुार धािमक, सां  कृितक काय मासाठी तसेच 
उदघाटने इ. करीता आव  यकतेनुसार मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजरू दराने 
क न घेणसे व  यासाठी येणारे सव समावेशक खचास असावी. 

  सं  थान माफत वषभरात साजरे करणते येणारे उ  सव, उ  हाळया  या व पावसाळया  या कालावधीत 
साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता मंडप व इतर  यव  था करणकेामी येणारे अंदाजे र  कम . .४३,५२,२३५/- खचास 
मा  यता असावी. तसचे आव  यकतेनसुार मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती याच मंजरू 
दराने क न घेता येईल. तरी याकामी येणारे खचास व वतमान प ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात 

िस  द क न ई – िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 
िनणय .७१६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, सं थानमाफत वषभरात साजरे कर यात येणारे 

उ सव तसेच उ हाळा व पावसाळया या कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक 
यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास 

मा यता दे यात आली.         (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३३ माहे जुन- २०१७ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.   

ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या रकमांचा 
एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता मा.  यव  थापन 
सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनषुंगाने माह ेजनु २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करण ेआव  यक आहे.  यास अनुस न जनु 
२०१७ या मिह  याचा जमा खचाचा तपशील खालील माण े- 

मिहना जमा खच 

जनु  २०१७ ४५,०९,८९,७४१/-  १८,०९,३७,६४४/- 
तरी लेखापु  तका माण े माह े जनु २०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .७१७ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जुन- २०१७ मधील जमा-खच त याची न द घे यात येऊन, यास 

मा यता दे यात आली.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३४ िज हा सैिनक कायालय यांना सश  सेना वजिदन िनधीसाठी ५१ लाख आिथक मदतीबाबत.  

ताव- भारताला  वातं  िमळून ७० वष होत आहते. या काळात तीन यु े तसचे इतर अनेक लढायांना आपले जवान 
सामोरे गेले आहते. आजही आप  या दशेा  या उ  तर सीमा धगधगतच आहते. या सव यु ात आप  या सिैनकांनी 
केले  या परा माची शथ बिलदान,  याग व सोसले  या यातना यांचे िव  मरण होऊन चालणार नाही.  

“मातभृिुम  या  सरं णाबरोबर देशातंगत उ वणा-या कायदा व सु  यव  था िवषयक सम  या, भकंुप, 
महापरू अपघात या सार  या असं  य आप  तीत ददुवी नागरीकां  या सहा याला त  परतेने व समथपणे धावनू 
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केले  या बहमोल का मिगरीचा िवसर भारतीयांना कधीही पडणार नाही. भारतीय सरह ीवर तसचे दशेातंगत 
मोिहमेम  ये दरवष  अनेक सिैनक वीरगती ा  त होतात.तसचे असं  य जखमी व अपंगही होतात.  याचंे ऋुण 
आपणा सवावर आह.े  याच बरोबर  यां  या कुटंुबीयाचंी जबाबदारी ही आपणावर आह.े आपण देशात सरुि त 
आहाेत, याचे ेय सीमेवर हता  म ि वकारले या हजारो शिहदांना व आजही ाणपणाने लढणा-या वीरसिैनकांना 

ावे लागेल”.  
या सिैनकांनी केले  या बिलदानाब ल कृत ता  य  त कर  यासाठी ७, िडसबर हा िदवस सव   वजिदन 

 हणनू साजरा कर  यात येऊन  वजिदन िनधी सकंलीत कर  यात येतो. सदर िनधीचा िविनयोग यु दात शहीद 
होणा-या वीरां  या व अपंग  व आले  या सिैनकां  या कुटंूबांकरीता क याणकारी योजना राबिव  यासाठी आिण 
पनुवसनासाठी केला जातो. ी साईबाबा सं  थानकडून .५१,००,०००/- मा  (अ री पये ए  काव  न लाख) 
आिथक मदत िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े   

मागील वष ची कायवाही:- मागील सश   सनेा  वजिदन िनधी सकंलनकामी मा .  यव  थापन 
सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३१ ने व शासन िनणय . १०१६/१६६९/ . .२०१/ 
का. १६ िवधी व  याय िवभाग, िद. २०.१२.२०१६ अ  वये कमचा-यांकडून कपात क न जमा होणारी र  कम व 
उवरीत सं  थानची र  कम असे पये ३१ लाख िज  हा सिैनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांना दे  यास 
मा  यता िदलेली होती. 

अिधिनयमातील तरतूद:- सन २००४ चा अिधिनयम .१७ (२) (ण) मानव जातीचे क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. तसचे 
अिधिनयम .१७(६) चे तरतदूीस अिधन राहन, सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत  ये व कामे पार 
पाडण ् यासाठी आव  यक ते सव अिधकार असतील, अशी तरतदू आहे. 

  िज  हा सिैनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांनी र  कम .५१ लाखाची मागणी केलेली असनू 
सं  थान कमचारी यांचे पगारातनू कपात क न जमा होणारी र  कम . २,८०,०६०/- खालील त   यात 
दशिवले माण े आहे. मा   य  र  कम अदा करतेवेळी सवेािनवृ  त/बडतफ कमचारी यांचेमळेु सं  थान 
आ  थापनेवरील कमचारी कमी होऊ शकतात.  यामु ळे कमचारी कपात रकमेतही फरक पडू शकतो.  

अ.न.ं वेतन बॅ  ड एकूण 
अिधकारी/ 
कमचारी 

ितअिधकारी/ 
कमचारी वसूली 

वसूली र  कम 

०१ ित िनयु  तीवरील शासक य अिधकारी ) 
१५६००-३९१०० 

०१ ३०० ३००.०० 

०२ ( ित िनयु  तीवरील शासक य अिधकारी ) 
१५६००-३९१०० 

०५ ३०० १५००.०० 

०३ (उपअिभयंता व िश क) 
१५६००-३९१०० 

८६ ३०० २५,८००.०० 

०४ ित िनयु  तीवरील शासक य अिधकारी  
९३००-३४८०० (पो. उपिन र क) 

०१ २४० २४०.०० 

०५ ९३००-३४८०० (अिध क व इतर) ३९८ २४० ९५,५२०.०० 
०६ ५२००-२०२००  ७१९ १२५ ८९८७५.०० 
०७ ४६५०-१७४००  

(अधवेळ िश क ९३००-३४८००) 
०२ १०० २००.०० 

०८ ४४४०-७४४० (वग ४ कमचारी) ८६५ ७५ ६४,८७५.०० 
०९ ६००० (िफ  स पे) ०५ ७० ३५०.०० 
१० ११,००० (िफ  स पे) १२ १०० १,३००.०० 
११ १२,००० (िफ  स पे) ०१ १०० १००.०० 
 एकूण कमचारी सं  या – २०९५ कमचारी वसलूी र  कम . २,८०,०६०.०० 

उपरो  त त   यातील कमचारी वसलूी एकूण र  कम . २,८०,०६०/- व सं  थानकडून देय होणारी 
उवरीत र  कम .४८,१९,९४०/- अशी एकूण र  कम  ५१,००,०००/- िज  हा सिैनक क  याण िनधीसाठी 
उपल  ध करता येईल.  
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िवभागाचा अिभ ाय:-  या मिह  यात सं  थान कमचा-यां  या पगारातनू र  कम कपात कर  यात येणार 
आह े या मिह  यात सं  थान अ  थापनेवर असले  या कमचा-यांकडून वर नमदू केले माण े जेवढी र  कम जमा 
होईल ती र  कम व उवरीत र  कम सं  थानकडून दऊेन एकूण र  कम . ५१,००,०००/- िज  हािधकारी व 
अ  य , िज  हा सिैनक क  याण कायालय, अहमदनगर यांना देणेबाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .७१८ यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा सैिनक कायालय यांना सश  सेना वजिदन िनधीसाठी .५१ 
लाख आिथक मदत देणेस मा यता दे यात आली. या रकमपैक  सं थान आ थापनेवरील 
कमचा यां या वेतनामधून जमा होणारी र कम वगळता, उव रत र कम सं थानमाफत दे यात यावी, 
असे ठरले.                         (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३५ सोने, चांदी व इतर मौ यवान धातू या व तू/ सािह य देणगी हणून ि वकारणेकामी मागदशक त वे-

वजा-िनयमावली िनि त करणेबाबत.   
िनणय .७१९ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३६ कचरा वाहतुक करीता नवीन वाहन खरेदी करणेस, याकामी येणा या खचास व दरप के मागिवणेस 

मा यता िमळणेबाबत.   
ताव- महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

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

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

 तावनाः- स  या सं  थान मधील कचरावाहतकु करीता टाटा-४०७ (हाय ोिलक िटपरसह) ह ेवाहन 
वापर  यात येत आहे. सदरचे वाहन िद.०३/०७/२००६ रोजी खरेदी केलेले असनु सदर वाहनास आजिमतीस ११ 
वष पणु झालेली आहते . सदर वाहन जनेु झालेने या वाहनाची जािहर िललावाने िव  करणेस मा .  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६४८ तसचे महारा   शासन, िविध व  याय 
िवभागाकडील प  .सासिव/ १०१७/२५/ २८/का.१६ िद.१४/०७/२०१७ अ  वये मा  यता िमळालेली असनु 
िललावाबाबत ि या सु  कर  यात आलेली आह.े 

िवभगाचा अिभ ायः- कचरावाहतकु चे कामात अडचण येऊ नये या करीता स ा  या वाहनाची 
जािहर िललावाने िव  होण ेपुव  एक नवीन वाहन खरेदी करण ेआव  यक आह.े या कामी स ाचे वाहनापे ा 
मोठे  हणजे टाटा कंपनीचे LPK-912BS-IV (इिंजन-497 TCIC CR) सहा टायर, व हाय ोिलक िटपर सिुवधा 
असलेले  वाहन उपल  ध आह.े सं  थानकडे स ा टाटा कंपनीचे बरीच वाहने वापरात असनु या कंपनी  या 
वाहनाची  पेअर पाट लवकर उपल  ध होतात. सदर वाहन खरेदी कामी अंदाजे .१५,००,०००/- ( थम वष 
िव  यासह) खच अपे ीत आह.े 

  महारा   शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग यांचे शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन 
खरेदीसाठी  या शासन िनणय मांक-भांखस-२०१४/ . .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनांक १/१२/२०१६ 
रोजीचेसधुा रत िनयमपिु  त केतील३.२.३. (दरप का  या आधारे खरेदी) म  ये, “कोण  याही वाहनाचे दरकरार 
DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु, मोटार वाहने (कार) खरेदी ही वाहन उ  पादक/िवतरक 
यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरेदी . १ कोटीपे ा जा  त अस  यास, 
ती ई-िनिवदा ि येमाफतच कर  यात यावी अशी तरतदु आहे.  

  यानसुार सदर वाहन खरेदी करण े कामी टाटा कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून दरप के मागिवता 
येतील.  

मागणीः- सं  थानचे कचरावाहतकु  कामी टाटा कंपनीचे LPK-912BS-IV (इिंजन-497 TCIC 
CR) सहा टायर, व हाय ोिलक िटपर सिुवधा असलेले वाहन खरेदी करण ेकामी येणा-या खचास व या कामी 
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टाटा कंपनीचे अिधकृत परुवठादाराकंडून दरप के मागवनु िवहीत प  दतीने खरेदी करण े कामी मा  यता िमळणे 
बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु  िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२० यावर सिव तर चचा होऊन, कचरा वाहतुक करीता कामी टाटा कंपनीचे LPK-912BS-IV (इिंजन-
497 TCIC CR) सहा टायर व हाय ोिलक िटपर सु िवधा असलेले नवीन वाहन खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३७ नवीन १० वासी बसेसची कंपनी, मॉडेल िनि त क न ई-िनिवदा ारे खरेदी करणेकामी मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (१) म  ये “रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 

िवशेष आदशेास अिधनराहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालमतेची व कामाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े 
मं िदराम  ये ढी व थेनसुार धािमक िवधी , पजुा अचा , समारंभ व उ  सव आयोिजत करणेसाठी आिण पार 
पाडणेसाठी यो  यती  यव  था करणे, भ  तगंणांना आव  यक  यासोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कात  ये असतील.”  असे नमदु केलेले आहे.  

 तावनाः- अ) िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय .४७ व िनणय .५६७ नुसार, 
साईभ  तां  या सोयी सिुवधसेाठी पाच वासी बससे खरेदी करणेस व या कामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात 
आलेली आह.े  

  ब) तसचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय .४८ व िनणय .५६८ नसुार , ी साईबाबा 
किन  ठ महािव ालयातील िशड  व नगरमनमाड र   यावरील गावे वगळुन इतर गावांतील मलु साठी बससवेा सु  
करण ेकरीता पाच बसेस खरेदी करणेस व या कामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

 उपरो  त दो  ही िनणयानुसार एकुण १० वासी बससे खरेदी करा  या लागतील.  
  या कामी नामां िकत कंप  याकडून  याचंेकडे उपल  ध असले  या बसची तपिशलवार मािहती घेतली 

असनु  यांचा कंपनीिनहाय तपिशल खालील माण ेआह.े  
Company TATA   Ashok Leyland   Eicher 
Chassis 
Platform 

LPO 10.2 T/ 52 BS IV 
Diesel; 51 seater 

  
Vinking 222" BSIV 
Diesel, 56+1 seater 

  
12.12K Star line Star 
bus 50+1 BSIV 

Engine 3LNGDICR BSIV engine 
 

H-Series 6 Cylinder CRS 
Engine BS-IV.  

E494 4V CRS BSIV 

Maximum 
Power 102 kW @ 3000 r/min 

 

118 Kw (160 HP) @ 
2400 rpm 

 

134 HP @ 2600 rpm 

Torque 360 Nm @ 1400-2000 rpm 

 

550 Nm @1200 - 1900 
rpm 

 

450 Nm @ 1200 - 
1800 rpm 

Gear Box G-550 6 speed with 
overdrive 

 

6- Speed Synchromesh 
Overdrive Gear Box 

 

ET 40 S6,  6- Speed 
overdrive synchromesh  

Clutch 330 mm 
 

14"-4 finger axial spring 
clutch with mechanic 
actuation  

 
330 mm dia with 
clutch booster 

Suspension Parabolic leaf spring at 
front & rear 

 

Semi-elliptical Multileaf 
shackle ended 

 

Semi-elliptical  

Tyre Size 235 / 75 R-17.5 

 

10:00 R20 -16 PR Radial  

 

8.25 x 20 -16 PR nylon 
tyres 

Steering Power assisted 
 

Integral Power steering 
 

Power steering Tilt & 
Telescopic 
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Brakes Dual circuit full air SCam 
brakes with ABS 

 

Full air Dual line with 
ABS 

 

Dual circuit full air  S 
cam Full air brakes  

Fuel Tank 
Capacity 160 L 

 

239 litres 

 

185 litres 

Wheelbase 5200 mm 
 

5639 mm 
 

4650 mm (183'') 
Front 
Overhang 1800 mm 

 
2016 mm 

 

2260 mm 

Rear 
Overhang 3120 mm 

 
3383 mm 

 

2790 mm 

No. of Seats 51+1 (3x2) 

 

56+1 high head rest seats 
(HHR) (3x2) 

 

50+1 high head rest 
seats (HHR) (3X2) 

Max Width 2550 mm 
 

2550 mm 
 

2470 mm 
Passenger 
Door One, Jack-knife type 

 

Pneumatic Operated JK 
Door at front  

 

 

Overall 
Length 10120 mm 

 
11050 mm 

 
9700 mm 

Overall 
Height In 
Laden 
Condition 

2900 mm 
 

3200 mm 
 

3190 mm 

Turning 
Circle 
Diameter 

17700 mm 

 

22100 mm 
 

18700 mm 

GVWR 10200 kg 
 

16200 kg 
 

11950 kg 
Battery 12V (150Ah) 

 
24V (150Ah) 

 
12V (130Ah) 

Alternator 
Capacity 90 Amp 

 
55 Amp 

 
75 Amp 

Approx. Price 2453610.00 
 

3191310.00 
 

2611000.00 
  उपरो  त त   यातील  येक कंपनी  या बसचे टे  नीकल  पेिशफ केशन व आसन मता वेगवेळया 

असलेने  याचंे िकंमतीत तफावत आह.े  यामळेु उपरो  त त   यातील कंप  यापैंक  एक कंपनी, मॉडेल िनि त क न 
िमळा  यास  पधा  मक दर ा  त होणकेरीता एकाच कंपनी  या बसचे ई-िनिवदा ारे दरप के मागिवता येतील.  

 तसचे वरील त   यातील मािहतीचे अवलोकन केले असता अशोक लेलंड या कंपनीची बस इतर कंपनी  या बस 
पे ा मोठया आकाराची व जा  त आसन मतेची आह.े  

मागणीः- तरी उपरो  त माण े१० वासी बससे खरेदी करण ेकंपनी, मॉडेल िनि त क न ई-िनिवदा ारे 
दरप के मागिवणसे मा  यता िमळण ेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२१ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सुिवधेकरीता ५, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील 
मुल साठी ५ व रे वे टेशनवरील साईभ ां या वाहतुक करीता ५ अशा १५ आयशर कंपनी या नवीन 

वासी बसेस खरेदी कर यात या या, असे ठरले व याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस 
मा यता दे यात आली.              (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३८ अि नशमन वाहन खरेदी करणेबाबत. 

ताव- कायदयातील तरतुदी- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु  – १७ सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता 
व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, देखभाल व शासन कर  या  या योजनासाठी आव  यक 
असतील अशा सव गो  टी करील. अस ेनमदू आहे. 
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पा  वभुमी– उपरो  त िवषयानसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था फायर अॅ  ड से टी 
िवभागाकडे ०१ फोम टडर (५००० िल.) व ०१ िमनी टडर (३५० िल.)  अि नशमन वाहने कायरत आहे. सं  थान 
प रसरात आगीची घडना घड  यानंतर फोम टडर वाहनाचा वापर कर  यात येतो.  या िठकाणी फोम टडर वाहन 
जा  यास अडथळा येतो  या िठकाणी िमनी टडर वाहनाचा वापर कर  यात येतो. सं  थानचे दोन अि नशमन 
वाहनां पैक  फोम टडर हे मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त सदंभ . ०१ नुसार िशड  िवमानतळावर   सं  थानचे 
फोम टडर वाहन कमचारी, इधंन व इतर आव  यक साही  यासंह सशु  क परुिवणबेाबत  िनणय झालेला आहे. 
याबाबत िशड  िवमानतळाचे सोबत करावयाचे MOU म  ये सहा महीने कालावधी करीता सं  थानचे अि नशमन 
वाहन पाठिवणबेाबत मा.का.अ.महोदया यांनी सचुना केलेली आह.े  यानसुार सदरची सवेा िशड  
िवमानतळाकरीता  सहा महीने कालावधी करीता परुवावयाची आहे .  

शता  दी महो  सव कालावधीत िशड  सं  थान प रसरातील घडणा-या सभंािवत मोठया आग वर 
ता  काळ िनय ंणासाठी सं  थान कडे एक अ ावत (म  टीपरपज फायर टडर) अि नशमन वाहनाची कमचा-यांसह 
आव  यकता भासणार आह.े याकरीता उपरो  त संदभ ं . ०१ नुसार अि नशमन वाहन खरेदी करणेबाबत वाहन 
िवभागास  यापवु  कळिवणते आलेले होते. परंत ुवाहन िवभागाचे मखु यांचेशी  िद.०२.०६.२०१७ रोजी चचा 
केली असता  यानंी फायर िवभागामाफत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेची खचास तसचे सदर वाहन खरेदी/ देणगी 
ि वकारणसे मा  यता घेवनु देणबेाबत सिुचत केले आहे . याबाबत थमतः सं  थानमाफत चांगले तीची भारतबझ 
िकंवा टाटा कंपणीची चेसीस खरेदी क न  यानंतर बॉडी िब  ड गची कायवाही कोटेशन बोलावनू करता येईल. 
याकामी खािलल माण ेअंदाजे खच अपेि त आह.े 

प रिश  ट -  अ 
अ.न.ं वाहन चेसी कंपणीचे नांव सुिवधा एकूण अंदाजे खच 

०१ TATA LPT 1613 / 48 
(697 CRI36 BS4 G 600) 
CDWZ Chassis 

म  टीपरपज फायर टडर  
सोबतचे दवेी फायर सोलापरू यांचे 
 पेिशफ केशन माण.े 

चेसीस-   १८,१८,६७९/- 
अंदाजे बांधणी – ६९,१२,०००/- 
एकूण अंदाजे खच – .८७,३०,६७९/- 

०२ BHARAT BENZ- 2523R 6X 
2 5175 E4 SLC CHS TT HD 
GB BS– IV emission 
standerd 

नािशक मु  सीपल कॉप रेशन  फायर 
अॅ  ड एमज  सी सि हससे यांचे 
टे  नीकल  फेिकशन माणे 

चेसीस अंदाजे – २२,०२४९६/- 
अंदाजे बांधणी – ७३,००,०००/- 
एकुण अंदाजे खच -  ९५,०२,४९६/- 

िवभागाचा सु  प  ट अिभ ाय- सन ऑ  टोबर २०१७ ते सन ऑ  टोबर २०१८ याकालावधीत ी 
साई शता दी महो  सव अस  याने िशड त साईभ  ताचंी गद  मोठया माणावर हो  याची श  यता नाकारता येत 
नाही. सदर गद चे कालावधीत अि नसरुि ततेकरीता सं  था नकडे अदयावत अि नशमन वाहन ( वॉटर टडर )  

िश ीत कमचा-यांसह उपल  ध असणे आव  यक आह.े जेणके न आप  कालीन प रि थतीम  ये सदर अि नशमन 
वाहनाचा उपयोग होईल. तसचे अि नशमन वाहनाकरीता चेसी खरेदी व बॉडी िब  ड गचे काम सं  थानचे वाहन 
िवभागामाफत करता येईल  अस ेन  मत आहे. 

मागणी- ऑ  टोबर २०१७ ते ऑ  टोबर २०१८ याकालावधीत ी साई शता दी महो  सव अस  याने 
िशड त साईभ  ताचंी गद  मोठया माणावर हो  याची श  यता नाकारता येत नाही. सदर गद चे कालावधीत आग 

ितबंधक व िजव सरं क उपाय योजनेकरीता सं  थानकडे अदयावत अि नशमन वाहन खरेदी क न सदरचे 
वाहनावर िश ीत कमचारी जसे ाय  हर ऑपरेटर व फायरमन  वतं  िटम पुणवेळ उपल  ध असण ेआव  यक 
आह.े 

  करीता ... 
अ. सं  थानचे अि नशमन िवभागाकरीता ०१ नवीन अदयावत अि नशमन वाहन बनिवणकेामी उप रो  त 

प रिश  ट अ मधील अ.न.ं ०१  टाटा कंपनीची चेसी िकंवा अ.न.ं ०२ भारतबझ कंपणीची चेसीस खरेदी क न 
बॉडी िब  ड ग करणकेामी अंदाजे ८७ लाख व ९५ लाख खचास मंजरूी िमळणकेामी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु सादर करणसे मा  याता असावी. 

        ब.  मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर वॉटर टडर अि नशमन वाहनाकरीता चेसी खरेदी व बॉडी 
िब  ड ग कायवाही सं  थानचे वाहन िवभागामाफत  करणसे  मा  यता असावी. 

क. नवीन अदयावत खरेदी केलेले अि नशमन वाहनाकरीता शासन िनयमा माण े मनु  यबळ 
िमळणबेाबत सं  थानचे आ  थापना/ कामगार िवभागास कळिवणसे मा  यता असावी.  
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तरी उपरो  त अ, ब आणी क बाबत  ताव मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .७२२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील त याम ये नमुद केले या न.ं२ चे तपशीला माणे 
भारत बज कंपनीची चेसी, अि नशमन वाहनासाठी िवहीत प दतीने खरेदी करणेत यावे, असे ठरले. 
तसेच यासाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व यासाठी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.             (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु/ .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३९ डॉ.िकशोर गोडगे यांची युरोसजन पदावरील एक वष कालावधीची Adhoc Basis प दतीने िदलेली 

नेमणूक संपु ात आ याने यांना पुन:नमणूक देणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद– 

कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार काय मतेने चालिवणसेाठी आिण 
या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी 
अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ –“सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतानासिमतीनेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.”तसचे अट शत . 
८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे सभेतील िनणय  ३२८ (२). 

कॅथलॅब व दय श   ञि येकरीता खालील माणे दर िन  चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाचे 
चाजस व सं  थानचे चाजस िनि त करणते आले. 

Services Proposed Sanctioned by Sub Committee 
CATH LAB Sansthan DoctorsCharges Sansthan Doctors 

Charges 
Coronary Angiography 6000 1000 6000 1000 
Coronary Angioplasty 50000-75000 8000 50000-75000 8000 
Renal & Peripheral Angiogr. 6000 1000 7500 750 
Renal & Peripheral 
Angioplasty. 

50000 8000 50000 8000 

BMV 25000 7500 25000 7500 
Permanent Pacemaker 
Charges 

125000-
200000 

2000 125000-
200000 

2000 

Temporary Pacing 4000 500 4000 500 
CVTS     
CABG 80000 8000 60000 8000 
Single Valve Replacement 100000 12000 100000 12000 
Double Valve Replacement 150000 18000 150000 18000 
ASD/VSD/TOF 110000 12000 100000 12000 
BT shunt 25000 2500 25000 2500 
PDA Ligation 25000 5000 25000 5000 

Note: Anaesthist’s share-30 of the surgeon’s charges 2. Assistant Surgeon 10 
of the surgeon’s charges. 
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सिजकल ऑपरेटी  ह चाजस पॅकेजम  ये ३०  णालय आकार गहृीत धरलेला आहे. सदर 
आकारा  या ५०  िह  सा सजनला दे  यात यावा. तसचे भलूत  यांना न या  या १५ िह  सा  याचंे 
वेतनानंतर  या रकमेवर ावा. 
२) मा  यव  थापन सिमती िद. २२/०९/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय  ७७०. 

पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लाग ू असले  या  ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर  
५५.५५%, भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३%, पवू  क  सलटेशनचे दर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  ये जनरल वॉड माणे कमी राहतील.  िडल  सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ितकेसनुसार मिसक वेतना  यितरी  त मोबदला, इं  सेटी  ही  ट  यांना मािसक  . २०,०००/- ऐवजी ित केस 
नसुार मोबदला , पॅथॉ लॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ अस ेठळक बदल  कर  यात आलेले आहते.  
३) मा  यव  थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय  १९३. 

 य ुरेडीओलॉजी  ट िटकवनु ठेव  याच े  टीने रेडीओलॉजी िवभागातील इतर तपास  यावंर पवु इतकाच 

१० इं  सटीवह ठेवुन सोनो ाफ  वकलर डॉ  लर तपास  यावंर २० इं  सटी  ह दणेेस मा  यता देणते आली. 
४) मा  यव  थापन सिमती िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय  २७५. 

कॅथलॅब िवभागाम  ये कायरत असले  या सव डॉ  टरांना िद. ०१/०४/२०१४ पासनू ित 
ए  जीओ ाफ साठी . ३००/-, अॅ  जीओ  ला  टी व इतर समक  ोिसजरसाठी . ३०००/- आिण ओपीडी, 
टीएमटी, २-डी इको इ. साठी स  या लाग ूअसलेला इं  सटी  ह देणते यावा, अस ेठरले. 
५) मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ३७५ (५) 

सं  थान  णालयांम  ये ि हजीट ग प  दतीने सवेा कर  याची सधंी िमळावी , यासाठी बरेचसे त  डॉ  टस 
सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  ये बराचसा कालावधी 
जातो. याकरीता यापढेु ि हजीट ग प  दतीने सवेा कर  याची ई  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय 
घे  याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर  यात आले. 
६) मा व ् यव  थापनसिमती िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ९३९. 

िवहीत प  दतीने  य ु रेडीओलॉजी  टची िनयु  ती होईपयत  णांची गैरसोय होऊ नये, याकरीता 
ि हजीट ग प  दतीने नेमले  या  य ु रेडीओलॉजी  ट यांनामािसक वेतन नस  याने सोनो ाफ  व कलर डॉ  लर 
तपास  यावंर अनु मे . २५०/- व ५५०/- या दराने इ  स  टी  ह अदा करणते यावा, अस ेठरले. 
७) मा  यव  थापन सिमती िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ६६२. 

ी साईबाबा हॉि पटलमधील  णाचंी गैरसोय होऊ नये, याकरीता  यरुोसजन या पदावर  थायी 
 व पात उमेदवार िमळेपयत अथवा एक वष कालावधीसाठी यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत डॉ िकशोर 

उ  दवराव गोडगे यांना  यरुोसजन या पदावर Adhoc Basis प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकू करणेस 
मा  यता दे  यात आली. तसेच डॉ िकशोर उ  दवराव गोडगे यांना . ६४,०००/- माञ एकिञत मािसक मानधन व 
सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दे  यात यावा, असे ठरले. 

 तािवक- िस  हील अॅि लकेशन नं  २८७/२०१५ वरील मा मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे आदेशा  वये Adhoc Basis प  दतीने  यरुोसजन घेणबेाबत परवानगी 
िमळालेली आह.े मा  यायालयाचे आदशेानुसार व मा  यव  थापन सिमती िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील 
िनणय  ६६२ नसुार जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१३१५/२०१६ िद. २२/०९/२०१६ अ  वये डॉ 
िकशोर उ  दवराव गोडगे, एमसीएच (  यरुो) यांची ी साईबाबा  णालयात  यरुोसजन पदावर Adhoc Basis 
प  दतीने एक वष अथवा  थायी  व पात उमदेवार िमळेपयत यापैक  ज े अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या 
 व पात नेमणकू करणते आली असनु  यांना . ६४,०००/- माञ एिक ञत मािसक मानधन व सं  थान 

िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दे  यात येत आहे. 
डॉ िकशोर गोडगे यांचा िद. २२/०७/२०१७ रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  ये  यानंी 

खालील माण ेनमदु केले आहे. 
“I DrGodageKishor U.is currently working as consultant neurosurgeon at Saibaba 

Superspeciality hospital since Sept 2016 on adhoc basis. 
As I want to wish to extend services & want to renewal of order adhoc basis for 

next year. So kindly consider & allow me to work.” 
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डॉ गोडगे यांचा उपरो  त १ वषाचा नेमणकू कालावधी िद . २१/०९/२०१७ अखेर सपंु  टात येत आह.े 
 यरुोसजन पदाची स ि थती खालील माण ेआहे. 

पदाचे 
नाव 

बी जे एम सी पुण ेयांनी  तावीत केलेली 
शै िणक पाञता 

सन २००९ चे 
आकृतीबंधातील 
मंजरु पदसं  या 

स  या कायरत 
 थायी मानधन 

(Adhoc Basis) 
 यरुोसजन 1) MBBS.  

2) MCH/DNB Neurosurgery. 
3) MS-CIT. 
4)MMC/MCI Registration with renewal 
is mandatory. 

०२ ०० ०१ 
डॉ गोडगे 

डॉ सजंेिलया , एमसीएच  यरुो यांची ी साईबाबा हॉि पटलम  ये ि लनीकल अिस  टंट या पदावर ११ 
मिहने कालावधीसाठी ता  परु  या  व पात नेमणकू करणते आलेली असनु ते स  या   यरुोसजन पदाचे काम करत 
आहते.  

मागणी – डॉ िकशोर उ  दवराव गोडगे, एमसीएच (  यरुो) यांची ी साईबाबा  णालयात  यरुोसजन 
पदावर Adhoc Basis प  दतीने एक वष अथवा  थायी  व पात उमेदवार िमळेपयत यापैक  जे अगोदर घडेल 
तोपयत ता  परु  या  व पात नेमणकूकरणबेाबत. 

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

वेतन ेणी, ेड पे १५६००-३९१००, ६६०० 
बेिसक १८७५०.०० 

डीए (१२५) ३१६८८.०० 

एनपीए (३५) ८८७३.०० 

एकुण मानधन ६५९११.०० 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– डॉ.िकशोर उ  दवराव गोडगे यांचा  यरुोसजन पदाचा नेमणकू 

कालावधी िद. २१/०९/२०१७ अखेर संपु  टात येत अस  याने  यानंा पु  हा  यरुोसजन या पदावर िद. 
२२/०९/२०१७ पासनू १ वष अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार िमळेपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत 
Adhoc Basis प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकू दतेा येईल तसचे  युरोसजन पदासाठी मजंरु असले  या  
वेतन ेणीनसुार होणारे सु वातीचे वेतनाचे जवळपासचे मानधन . ६५,९००/- व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन 
भ  ता दणेबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .७२३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, डॉ.िकशोर उ  दवराव गोडगे यांचा  यरुोसजन 
पदाचा नेमणूक कालावधी िद.२१/०९/२०१७ अखेर संपु  टात येत अस  याने  यानंा पु  हा  यरुोसजन या 
पदावर िद. २२/०९/२०१७ पासून पु ढे १ वष अथवा सदर पदावर  थायी उमेदवार िमळेपयत यापैक  जे 
अगोदर घडेल या कालावधीसाठी Adhoc Basis प  दतीने, ता  परु  या  व पात नेमणूक देणेस 
मा यता दे यात आली.  

तसेच यांना  यरुोसजन पदासाठी मंजुर असले  या वेतन ेणीनसुार होणारे सु वातीचे वेतनाचे 
जवळपासचे मानधन .६५,९००/- व सं थान िनयमानुसार ो  साहन भ  ता दे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४० डॉ.संदीप देवरे, इटंर ह ल  काड ओलॉजी ट, ी साईबाबा हॉि पटल यांची एक वष कालावधीची 

Adhoc Basis प दतीने िदलेली नेमणूक संपु ात आ याने यांना ता पुर या व पात पुन:नमणूक 
देणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां   यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता येईल.  
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   परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

   आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीने सदर पदाची 
आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी” 
तसचे अट शत अ.न.ं ८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीने भरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  
१) मा िञसद  य सिमती िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ५४९. 
“ ी साईबाबा हॉि पटलम  ये दयरोग  णाचंी गैरसोय होऊ नये याक रता प  दतीने नेमणकू 

करावया  या काड ओलॉजी  ट यांना यापढेु . १,५०,०००/- माञ एकिञत मािसक मानधन दे  यात यावे, असे 
ठरले. 

२) मा िञसद  य सिमती िद. ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ६०५. 
“ ी साईबाबा  णालयाम  ये Ad hoc basis प  दतीने काड ओलॉजी  ट  या केले  या नेमणकू स 

काय  तर मा  यता दे  यात आली.” 
 तावना- ी साईबाबा हॉि पटलचे मंजरु आकृतीबंधात इटंर  हे  नल काड ओलॉजी  ट ची ०२ पदे 

मंजरु असनु सदर पदावर डॉ हरीष हकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदारीलाल वमा यांची िनयु  ती करणते आलेली 
आह.े तथािप दो  ही दयिवकारत  यांना खातेचौकशीकामी अनु मे जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/४६७/२०१४ िद. 
०७/११/२०१४ व जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/४६८/ २०१४ िद. ०७/११/२०१४ अ  वये िद. ०८/११/२०१४ 
पासनू िनलंिबत करणते आलेले आह.े  णालयात येणा-या दयिवकार  णाचंी सं  या मोठ्या माणात 
अस  याने चार दयिवकार त ांची Ad-hoc basis वर नेमणकू करणकेामी मा मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे पीआयएल नं  १८/२०११ म  ये िस  हील अॅि लकेशन नं  ३९३७/२०१५ दाखल केले होते  यावर 
मा उ  च  यायालयाने िद. १०/०४/२०१५ रोजी खालील माण ेआदेश िदलेले आहते. 

“This is an application seeking permission to appoint on adhoc basis four 
cardiologists. It is submitted that there are two sanctioned posts of cardiologists and the 
departmental enquiry is in progress against two cardiologists and at present they are 
suspended. Number of patients in the hospital run by the applicant is large. Considering 
the above the applicant is permitted to appoint four cardiologists on adhoc basis if 
permissible in law. The applicant shall follow the service rules while appointing the 
cardiologists on adhoc basis. The applicant shall seek sanction for additional post of 
cardiologist from the government. It is made clear that candidate appointed on adhoc basis 
should be informed at time of appointment that their appointment is on adhoc basis as a 
temporary measure and that they will not be entitled to claim permanency and 
regularization so also that their appointment is not on sanctioned post.” 

उपरो  त आदेश व डॉ सदंीप नारायणराव दवेरे , नािशक, िश ण-डीएनबी काड ओलॉजी यांचे िद. 
१७/०६/२०१६ रोजीचे  यिुनअर काड ओलॉजी  ट पदावर नोकरी िमळणबेाबतचे अजास अनसु न एच आर 
िवभाग,  णालये िद. १८/०७/२०१६ रोजीचे िटपणी अ  वये डॉ सदंीप नारायणराव दवेरे यांना इटंर  ह  नल 
काड ओलॉजी  ट या पदावर एकिञत मािसक . १,५०,०००/- मानधनवर Adhoc basis प  दतीने मा िञसद  य 
सिमतीचे िनणयास अिधन राहन नेमणकू दणेेस मा  यता िमळा  याने डॉ सदंीप दवेरे यांना जा.न.ंएसएसएस/ 
एसएसबीएच/ एचआर/ ८७९/२०१६ िद. २७/०७/२०१६ अ  वये िद. २७/०७/२०१६ पासनू पु ढे १ वष िकंवा 
पढुील आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत नेमणकू केली असनु  या स िनणय  ६०५ अ  वये 
काय  तर मा  यता घे  यात आली आह.े सदर नेमणकू ची मदुत िद . २६/०७/२०१७ अखेर सपंु  टात येत आहे. डॉ 
दवेरे यांनी िद. ३०/०६/२०१७ रोजीचे अजा  वये पु  हा नेमणकू दणेेबाबत िवनंती केली आह.े 

िनलंिबत डॉ ह रष बजाज व डॉ गौरव वमा यांचे िव  द  या फौजदारी गु  ात चौकशी सु  असनु 
अ ाप चाजिशट दाखल झालेले नाही. ही व  तिु थती िवचारात घेता या दोनही डॉ  टरां  या सवेा पढुील ४ ते ५ 
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वष उपल  ध होणार नाहीत. तसचे दो  ही डॉ  टस िनलंिबत अस  याने  याचंे पदावर िनयमीत भरती करता येत 
नाही. 

 यामळेु मा उ  च  यायालया  या िद. १०/०४/२०१५ रोजी  या िनणयानसुार चार दयिवकार त ांची 
तदथ (Ad hoc) िनयु  ती करणसे मा  यता िमळणकेरीता जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१०५६/२०१७ 
िद. १६/०८/२०१७ रोजी मा धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांना  ताव पाठिवणते 
आला आह.े  

मागणी- मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िद.१०/०४/२०१५ रोजीचे 
आदशेानुसार मा िवधी व  याय िवभाग यांना िद. १६/०८/२०१७ रोजी पाठिवलेले  तावाचे मा  यतेचे अिधन 
राहन डॉ सदंीप दवेरे यांना िद. २७/०७/२०१७ पासनू पढेु ११ मिहने अथवा पढुील आदेश होईपावेतो यापैक  जे 
अगोदर घडेल तोपयत (Adhoc) प  दतीने दयिवकार त  (Interventional Cardiologist) या पदावर 
ता  परु  या  व पात नेमणकू दणेे.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िद. 
१०/०४/२०१५ रोजीचे आदशेानुसार मा िवधी व  याय िवभाग यांना िद. १६/०८/२०१७ रोजी पाठिवलेले 

 तावाचे मा  यतेचे अिधन राहन डॉ सदंीप दवेरे यांना िद. २७/०७/२०१७ पासनू पु ढे ११ मिहने अथवा पढुील 
आदशे होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत तदथ (Ad hoc) दयिवकार त  (Interventional 
Cardiologist) या पदावर नेमणकू दतेा येईल तसचे  यांना . १,५०,०००/- मािसक एकिञत मानधन दतेा 
येईल.   

उपरो  त  ताव िनणया  तव सादर. 
िनणय .७२४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे खंडपीठ 

औरंगाबाद यां चे िद.१०/०४/२०१५ रोजीचे आदेशानुसार, िवधी व  याय िवभाग यांना िद.१६/०८/२०१७ 
रोजी पाठिवलेले  तावा या मा  यतेचे अिधन राहन डॉ. संदीप देवरे यांना .१,५०,०००/- मा  
मािसनक मानधनावर, यांची मुदत संपु ात येत असलेचे िदनाकंापासुन पु ढे ११ मिहने अथवा पुढील 
आदेश होईपावेतो यापैक  जे अगोदर घडेल या कालावधीपयत, तदथ (Ad hoc) दयिवकार त  
(Interventional Cardiologist) या पदावर ता  परु  या  व पात नेमणूक देणेस मा यता दे यात 
आली.                   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४१ पु हा नेमणूक आदेश व वेतन ेणी इतके वेतन िमळणेबाबत डॉ.राज  िबडगर यांचे िद.१७.०७.२०१७ 

रोजीचे अजाबाबत. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थेचा कारभार 

काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  ये व कामे पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाचे असेल,  अशा कोणत ्याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू , सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ – “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतानासिमतीनेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.”तसचे अट शत . 
८ म  ये “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आहे.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– 
१) मा  यव  थापन सिमती िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६३०. 
सं  थान  णालयाम  ये आव  यक असले  या वै क य अिधका-यां  या पदांबरोबरच वै िकय सचंालक 

पद भरणकेामी  तावात नमदु केले माण े कायवाही करणसे व  याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता 
दे  यात आली. 

२) मा  यव  थापन सिमती सभा िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ५१०. 
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िद. २४/०५/२०१६ रोजी सं  थानचे दो  ही  णालयासाठी वै क य सचंालक व इतर २८ पदांसाठी 
घेणते आले  या मलुाखतीचे बंद पाक ट आजचे सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील उमेदवारांना िमळालेले गुण, 
 याचंी शै िणक अहता, वय, अनभुव व र  त पद ेया सव गो  ट चे सिमतीने अवलोकन केले. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, िनवड सिमतीने िनयु  तीसाठी िशफारस केलेले उमेदवार व रा  य शासनाचे 
आर ण िवषयक तसचे भरती सदंभातील िविवध शासन िनणय/प रप ञक यासह सदरह सताव अंतीम िनणयाथ 

 णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अस ेठरले. 
 तािवक- मा  यव  थापन सिमती िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ६३० नसुार 

सं  थानचे दो  ही  णालयासंाठी वै क य सचंालक व इतर २८ पद े भरेणसाठी मा  यता िमळा  याने  यानुसार 
सं  थानचे सकेंत  थळावर व वतमानपञाम  ये जािहरात िस  द क न पाञ उमेदवारां  या मा डीन, बीजेएमसी, 
पणुे, संबंधीत िवषयातील त  तसचे िस  हील सजन अहमदनगर यांचेसमोर िद. २४/०५/२०१६ रोजी मलुाखती 
घेणते आ  या. मलुाखती सपंु  टात आ  यानंतर डीन बीजेएमसी पुण ेव िस  हील सजन यांनी घेतले  या मलुाखतीचा 
िनकाल ि हडीओ िचञीकरणासमोर पाक टात िसल करणते आला. सदरचे पाक ट िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा 
 यव  थापन सिमतीम  ये उघडणते येऊन  यावर िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमतीचे सभेत 

उपरो  त िनणय  ५१० झाला आह.े 
  उपरो  त िनणय  ५१० नुसार, एच आर िवभाग िद. ०८/०९/२०१६ रोजीच ेमजंरु िटपणीतील क म  ये  

नमदु केले माणे, सदरह िटपणीतील नमदु केले  या त   यातील अ नं  २७ (RMO) मधील ८ उमेदवारांना  याचंी 
११ मिहने कालावधीसाठी िनवड झाली असलेबाबत तसचे subject to MMC renewal of registration 
बाबत पतुता करणबेाबात पञ पाठिवणसे मा  यता असावी.  याच माण ेMMC renewal of registration चे 
कागदपञ सादर के  यानंतर सबंंधीत पदांवर ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणकू देणेस व  यांनासदर पदावरील 
 थयी कमचा-याचे सरुवातीचे वेतनाचे जवळपासचे वेतन (मुळ वेतन १५६००+ ेडपे ५४००+महागाई भ  ता 

२४९९०=४५९९०)  हणजेच र  कम . ४५,०००/- एकिञत मािसक मानधन देणसे तसचे  याचंे हजर िदवसाचे 
माणात अिजत रजा दणेेस मा  यता देणते आली. 

  उपरो  त मा  यतेनसुार डॉ राज  उ  तमराव िबडगर यांची जा.न.ंएसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/ 
१२३१/ २०१६ िद. १२/०९/२०१६ अ  वये आरएमओ या पदावर ११ मिहने कालावधी अथवा सदर पदावर 
 थायी  व पात उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत . ४५,०००/- एकिञत मािसक 

मानधनावर ता  परु  या  व पात नेमणकू करणते आलेली आहे. 
  डॉ राज  उ  तमराव िबडगर, आरएमओ (११ मिहने), ी साईनाथ  णालय यांचा िद. १७/०७/२०१७ 

रोजीचा अज कायालयात ा  त झाला असनु  याम  ये  यानंी खालील माण ेनमदु केले आहे. 
 “जा.न.ंएसएसएस/ एसएसबीएच/एचआर/१२३१/२०१६ िद. १२/०९/२०१६ अ  वये माझी नेमणकू ११ मिहने 

कालावाधीसाठी आरएमओ या पदावर सवसमावेशक . ४५०००/- मानधनावर करणते आलेली असनु मी 
स  या ी साईनाथ  णालयात आथ पेडीक िवभागात कायरत आह.े माझे नेमणकू स िद. १३/०८/२०१७ रोजी 
११ मिहने पुण होत असनु मला पढुील नेमणकू तसचे आरएमओ पदाचे वेतन ेणीइतके वेतन िमळणसे िवनंती 
आह.े” 

डॉ राज  िबडगर यांचे िद. १७/०७/२०१७ रोजीचे अजास अनुस न  वै क य अिध ीका यांनी िद. 
१९/०७/२०१७ चे पञा  वये, िद. ०१/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ  णालय संपणुपण ेमोफत झालेले आहते. 
 यामळेु  णसं  येत मोठ्या माणात वाढ झालेली आह.े  या आरएमओ डॉ  टरांची ११ मिहनेचे कालावधीसाठी 
. ५४,६००/- मानधनावर नेमणकू िदले  या आहते  याचंे माणचे डॉ राज  िबडगर यांची नेमणकू करावी असे 

कळिवले आह.े  
  जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१२३१/२०१६ िद. १२/०९/२०१६ अ  वये डॉ राज  उ  तमराव 

िबडगर यांना आरएमओ या पदावर ११ मिहने कालावधी अथवा सदर पदावर  थायी  व पात उमेदवार उपल  ध 
होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत ता  परु  या  व पात िदले  या नेमणकू चा कालावधी िद. 
११/०८/२०१७ अखेर संपु  टात येत आह.े  

मागणी- डॉ राज  उ  तमराव िबडगर यांना आरएमओ या पदावर ११ मिहने कालावधी अथवा सदर 
पदावर  थायी  व पात उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत नेमणकू देणेबाबत. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान –  
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वेतन ेणी, ेड पे १५६००-३९१००, ५४०० 
बेिसक १५६०० 

डीए (१२5) २६२५० 

एनपीए (३५) ७३५० 

एकुण मानधन ५४,६०० 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– डॉ. राज  उ  तमराव िबडगर यांचा ११ मिहने आरएमओ पदाचा 

नेमणकू कालावधी िद. ११/०८/२०१७ अखेर सपंु  टात येत अस  याने  यानंा पु  हा िद. १४/०८/२०१७ पासनू 
आरएमओ या पदावर ११ मिहने कालावधी अथवा सदर पदावर  थायी  व पात उमेदवार उपल  ध होईपयत 
यापैक  जे अगोदर घडेल तोपयत मािसक एकिञत . ५४,६००/- मानधनावर नेमणकू करता येईल.  

 िनणया  तव सादर.  
िनणय .७२५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, डॉ. राज  उ  तमराव िबडगर यांचा ११ मिहने 

आरएमओ पदाचा नेमणूक कालावधी िद. ११/०८/२०१७ अखेर संपु  टात येत अस  याने  यानंा पु  हा 
िद.१४/०८/२०१७ पासून पु ढे आरएमओ या पदावर ११ मिहने कालावधी अथवा सदर पदावर  थायी 
 व पात उमेदवार उपल  ध होईपयत यापैक  जे अगोदर घडेल या कालावधीपयत, एकि त 
.५४,६००/- मा  मािसक मानधनावर ता  परु  या  व पात नेमणूक देणेस मा यता दे यात आली.   

  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४२ मा.उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद रट िपटीशन .८९८७/ २०१६ ीमती सुनंदा िकसन जगताप, 

प रचारीका िव द ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  बाबत मा. यायालयाने 
िद.१३.०६.२०१७ रोजी िदले या िनकालानुसार वेतनाची र कम आदा करणेबाबत. 

ताव- उप कामगार आयु  त , नािशक िवभाग, नािशक यांनी रेफर  स (आयडीए) न.ं ३९/२०१२ ीमती सनुंदा िकसन 
जगताप, प रचारीका िव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड बाबत िद. २४.११.२०१५ रोजीचा 
िनकालाची त  इकडील कायालयास िद. १०.०२.२०१६ रोजी ा  त झाली आहे.   

मा. कामगार  यायालय, अहमदनगर  यांनी खालील माण ेआदशे केलेले आहते.  
Award 

1. Reference is answered partly in the affirmative as under. 
2. It is declared that the act of first party terminating the services of second party by 

order dated 14.06.2010 being illegal is quashed and set-aside.  
3. The first part is directed to reinstate the second party is service with continuity of 

services w.e.f. 14.06.2010, but without back wages.  
4. Four copies of Award be sent to Dy. Commissioner of Labour, Nashik Division, 

Nashik for publication thereof.  
5. Parties shall bear their own costs.  

ीमती सनुंदा िकसन जगताप यांचा सं  थान सवेेतील पवू इितहास खालील माण ेआहे.  
ीमती जगताप या जा.न.ंएसएसएसएस/वशी-१/५२१६/२००६ िद. २२/०४/२००६ अ  वये िद. 

२८/०४/२००६ पासनू ी साईबाबा हॉि पटल येथे प रचारीका  हणनू कायरत हो  या.   या िद. ०१.०३.२००९ 
पासनू सतत, सलग, िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर हो  या.   यां  या गैरहजेरीमळेु 

 णालया  या दनैं िदन कामकाजात अडचणी येत असत.   याब ल जा.न.ंएसएसएस/वशी-७बी/८५६७/२००९ िद. 
१०.०७.२००९ अ  वये रिज  टर ए.डी. पो  ट ारे  यानंा प  पाठवून कळिव  यात आले होते क , गैरहजेरीबाबतचा 
लेखी खुलासा सादर क न कामावर हजर  हावे, अ  यथा तु  हास सं  थान सवेेत  वार  य नाही, अस ेसमजनू तमुचे 
नाव सं  थानचे हजेरीपटाव न कमी कर  यात येईल.  सदरचे प   यांचे स  याचे प   यावर व कायमचे प   यावर 
पो  टामाफत पाठिव  यात आले होते.  स  या  या प   यावर पाठिवलेले पाक ट पो  ट खा  यामाफत परत आलेले 
आह.े कायम  या प   यावर पाठिवलेले प   यानंा ा  त झालेले आह.े  परंत ु  या कामावर हजर झा  या नाहीत.  
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ीमती जगताप यांनी िद. ०५.०९.२००९ रोजीचा लेखी खुलासा सादर केलेला आह.े  या खलुा  यात 
 यानंी िद. ०१.०३.२००९ पासनू सतत , सलग, िवनापरवानगी गरैहजर अस  याच ेकबलु केले आहे. सदर  या 

खलुा  यात गैरहजेरीचे कारण ेगन  सीचे िदलेले आह.े  गैरहजेरीबाबत व र  ठानंा कळिवले नस  याचेही  यानंी 
कबलु केले आहे.  ेगन  सी िपरेडम  ये  डॉ  टरांनी बेडरे  ट घेणबेाबत सचुिवलेले आहे. कामावर हजर होणेसाठी 
अजनु सहा मिहने मदुतीची  यां नी मागणी केली आह.े िसझे रयन ऑपरेशन झा  यामु ळे स  या कामावर येऊ शकत 
नाही अस े  हटले आह े सदर  या खुला  याबाबत डॉ. पंकज नांवदर, िस  नर यांचे वै क य माणप  जोडलेले 
आह.े सदर  या माणप ात सनुंदा  व प खां बेकर अशा नावाचा उ  लेख आह.े  या िद. ०३.०९.२००९ रोजी 
बाळंतपणासाठी दवाखा  यात दाखल झा  या हो  या.  यानंा क  यार  न झाले आहे.  यानंा िद. १०.०९.२००९ रोजी 

 णालयातनू िड  चाज िद  याचे  हटले आह.े वै क य माणप ात येथनू पढेु ६ मिहने बेडरे  ट  यावी असा 
उ  लेख नाही. सदर  या खुला  यावर सहा यक अिधसिेवका यांचा असा अिभ ाय आहे क , “कु. जगताप यांनी 
िद. १८.११.२००८ ते िद. २८.०२.२००९ या िदघकालावधीसाठी रजा उपभोगलेली आह.े  यानंतर िद. 
०१.०३.२००९ पासनू  या सतत, सलग गैरहजर आह.े”  या िकती तारखेला  हजर होणार याबाबतचा खलुा  यात 
 प  ट उ  लेख नाही. स  या प रचारीकची सं  या अपुण अस  याने  यानंी कामावर हजर होणे आव  यक आह.े  

सं  थान िनयमानसुार मॅटरिनटी ली  ह सपं  यानंतर  यानंी ता  काळ कामावर हजर होण ेआव  यक होते.  
द मॅटरिनटी बेिनिफट अॅ  ट १९६१ चे कलम ५ (३) नुसार बारा आठवडयांची मॅटरनेटी िल  ह 

बाळंतपणापवू  ६ आठवडे व बाळंतपणानंतर ६ आठवडे अशी उपभोगता येईल.  परंत ु कलम ६ (२) अ  वये 
अजदारांनी अशा कारची नोटीस  यव  थापनाला देण ेआव  यक आह.े सदर  या नोटीससोबत वै क य माणप  
जोडण े आव  यक आहे.  अशा कारची पतूता कु. जगताप यानंी केलेली नाही.  कलम ६ (३) नसुार  या 
अजदाराने अशी पतूता केली नसेल  यानंी बाळंतपणानंतर श  यतो लवकरात लवकर पतूता करणे आव  यक 
आह.े   यानुसार कु. जगताप यानी कागदप ांची पतूता केली नाही.   

कु. जगताप या १८.११.२००८ पासनू कामावर येत नाही .  मॅटरिनटी बेिनिफट अॅ  ट १९६१ नुसार, 
बाळंतपण रजेचा कालावधी पूण झालेला आह.े  तरी दखेील आणखी ६ मिहने रजेची मागणी केली होती.  कु. 
जगताप यांची मागणी कायदशेीर नाही.  याब ल जा.न.ंएसएसएस/वशी-७बी/१३४१०/२००९ िद. 
०३.११.२००९ अ  वये  यानंा रिज  टर ए.डी. पो  टा ारे प  पाठवनू कळिव  यात आले होते क , द मॅटरिनटी 
बेिनिफट अॅ  ट, १९६१ मधील तरतदुी ,  कामाची िनकड,  याचंे खुला  यावर वै क य सचंालक यांचा अिभ ाय 
िवचारात घेता,  यानंा या पढुची दीघकालीन रजा मंजरू करता येणार नाही.  तरी सदरचे प  िमळताच ७ िदवसांचे 
आत कामावर हजर  हावे, अ  यथा सं  थान सवेेत  वार  य नाही, अस ेसमजनू सं  थान  या हजेरी पटाव न नाव 
कमी कर  यात येईल.  सदरचे प  कु. जगताप यांना ा  त झाले आह.े  परंत ु  या कामावर हजर झा  या नाहीत.  
तसचे  यांनी िद. ०५.०९.२००९ रोजीचे अजा  वये कामावर हजर होणेसाठी ६ मिह  याचंी मदुत मािगतली होती ती 
मदुत दखेील सपंली , तरी  या कामावर हजर झा  या नाहीत.  अशा कारे कामावर हजर होणसे सधंी दऊेनही कु . 
जगताप कामावर हजर झाले  या नाहीत.  

सबब, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१८.०४.२०१० रोजीचे सभेतील िनणय .४०७ नसुार 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७बी/७७९२/२०१० िद. १४/०६/२०१० अ  वये ीमती जगताप यांचे नाव सं  थानचे हजेरी 
पटाव न कमी कर  यात आलेले आह.े  

तदनंतर, ीमती सनुंदा िकसन जगताप (खां बेकर) माजी प रचारीका, यांनी िद. ०५.१०.२०१२ रोजी मा. 
कामगार  यायालय, अहमदनगर येथे रेफर  स (आयडीए) नं. ३९/२०१२ सं  थान िव  दाखल केली होती.   यात 
 यानंी खालील माण ेमाग  या के या हो  या.  

अ) कामगारास िद. १४.०६.२०१० पासनू कमी कर  यािवषयक मालकाचा आदेश बेकायदेशीर, 
अयो  य, नैसिगक  यायािव  अस  याचे जा हीर क न तो र  कर  याचे आदशे मालकांना  हावेत.  

ब) िद. १४.०६.२०१० पासनू कामगाराची नोकरी सलग ध न मधील काळातील पणू वेतन दऊेन 
ि तीय प ास पवूवत सवेेत घे  याचे आदेश मालकांना  हावेत.  

क) इतर यो  य ते  यायोिचत आदशे  हावेत. 
आव  यकता वाट  यास वरील मजकुरात भर घाल  याची द ु  ती  कर  याची िकंवा फेर फार कर  याची 

परवानगी ि तीय प ास असावी, ही ाथना.  
मा. कामगार  यायालयाने  िद. २४.११.२०१५ रोजी िदले  या आदशेा माणे ीमती सनुंदा िकसन 

जगताप यांना दर  यानचे काळातील वेतनािशवाय िद. १४.०६.२०१० पासनू सं  थान सवेेत सलग सवेा ध न 
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पवूवत कामावर हजर क न  यावे िकंवा मा. उ  च  यायालयात िनणया िवरोधात दाद मागावी, याबाबत िनणय 
होणकेामी सदरचा  ताव मा. ि सद  य सिमतीचे सभेसमोर सादर करणकेरीता िमट ग िवभागास िद. 
२६.०२.२०१६ रोजी दे  यात आला होता. तथािप, सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करणते 
आलेला नस  याने, सदरचा िवषय च य प तीने सादर कर  यात आला होता.   यावर मा. अ  य  साहबे यांनी 
िद. ३०.०३.२०१६ रोजी पढुील माणे िनदश िदले होते. Call legal opinion on this subject who has 
conducted this case before the labour court and then place.  

 यास अनुस न इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/३९/२०१६ िद. ०४.०४.२०१६ अ  वये सं  थान 
कामगार कायदा स  लागार अॅड. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांना प  दऊेन   याचंा कायदशेीर मत 
मागिवणते आले होते. 

 यानसुार अॅड . अशोकराव पाटील, अ.नगर यांनी िद. ०४.०४.२०१६ रोजीचे कायदशेीर मत िदले 
असनु,  यात  यानंी “I have seen the Award passed by Hon’ble Labour Court is reference 
(I.D.A.) No. 39/2012 Dtd. 24.11.2015 it is not in dispute that, the service of Smt. Sunanda 
Kisan Jagtap were terminated by our Trust alleging misconduct of unauthorized 
absenteeism. The service of the employees were regulated as per provisions of Model 
Standing Orders framed under Industrial Employment (Standing Order) act. 1946 prior to 
adopting our own service rules.  It is admitted fact that the termination order dt. 14th June, 
2010 specifically state that, Smt. Sunanda Jagtap remained absent w.e.f. 01/03/2009 and 
inspite of intimation to her she did not reported on duty. As per settled legal positon and 
after referring to contents of termination order the termination of Smt. Sunanda Jagtap is 
stigmatic and therefore her termination ought to have been followed by holding and 
conducting a domestic enqiry as per the provision of clasue 25 of Model Standing Orders. 
Admittedly, we have not followed the said statutory provision and therefore Hon’ble 
Labour Court has taken a view that, the termination is illegal.  Another aspect of the matter 
is about her illness and the Hon’ble Labour Court has therefore.  Concluded that the 
absenteeism is due to bona-fide reasons.  It is also important to see that Hon’ble Court has 
turned down the relief of Back Wages to her.  In my opinion the stigmatic termination 
ought to have been followed by holding and conducting a domestic enquiry in accordance 
with principles of natural justice and procedure laid down under Model Standing Orders.  
We have not followed the said procedure therefore, in my opinion it is not advisable to 
challenge the said award in Hon’ble High Court.” अस ेनमदु केले आहे.  

मा. कामगार  यायालयाचा िद. २४.११.२०१५ रोजीचा आदेश व  यावर कामगार कायदा स  लागार 
अॅड. अशोकराव पाटील यांचा अिभ ाय िवचारात घेता, कु. सनुंदा िकसन जगताप यांना दर  यान  या काळातील 
वेतनािशवाय िद. १४.०६.२०१० पासनू सं  थान सवेेत सलग सवेा ध न पूववत कामावर हजर क न  यावे िकंवा 
कस ेयाबाबत िनणय होणकेरीता च य प तीने  ताव सादर कर  यात आलेला होता.   

िद. १९.०५.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती िवषय न.ं ०४ िनणय . ३२० यावर सिव  तर चचा 
होऊन,  तावात नमदु केले माणे मा. कामगार  यायालयाचा आदेश िद. २४.११.२०१५ रोजीचा आदशे व 
 यावर सं  थानचे कामगार कायदा स  लागार अॅड. अशोकराव पाटील यांचा अिभ ाय िवचारात घेता कु. सनुंदा 

िकसन जगताप यांना दर  यानचे काळातील वेतनािशवाय िद. २४.०६.२०१० पासनू सं  थान सेवेत सलग सवेा 
ध न पवूवत कामावर हजर क न घेणसे सिमती अ  य  व सद  य यांची च य प तीने मा  यता घे  यात येऊन, 
कायवाही कर  यात आलेली आह े  याची न द घे  यात आली.  

कु. सनुंदा िकसन जगताप यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/३०९/२०१६ िद. २२.०४.२०१६ रोजीचे 
आदशेा  वये प रचारीका या पदावर हजर/ ज ू होणबेाबत कळिवणते आलेले असनु कु . जगताप ा िद. 
२५.०४.२०१७ रोजी कामावर हजर/ जू  झाले  या आहते.   

उपरो  त सदंभ . ०४ चे प ा  वये मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद रीट िपटीशन . 
८९८७/२०१६ ीमती सनुंदा िकसन जगताप (खां बेकर), माजी प रचारीका िव  ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  बाबत िद. १३.०६.२०१७ रोजीचे िनकालाची त इकडील कायालयास िद. 
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१४.०६.२०१७ रोजी ा  त झाली आह.े  मा. उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी खालील माण ेआदशे 
केलेले आहते.  

The Hon’ble Apex Court in the matter of Dipali Gundu Surwase Vs.Kanti Junior 
Adhyapak Mahavidyalaya (D.Ed) and others [2013 AIR SCW 5330] has recently 
concluded that once the termination is held to be illegal and the employer has the monetary 
capacity to pay the back wages.full back wages need to be awarded. 

The petitioner,upon being orally terminated on 14/06/2010. raised an industrial 
dispute on 11/06/2012. The Hon’ble Apex Court in the matter of Raghubir Singh 
Vs.General Manager,Hariyana Roadways, Hissar [2014 AIR SCW 5515] has held that 
while condidering the payment of back wages,the delay caused by the employee in raising 
an indusrial dispute for challenging the termination should be excluded while computing 
the period for back wages. 

In so far as the financial of the respondent is concerned.there is no dispute that the 
respondent is believed to be the second riched temple trust in India. Mr.Bhavar strenuously 
submits that the hospital is run on charity basis and @ Rs.20,000/- p.m. and the issue is of 
back wages to the extent of july 2012 till November 2015. I am depriving the petitioner of 
the back weges for the period of 2 years keeping in view the law laid down by the Hon’ble 
Apex Court in the Raghubir Singh case (supra.) 

Keeping in view that the petitioner is a lady worker and who has delivered a child 
just prior to her oral rumination and is to nourish the child who is about 6 years old. I deem 
it proper to follow the view taken by the Hon’ble Apex Court in Raghubir Singh and 
Dipali Surwase case (supra) by awarding full back wages to the petitioner for the period 
july 2012 till November 2015. 

This petition is, therefore, partly allowed. The direction of the Labour Court 
depriving the petitioner of back weges in clause 3 of the award is quashed and set aside 
and is replaced by the direction to pay the back wages as above. If the respondent pays the 
said back wages within 3 (three) months from today.there shall be no interest on the said 
amount, failing which, the said amount shall attract interest @ 6 % p.a.from November 
2015 till it is actually paid. 

Rule is made party absolute in the above terms. 
ीमती सनुंदा िकसन जगताप, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल, यांना जलैु २०१२ ते नो  ह.े २०१५ 

या कालावधीतील वेतनापोटी फरक अदा करणबेाबत मा. उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद या  यायालयाचा 
आदशे झालेला आह.े  तरी ीमती सनुंदा जगताप यांना ित महा . २०,०००/- या माणे वेतनापोटी फरक अदा 
करावे िकंवा वेतन ेणी माणे देय होणा-या रकमेनसुार वेतनापोटी फरक अदा करावे याबाबत  या कायदेशीर 
अिभ ायबाबत िद.०१.०७.२०१७ रोजी अॅड. िनतीन भवर, हायकोट अॅड  होकेट, औरंगाबाद यांचेशी चचा केली 
असता,  यानंी ीमती जगताप यांना उपरो  त कालावधीतील मा. उ  च  यायलायाचे आदशेानसुार वेतनापोटी 
फरक ित महा . २०,०००/- इतके अदा करावे असा  प  ट त डी अिभ ाय िदलेला आह.े  

ीमती जगताप ांनी िद. २५.०६.२०१२ रोजी सहा यक कामगार आयु  त  यांचेकडे त ार अज सादर 
केलेला आह.े िद. ०१.०३.२००९ ते िद. २४.०६.२०१२ व िद. २४.११.२०१५ ते िद. २४.०४.२०१६ अखेर या 
कालावधीतील फरकापोटी वेतन अदा करणबेाबतचे िनदश मा. उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िदलेले 
नाहीत.  िद. २५.०६.२०१२ ते मा. कामगार  यायालय, अहमदनगर ांनी िदले  या िनकाला  या तारखेपयत िद. 
२४.११.२०१५ अखेर वेतन अदा करावे लागेल. तसचे सदरचे रट िपटीशनमधील िनकालावर र  हीव 
अॅ  लीकेशन िकंवा Appeal दाखल क  नये तसचे िद. १२.०९.२०१७ पवू  ीमती जगताप यांना  फरक अदा 
करणते यावा अस ेअॅड. िनतीन भवर यांनी  िद. ०५.०८.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या सम  चच  या वेळी 
सां िगतलेले आह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ीमती सनुंदा िकसन जगताप, प रचारीका, ी साईबाबा 
हॉि पटल यांना िद. २५.०६.२०१२ ते िद.२४.११.२०१५ या कालावधीतील वेतनापोटी फरक अदा करणबेाबत 
मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद या  यायालया  या आदेशानसुार ित महा वेतनापोटी फरक . 
२०,०००/- माणे ४० मिह  याचे एकूण . ८,००,०००/- (अ री . आठ लाख फ  त) िद. ११.०९.२०१७ पयत 
दये आह.े   यानंतर सदर रकमेवर माह ेनो  हबर २०१५ पासनू ६% दराने  याज देय राहील.  सदरची दये र  कम . 
८,८४,०००/- इतक  होईल व  यानंतर जो पयत र  कम अदा होत नाही तोपयत र  कम . ४,०००/- ित महा 
या माण ेर  कम अदा करणचेा  तावावर िनणय होणसे िवनंती.  

िनणया  तव सादर. 
िनणय .७२६ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यां चे िद.१३.०६.२०१७ रोजीचे 

आदेशानुसार ीमती सुनंदा िकसन जगताप, प रचारीका, ी साईबाबा हॉि पटल यांना वेतनापोटीचा 
फरक व यावर नो  हबर २०१५ पासून जो पयत र  कम अदा होत नाही तोपयत ६% दराने  याज आदा 
करणेस मा यता दे यात आली.               (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४३ सं थानचे भ िनवास, णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे CAMC करीता ई-िनिवदा 

मागिवणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद: (१) कलम १४(२)(घ)– भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 

आव  यक ते तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े (२) कलम १७(२)(झ) - सव साधारणपणे, 
िवश ् व  त  यव  थेची मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा गो  टी करील. 
 तावना: साईभ  तानंा अिधकािधक सवेा-सिुवधा उपल  ध क न देणकेरीता साईआ म  

भ  तिनवास, साईबाबा भ  तिनवास,  दारावती िनवास  थान, ी साई सादालय तसचे  णाकंरीता ी साईनाथ 
 णालय व ी साईबाबा हॉ  पीटल येथे िविवध मते  या एकूण ३५ िल टस बसिव  यात आले  या आहते. 

सदरचे िठकाणी बसिवणते आले  या िल टचा तपशील खालील माणे आहे : 
 

अ.नं. िठकाण िल टचा तपशील कंपनी नग खरेदी िदनांक 
पये 

खरेदी िकंमत 
पये 

१. साई आ म 
भ  तिनवास  थान 

अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १३. G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१२ २०/७/२०१२ १,६९,००,०००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – १ टन, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१ 

२. साई धमशाळा अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १३, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

६ २८/०७/२०१२ ९१,००,०००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – १ टन, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१ 

३. निवन 
भ  तिनवास  थान 

अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

४ ३०/०६/२०१४ ६९,५२,१५२/- 

४.  दारावती अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+4 

कोने इले  हटेर ा. 
िल. 

४ १५/८/२००९ ६४,००,०००/- 

५. ी साई सादालय एस.एस. अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+1 

ओटीस इले  हटेर 
कंपनी िल. 

१ ०१/१०/२००८ ३०,४१,१००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – २.५  टन, G+1 

ओटीस इले  हटेर 
कंपनी िल. 

१ 

६. साईनाथ  णालय अॅटोमॅटीक डोअर, हाय ोलीक, 
वासी मता – २०, G+2 

पावरिलकं 
इिंजिनअस 

२ ११/०८/२००७ २०,२८,७७९/- 

७. साईबाबा हॉ  पीटल एस.एस. अॅटोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १५, G+2 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

३ ३०/०६/२०१४ २१,५७,९६०/- 

   एकूण िल ट : ३५   
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  उपरो  त ३५ िल ट पैक  अ.न.ं २ चे िल ट बसिवणते आलेली इमारत जमीन ीन झोनमधनू एलो 
झोनम  ये बदल करणकेामी  ताव लंबीत असलेने सदरचे िल ट वापराकरीता लायस  स िमळालेले नसलेने, 
 याचंा वापर कर  यात येत नाही. सदरचे िल ट वगळून उव रत २८ िल टचे CAMC करीता िदनांक 

२०/०५/२००७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ३८६ अ  वये मशीनर चे उ  पादक कंपनीला 
दे  यात येत होते.  

   तथािप साईनाथ  णालय येथील दोन िल टचे पढुील एक वष कालावधीकरीता िल टचे उ  पादक मे. 
पावरिलंक इिंजिनअस, या कंपनीस वािषक स  ह स कॉ  टॅ  ट देणसे व याकामी येणा-या पये १,७०,०००/- मा चे 
खचास मा  यतेकरीता  ताव िदनांक १५/०६/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर केले 
असता, सदर  तावावर चचा होऊन िनणय . ४६८ अ  वये सं  थानमधील सव िल टचे एकि त वािषक 
कॉ  ेिस  ह कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात यावे ह ेकॉ  ॅ  ट उ  पादक कंपनीस न दतेा  यासाठी ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते यावी तसेच CAMC खच जा  तीत जा  त िल ट  या खरेदी िकंमती  या ५% पयत असावा, अस ेठरले. 

  स  याचे वापरातील ी साई आ म भ  तिनवास  थान येथील १३ िल ट,   दारावती िनवास  थान 
येथील ४ िल ट, साई सादालय येथील २ िल ट, साईनाथ  णालय येथील २ िल ट  या CAMC कालावधी 
सपंलेला आहे. तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान व साईबाबा हॉ  पीटल येथील ७ िल टचा CAMC चा 
कालावधी िदनांक ३१/०८/२०१७ रोजी सपंु  टा त येत अस  याने पढुील एक वषाकरीता सव िल टचे CAMC 

ावी लागणार आहे. सव िल टचे CAMC कामी येणा-या खचचे अंदाजाकरीता िल टचे द ु  ती देखभाल 
करणा-या अिधकृत परवानाधारक कंपनी/ कॉ   टर यांचेकडून  दरप क घेतले असता खालील माणे िन  न  तम 
दर ा  त झाले आहते.   

अ.न.ं िठकाण  उ  पादक कंपनी  िल ट सं  या  CAMC करीता िदलेले दर र  कम .  
१ साईआ म भ  तिनवास जॉ  सन िल ट ा. िल. १३  

 
१८,५८,५००/- 

२ साईबाबा भ  तिनवास जॉ  सन िल ट ा. िल. ०४ 
३ साईबाबा हॉ  पीटल जॉ  सन िल ट ा. िल. ०३ 
४  दारावती भ  तिनवास  कोने इले  हटेर ा. िल. ०४ 
५ साईनाथ हॉ  पीटल  पावरिलंक इिंजिनअस ०२ 
६ साई सादालय  ओटीस इले  हटेर कं.  िल. ०२ 
 एकुण र  कम २८ १८,५८,५००/- 

उपरो  त माण े२८  िल टचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ  ॅ  ट CAMC दणेकेरीता एकि त र  कम 
. १८,५८,५००/- इतके दर िदलेले आह.े   सदर  या दरात २०% कपात क न र  कम . १४,८६,८००/- मा चा 

खच अपेि त आह.े  
मागणी: मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ४६८ नुसार  

सं  थानमधील सव िल टचे एकि त CAMC चे कॉ  ॅ  ट दणे े करीता  महारा   शासना  या 
www\mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर तसचे सं  थानचे  सं  थान वेबसाईटवर जाहीरात िस  द क न ई-
िनिवदा मागिवणसे तसेच CAMC करीता येणा-या अंदाजे र  कम .  १४,८६,८००/- मा चे खचास मा. 
 यव  थापन सिमती सभेत मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय: ी साईभ  ताचंे तसचे  णालयातील  णाचे सोई सिुवधकेरीता 
भ  तिनवास,  णालये व  साई सादालय येथील िल ट सु ळीत कायाि वत राहण े आव  यक आह.े   यामळेु 
सं  थानमधील स  या कायरत असले  या २८ नग िल टचे एकि त कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ   ट 
(CAMC) दणेकेरीता ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या पये १४,८६,८००/- मा चे अपेि त खचास 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, सं  थानमधील स  या कायरत असले  या २८ 
नग िल टचे एकि त कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प दतीने ई-
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .१४,८६,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४४ ी साई सादालयाचे माऊंटेड गॅस लँटकरीता जुने हेपोरायझर बायबॅक क न, निवन हेपोरायझर व 

गॅस लोमीटर खरेदीकामी ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : कलम 14(2)(घ) – भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते 

तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े  
 तावना: ी साई सादालयातील सादभोजन, फूड पॅकेट, लाडु साद तयार करणकेामी इधंन  हणनू 

एल.पी. गॅसचा वापर कर  यात येत आह.े एल. पी. जी. साठिवण ेकरीता सन २००९ म  ये मे.  लोब गॅस इ  यपुमट 
इडं  ी ा. िल. मुंबई यांचेकडुन १० मे. टन मते  या दोन माऊंटेड गॅस टॅकं बसिव  यात आले  या आहते. 
सदरची यं णा उभारणीकामी र  कम पये २,७३,००,०००/- मा चा खच आलेला हाेता. 

        िदवसिदवस वाढणारी साईभ  ताचंी तसचे साद भोजन, लाडू साद तयार करतांना गॅस खचात होणारी 
वाढ यामळेु गॅस  लॅ  ट कायाि वत होते वेळेस बसिव  यात आलेली  हेपरायझरची मता (तासी 250 kg/hr) 
ईतक  आहे, दनैंदीन गॅसचा वापर ितिदनी १८०० िकलो इतका आह.े दनैं िदन गॅसचा वापर वाढलेमुळे 
 हपेरायझरची मता कमी पडत आह.े  यामळेु थडंीच े िदवसात सकाळी िकचन सु  झालेवर गसॅ लाईनम  ये  

िलि वड येते. सदर लाईनम  ये िल  वीड आ  यामळेु गॅस वापरणेस िवलंब होतो,  याच माण े गॅसचा भडकाही 
होऊ शकतो.  यामळेु जु ने  हपेरायझरची मता (तासी 250 kg/hr) ३ नग बायबॅक क न निवन वाढीव 500 
Kg/hr मतेचे दोन  हपेोरायझर बसिवण ेआव  यक आह.े  जु ने बायबॅक करावया  या  हपेोरायझरचा तपशील 
खालील माण ेआह े: 

 
अ.न.ं तपशील डेड-  टॉक 

नंबर 
नग मुळ िकंमत खरेदी 

िदनांक 
घसारा िकंमत (31 
माच 2011 अखेर) 

1. Vaporisers – 100 Kg/Hr MCN/824 1 1,17,000/- 02/07/2002 1,564/- 
2. Vaporisers – 250 Kg/Hr GAS/P001 2 4,00,000/- 31/01/2009 35,040/- 
 
  उपरोक्  त माण े३ नग  हपेोराईझरची िदनांक ३१ माच, २०१७ अखेर घसारा िकंमत येत आह.े  सं  थान 

अिधिनयम 2004 मधील कलम 17(4) म  ये “ िव  व  त  यव  थेम  ये िविहत केलेले, प  नास हजार पयां पे ा 
अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवािहर, दािगने व इतर मौलयवान जंगम मालमत ् ता, रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीने असले  याखेरीज, सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनू ठेव  यात येणार नाही िकंवा 
अ  यथा अ  यसं ािमत कर  यात येणार नाही” अस ेनमदू आहे. मा  उपरो  त बायबॅक करावया  या  हपेोराईजरची 
घसारा िकंमत ही पये ५०,०००/- पे ा कमी अस  याने, ते बायबॅक करणकेरीता शासन मा  यतेची आव  यकता 
नाही.  यामळेु जनेु  हे पोराईझर बायबॅक क न निवन वाढीव मतेचे  हेपोराईझर खरेदी करणकेामी तसचे गॅस 
 लॅ  टचे लोमीटर बंद पडलेले असनू, ते खरेदी करणकेामी खालील माण ेखच अपेि त आहे : 

A) Supply & Installation of 500 Kg/hr Vaporizer  
 

Sr. 
No. 

Description Unit Qty Unit rate in 
INR 

Total In INR 

1. Supply, Installation & Commissioning of 
Electrically heated water bath type 500 
kg/hr Vaporizer, Heating Load 72 KW 

No. 2 4,05,000/- 8,10,000/- 

Total (A) 8,10,000/- 
 
B) Supply & Installation of  LP Gas Flow Meter 

1. Supply, Installation & Commissioning 
of Flow meter- Micro Motion  

No 1 380,000/- 3,80,000/- 

Total (B) 3,80,000/- 
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Summary 
Total (A) 8,10,000/- + Taxes 
Total (B) 3,80,000/-+ Taxes 
Sub Total (A+B) 11,90,000/- + Taxes 
Bye-Back Old Vaporiser (3 Nos) Rs. : 36,604/- 

Grand Total Rs. : 11,53,396/- + Taxes 
मागणी: उपरो  त माणे माऊंटेड गॅस  लॅ  ट करीता जनेु ३ नग  हेपोरायझर बायबॅक क न, निवन 

 हपेोरायझर व गॅस लोमीटर खरेदीकामी अंदाजे र  कम पये ११,५३,३९६/- मा चा खच अपेि त आह.े 
सदरील खच इकडील िवभागाकडील सन २०१७-२०१८ या वषातील मंजरू अंदाजप कात ‘निवन मशीनरी खरेदी 
खच’ या िशषातील िश  लक र  कम पये १,२६,८०,०२६/- मा चे रकमेतनू करता येईल. सदरील खरेदी िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू करता येईल. या कायावाहीस व खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणे 
आव  यक आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय: ी साई सादालयातील माऊंटेड गॅस  लॅ  टची सरुि तते  या  
कारणा  तव तसचे िवना  य  यय गॅस  लॅ  ट कायाि वत राहणसेाठी जनेु  हेपोरायझर बायबॅक क न, निवन 
 हपेोरायझर व गॅस लोमीटर खरेदीकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा-या अपेि त पये 

११,५३,३९६/- (अ री पये अकरा लाख, ेप  न हजार, तीनशे शहा  नव) + टॅ  स या खचास मा  यता 
िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे, ी साई सादालयातील माऊंटेड गॅस 
 लॅ  ट या सुरि तते  या कारणा  तव तसेच िवना  य  यय गॅस  लॅ  ट कायाि वत राहणेकामी जुने 
 हेपोरायझर बायबॅक क न, निवन  हेपोरायझर व गॅस लोमीटर खरेदी करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-

िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .११,५३,३९६/- + टॅ सेस मा चे खचास मा यता 
दे यात आली.        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४५ सन- २०१७ ची ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका खरेदी िकंमतीवर २०% सवलतीचे दराने भ ांना 

उपल ध क न िदलेने झालेला खरच् काशने िवभाग खाती खच टाकणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ म  ये 

खालील माण ेतरतदू आहे. ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या 
उपयु  त मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 

 तािवकः- िद.०१.१०.२०१६ रोजी िवजयादशमी  या शभु महुतावर सन -२०१७  या दनैं िदनी व 
िदनदिशका मा. अ  य  महोदय यांनी काशन केले होत.े तद् सगंी डायरी व कॅलडस  भ  तानंा २०% 
सवलती  या दराने दे  याचा िनणय घेतला होता. सदर सगंी मा .िव  व  त, मा.कायकारी अिधकारी व उपकायकारी 
अिधकारी उपि थत होते. सदर सगंाची छायािच ासह व सं  थानतफ कािशत होणा-या सव कार  या 
सािह  यावर २०% सवलत उपल  ध क न देणबेाबतची ेसनोट  थािनक वतमानप ात िस  द कर  यात आलेली 
होती.  

सदर िनणय घेतांना िव  िकंमत छपाई दरापे ा (खरेदी दर) कमी अस  याचे िनदशनास आणनू दे  यात 
आलेले होत.े उपरो  त सगंी सव डायरी व कॅलडस िव  झालेनंतर व ई-िनिवदतेील खरेदी िकंमत  या टुीची 
र  कम काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) खच  टाक  याची कायवाही करावे अस ेठरले होते.  

 तावः- मागील वष तील खरेदी दर व िव  एकूण आवक सं  या नग खालील माणे सादर केलेली 
आह.े     

अ.ंन.ं काशनांचे नाव छपाई दर शासक य 
खचासह 

िव  दर . 

२० ट  के 
सवलतीने 
िव   . 

िव तनू येणारी टु  
पये. 

(ब- ड) 
 अ ब क ड इ 

०१ डायरी  ६२.६२ ७०/- ५५/- - ७.३८ 
०२ कॅलडस ०१ पाने  १४.४० २०/- १५/- +          ०.६० 
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०३ िडल  स कॅलडस  २२३/- २५०/- २००/- - २३/- 
०४ ३ िड टेबल कॅलडस २०६/- २२०/- १८०/- - २६/- 
०५ मेटपेट कॅलडस  २७३/- ३००/- २४०/- - ३३/- 
०६ ३ िड वॉल कॅलडस  २२५/- २५०/- २००/- - २५/- 

 
सं  थान कायालयां  या खालील िठकाणी २० ट  के सवलती  या दराने िव  सं  या त  ता खालील 

माण ेसादर केलेला  आह.े 
अ.ं
न.ं 

काशनांचे नाव िशड  
कायालय 
िव  नग 

मुंबई 
कायालय 
िव  नग 

मािहती क  
िव  नग 

िसकंदराबाद 

मािहती 
क  िव  

नग 
बंगलोर 

मािहती 
क  

िव  नग 
चे  नई 

एकूण िव  
नग 

०१ डायरी  २१७०१७ १२५०० ५६२ ७२० ६२२ २३१४२१ 
०२ िडल  स कॅलडस  २२९९७ ५०० ०० ०० ०० २३४९७ 
०३ ३ िड टेबल कॅलडस १६४१५ ५२८ ०० ०० ०० १६९४३ 
०४ मेटपेट कॅलडस  ७७१९ ०० ०० ०० ०० ७७१९ 
०५ ३ िड वॉल कॅलडस  ३९७८ ०० ०० ०० ०० ३९७८ 

 
मागणीः- माह ेजुन- २०१७ अखेर सन-२०१७ साठी  या डायरी व कॅलडस सवलती  या दराने िव  

कर  यात आलेली अस  याने खालील माण े आिथक टु आलेली आहे. सदर र  कम काशने िवभाग खाती 
खच  टाकणे आहे.  

अ.ंन.ं काशनांचे नाव  िव तनू 
येणारी टु  
पये. पैस.े 

एकूण िव  
नग 

एकूण र  कम 
पये. पैस े

 ०१ डायरी – सन-२०१७ ७.३८ २३१४२१ १७,०७,८८७/- 
०२ िडल  स कॅलडस सन-२०१७ २३/- २३४९७ ५,४०,४३१/- 
०३ ३ िड टेबल कॅलडस सन-२०१७ २६/- १६९४३ ४,४०,५१८/- 
०४ मेटपेट कॅलडस सन-२०१७ ३३/- ७७१९ २,५४,७२७/- 
०५ ३ िड वॉल कॅलडस सन-२०१७ २५/- ३९७८ ९,९,४५०/- 
    एकूण पये. ३०,४३,०१३/- 

                                                             (अ री  कम . तीस लाख ेचाळीस हजार तेरा मा .) 
               सं  थानचे अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच 

आिथक िवषय ई छाननी क न अनुमानः- आिथक/ धोरणा  मक.       
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- सं  थान अिधिनयम तरतदूीनसुार "साईबाबांचे जीवन  याचंे काय, 

 यां  या लीला व  याचंी िशकवण यांचा चार- सार होणकेामी" ी साईबाबा दैनं िदनी-२०१७ व िदनदिशका- 
२०१७ साईभ  तानंा उपल  ध क न दे  यात आले  या हो  या व सव काशनावंर २० ट  के सवलत दऊेन मागणी 
त   यात दशिवले माण े टुीची र  कम पये. ३०,४३,०१३/- काशने िवभाग खाती (Publication Expenses) 
खच  टाक  यास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ ची ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका खरेदी िकंमतीवर २०% 
सवलतीचे दराने भ ांना उपल ध क न िद यामुळे झाले या ु टीची .३०,४३,०१३/- मा  र कम 

काशने िवभाग खाती खच टाकणेस मा यता दे यात आली.  
  तसेच यापु ढे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका यांची, यांचेसाठी येणा या एकूण खचा या 

िकमतीम ये िव  करणेत यावी, असे ठरले.          (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४६ साईआ म भ िनवास इमारत िनहाय व छता, मटनं स व इतर कामां चे िनयोजनाबाबत. 
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ताव-  अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:-२१ (१) (ग) “भ  तानंा मं िदरात 
दवेते  यादशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवणे .” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

   मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- िनरंक. 
   तावनाः- ी साईबाबा सं  थान अिधन  त साईआ म भ  तिनवास िवभागाम  ये साईदशनासाठी 

आले  यासाईभ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात येत असनु  यासाठी इकडील िवभागात एकूण १५३६ खो  या 
आहते  याम  ये ए.सी ३८४ व नॉन ए.सी ११५२ खो  या आहते.  यात एकुण १५३६X ५ (३+२  य  ती) 
=७६८० एवढ्या साईभ  ताचंी िनवास  यव  थाकर  यात येते. सदर िनवास  यव  थे  या ९०ट  के खो  या ऑनलाईन 
आरि त होत असनु उरले  या१० ट  के खो  या  पॉट बकु ग प तीने साईभ  तां  या वापरासाठी िद  या जातात. 

   वाजवी दर, श  त  यव  था, भोजन/चहा-कॉफ ची  यव  था व मं िदरात जाण-ेयेणसेाठी मोफत बस 
इ  यादी िविवध सिुवधा अस  याने नेहमीच इकडील िवभागात साईभ  ताचंी मोठ्या माणात वदळ असत.े 

  िद.०१/०१/२०१७ ते िद.३१/०५/२०१७ अखेर इकडील िवभागात दे  यात आले  या खो  याचंी 
मािसक ट  केवारी (अॅ  यपुंसी) खालील माण.े  

अ.नं िदनांक िदले  या खो  या (अॅ  यपुंसी)  

१ िद.०१/०१/२०१७ ते३१/०१/२०१७ (माह े-जानेवारी २०१७) ८९.०५% 
२ िद.०१/०२/२०१७ ते २८/०२/२०१७ (माह े-फे वुारी २०१७) ७७.९२% 
३ िद.०१/०३/२०१७ ते ३१/०३/२०१७ (माह े-माच २०१७) ८३.५५% 
४ िद.०१/०४/२०१७ ते ३०/०४/२०१७ (माह े-एि ल २०१७) ८२.५३% 
५ िद.०१/०५/२०१७ ते ३१/०५/२०१७ (माह े-मे २०१७) ९४.७९% 

  
   मागणीः- उपरो  त त   या माण े इकडील िवभागातील िनवास  यव  था नेहमी ८० ते ९० ट  यापंयत 

वापरात असते.  यात ९० % खो  या ऑनलाईन आर णासाठी उप ल  ध अस  याने१५३६ X ९०% =१३८२ 
खो  या आरि त होऊन,  पॉट बकु गसाठी १५३६-१३८२ =१५४ इत  याच खो  या िश  लक असतात. पैक , 
 ही.आय.पी, पी.आर.ओ, मदुतवाढ, ओ  हर  टे, मा.िव  व  त/वरी  ठ यांचे सचुनेनुसार म िद  याजातात.  याच 

बरोबर सव सामा  यभ  तव पवु िनयोजन नसले  या आगंतकु साईभ  ताचंी िश  लक १० ट  यातंनु िनवास  यव  था 
कर  यात येते.  यामळेु दनैं िदन  व  छतेची कामे वगळता इतर कामे जसे, िडप  लीन ग, मेजर मे  टनंस, इमारत 
 व  छता, पाि क/मािसक  व  छता, िवशेष  व  छता, औषध फवारणी, इ.कामासंाठी इमारती िनहाय खो  या 

उपल  ध राहत नाही. 
   इकडील िवभागातील  व  छते  या कामांचा तपशील प रिश  ट अ माण ेसादर केला असनु  या माणे 

सव  व  छतेची व मे  टनंसची कामे सबंं िधत ठेकेदाराकडुन क न घेतली जात असनुस  या साईभ  ताचंे गद  मळेु 
 व  छते  याकामांचे िनयोजन करतांना अडचणी येत आह ेव ती कामे वेळेवर करता येत नाही. साईभ  ताचंी गद  

जा  त अस  यामळेु  या माणात म खाली होतील  या माण ेऔषध फवारणी व इतर कामे कर  यात येतात. म 
मधील ढेकुण-झरुळांबाबत साई भ  तां  या त ारी येत असतात. 

   िकटकांचे भावी िनमलुन होणसेाठी एकाच वेळी सपंणु इमारतीला औषध फवारणी करणे आव  यक 
अस  याने. दर दोन मिह  यानंी इमारत िनहाय औषध फवारणी करावी लागते व फवारणी नंतर २४ तास खो  या बंद 
ठेऊन पढुील दोन ते तीन िदवसात िव तु , पाणी परुवठा , बांधकाम, इ  या िद िविवध िवभागासबंंधी मे  टनंसची कामे 
क न िडप  लीन ग करावी लागते.  

    यासाठी, या सव कामांचे िनयोजनासाठी उपाययोजना करण े गरजेचे अस  याने साईभ  तां  या गद चे 
माणानसुार साधारणतः दर मही  याला दोन इमारती (२५६ खो  या) सात िदवसांसाठी माहीती तं ान 

िवभागामाफत  लॉक के  यास १२ मिह  यात  येक इमारतीत दोनदा  व  छतेिवषयी सव कामे करता येतील. 
   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- स  यि थतीत, साई साद िनवास  थान व साईबाबा िनवास  थान 

िवभागाचे नतुनीकरण चालु  अस  याने  या िवभागाकडील अित र  त भार इकडील िनवास  यव  थेवर पडणार 
आह.े साईआ म भ  तिनवास िवभागातील प रसर मोठा अस  याने िनवास  यव  थे  या बाबतीत साईभ  तां  या 
त ारी येऊ नये व साईभ  तानंा उ  तम सवेा देणकेामी  तािवत उपाययोजना करणे गरजेचे आह ेअस ेन  मत 
आहे. 
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   करीता उपरो  त  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.  
िनणय .७३० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला. साईआ म भ िनवासकडील 

इमारत ची व छता, मटनं स व इतर कामे कमी गद या िदवशी कर यात यावीत, असे ठरले.  
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४७ गु थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅमेरा लोक म िनयिमत चालिवणेस परवानगी 

िमळणेबाबत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल., िशड  यांचे िद.०२.०५.२०१४ 
व िद.२६.०९.२०१६ रोजीचे प . 

िनणय .७३१ सदरह िवषयावरील चचा पढेु ढकलणते आली.             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४८ ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिंजनचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-

१८ साठी देणेकामी मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव  

िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 
           ताव:- ी साईबाबा सं थान िव त यव था ,िशरडी या ०१). मं िदर परीसर, ०२). साईबाबा 
भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ०४). निवन धमशाळा + ी साईनाथ 

णालय, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई धमशाळा, ०८). पाणीपरुवठा 
साठवण तलाव, ०९). साईआ म भ िनवास ए.सी. या वेगवेगळया िठकाणी महारा  रा य वीज िवतरण 
कंपनीकडून वीजपरुवठा घे यात आलेला आह.े महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा परुवठा काही कारणा तव 
वेळोवेळी खंडीत होतो. मोठे द ु तीचे कामे चाल ूअस यास महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते 
४८ तास दखेील वीजपरुवठा बंद ठेवला जातो. अशा काळात सं थानचे कामकाज सरुळीत चालावे व गद त , 
अंधारात काही अनचुीत घटना घडू नये हणनू पयायी वीजपरुवठयासाठी िठकिठकाणी जनरेटरसटे बसिव यात 
आलेले आह.े ह े सव जनरेटर सिु थतीत कायाि वत असणे गरजेचे आहे. याकरीता यासव जनरेटरची काही 
ठरावीक कालावधीत इिंजन आईल, िडझेल िफ टर, ऑईल िफ टर, बायपास िफ टर, कुलंट िफ टर बदली क न 
बी चेक सि हिसगं करणे गरजेचे असते . तसेच काही फॉ ट झा यास तातडीने द ु त क न जनरेटर कायाि वत 
करण ेगरजेचे असते. ऑईल िफ टर व इतर मटेरीअल ह ेजनरेटर उ पादक कंपनीचे वापरण ेफायदिेशर असते. ह े
सव मटेरीअल आप याकडे उपल ध नसते. हणनू जनरेटर इिंजनची सि हिसगं ह ेजनरेटर इिंजन उ पादक कंपनीचे 
अिधकृत सि हस िडलर यांचेकडून क न घेण ेगरजेचे असत.े 

   जनरेटसटेचा तपशील खालील माण े:- 
अ. . जनरेटसेट िठकाण जनसेट मता ईएसएन . मॉडेल . सं या 
०१) ी साई मं िदर परीसर (निवन) ५०० के हीए २५२६०००३ हीटीए-२८-जी. ०१ नग. 
०२) ी साई मं िदर परीसर (जुना) ५०० के हीए २५१६७८०९ हीटीए-१७१०-जी. ०१ नग. 
०३) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म) ५०० के हीए २५२४२३१७ हीटीए-२८-जी. ०१ नग. 
०४) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म) १०० के हीए २५१८७२९६ एनटी-४९५-जी. ०१ नग. 
०५) ी साईबाबा हॉ पीटल १०१० के हीए २५३६५८०५ केटीए-३८-जी-५  ०१ नग. 
०६) ी साईबाबा हॉ पीटल ५०० के हीए २५३५०२८१ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
०७) धमशाळा २५० के हीए २५२४९०८५ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
०८) धमशाळा २५० के हीए २५२४९२८५ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
०९) ी साई सादालय ५०० के हीए २५३२०२७१ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१०) ी साई सादालय २५० के हीए २५२४९०८७ एनटीए-८५५-जी. ०१ नग. 
११) साईआ म भ िनवास ५०० के हीए २५३६९१६६ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१२) साईआ म भ िनवास ५०० के हीए २५३६७६०४ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१३) साई धमशाळा ५०० के हीए २५३५०९७० केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
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१४) साई धमशाळा ५०० के हीए २५३०९०२८ केटीए-१९-जी-९ ०१ नग. 
१५) साईआ म भ िनवास ए.सी. ३२० के हीए २५३८१०५७ एनटीए-८५५-जी-२-I ०१ नग. 
१६) साईआ म  भ िनवास ए.सी. ३२० के हीए २५३८१०५८ एनटीए-८५५-जी-२-I ०१ नग. 
१७) पाणीपरुवठा साठवण तलाव २५० के हीए २५७६९५२९ ६ सीटीएए.३-६४ ०१ नग. 
१८) पाणीपरुवठा साठवण तलाव १०० के हीए २५१५४५१४ एनटीए-४९५-जी ०१ नग. 
१९) रथपालखी (िसंगल फेज) १५ के हीए ३०९७४ F1-7G1 ०१ नग. 
२०)  इमज सी ( ी फेज) ( पेअर) १० के हीए SC21300645 X13 G2 ०१ नग. 
२१) शां ितिनकेतन १५ के हीए D21022-

0300022 
DM 20  ०१ नग. 

 
तरी वरील ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसटे या िडझेल इिंजनचे वािषक सि हस 

कॉ ॅ ट सं थान जा.नं.एसएसएस/ िव तु/ २४१३/ २०१६ िद.१२-०८-२०१६ अ वये र कम . ३४,४५,९८७/- 
मा  रकमेस जनसटे उ पादक कंपनी म.ेकिम स कंपनीचे अिधकृत स ह स  िडलर मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स 
ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांना िद.१-०९-२०१६ ते िद.३१-०८-२०१७ या कालावधीकरीता दे यात आलेले 
होते.  मे.ि िनटी हाळसा दगुा से स ॲ ड सि हससे , नािशक ह ेमे.किम स यांचे अहमदनगर, नािशक, जळगांव व 
औरंगाबाद िज ाकरीता एकमेव कंपनी मा यता ा  अिधकृत स ह स सि हस िडलर आहते. या सि हस 
कॉ ॅ ट कालावधीम ये यांनी उ म र या सि हस िदली असनू सव जनसटे सरुळीत कायाि वत आहते. आता या 
सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-०८-२०१७ रोजी सपंत आहे. सदरील सव जनसटे नेहमी कायाि वत राहावे 
हणनू वेळोवेळी सि हिसगं करण े गरजेचे असते . यामळेु ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय 

जनरेटरसटे या िडझेल इिंजनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट दणेे गरजेचे आहे.  
  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- आता, ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशरडी या ०१). 

मं िदर परीसर,  ०२). साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर,  ०४). 
निवन धमशाळा + ी साईनाथ णालय, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई 
धमशाळा, ०८). पाणीपरुवठा साठवण तलाव, ०९). साईआ म ए.सी. या वेगवेगळया परीसरातील 
जनरेटरसटे या इिंजनचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता या कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणकेामी 
मा यता  िमळणेस तसचे येणा-या अपेि त पये ३४,५०,०००/- इत या अंदािजत खचास मा यता िमळणेस व 
शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न मे.किम स कंपनीचे अिधकृत स ह स िडलर यांचेकडून ई-
िनिवदा मागिवणसे तसचे मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु े येथील आवृ ीत 
जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न  ई - िनिवदा बोलिवणेस तसचे ई-िनिवदा 

ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक 
उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिंजनचे 
सन २०१७-१८ साठी वािषक कॉ ॅ ट देणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .३४,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं४९ एअर सक ट ेकसचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) सन २०१७-१८ साठी देणेकामी मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव  

िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

 ताव:- ी साईबाबा सं थानचे मं िदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ 
णालय + दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास व 

साईधमशाळा यािठकाणी या इमारत ना वीजपरुवठयाकरीता वतं  आठ िठकाणी सब टेशन उभा न 
िव तुपरुवठा कर यात आलेला आहे . महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरुवठा खंडीत झा यानंतर 
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करावया या तातडी या वीजपरुवठयासाठी येक िठकाणी जनरेटरसटे बसिव यात आलेले आहते . सदरचे 
जनरेटर सेट ऑपरेट ग करणकेरीता वतं  ए.एम.एफ.पॅनेल बसिव यात आलेले आहे. येक सब टेशन म ये 
महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरुवठा व जनरेटर या ए.एम.एफ.पॅनेलमाफत येणारा वीजपरुवठा वरील 
इमारत ना परुिवणके रता मेन िडि युशन पॅनेल बसिव यात आलेले आहते. सं थानम ये आजपयत िविवध 
िठकाण या ए.एम.एफ.पॅनेल व मेन िडि युशन पॅनेलम ये ८०० ॲ पीअर ते २०००ॲ पीअर कॅपॅिसटीचे 
एल.अँड.टी.कंपनीचे व िसमे स कंपनीचे येक  . १,३०,०००/- ते . ४,५०,०००/- िकंमतीचे एकुण १०२ 
नग एअर सक ट ेकर बसिव यात आलेले आहेत.   

जनरेटर या ए.एम.एफ.पॅनेलमधील एअर सक ट ेकर ह े वीजपरुवठा चाल ू बंद हो या या वेळेस 
हणजेच जनरेटर सेट चाल ूबंद हो या या वेळेस कं ोल सिकट दारे ऑटोमॅटीक ON / OFF होतात. याच माणे 

मेन िडि युशन पॅनेलमधील एअर सिकट ेकर ह ेMannually ON / OFF करावे लागतात. सतत या ON / 
OFF हो या या ि येमळेु कॉ टॅ ट ेकरचे ू , नट, बो ट, कने टर ि ंग ह ेलजू होत असतात. तसचे ेकर 
यािठकाणी स लायला जोडला जातो यािठकाणी पािकग होऊन कॉ टॅ टवर काबन जमा होत असतो. यामळेु 

कधी कधी ेकर चाल ू / बंद हो यास व स लाय यामधनू पास हो यास अडथळा येऊ शकतो. याच माणे 
एखादया मेन िडि युशन पॅनेल अथवा ए.एम.एफ.पॅनेल मधील एअर सिकट ेकर पासनू पढेु जोडलेला एखादा 
मेन वीच अथवा िव तु उपकरण अथवा मेन वीच भसूपंिकत झा यास या एअर सक ट ेकर मधनू मतेपे ा 
जा त वीज वाह वाहन पढुील हानी व धोका टळ यासाठी एअर सक ट ेकरमधील Over current & Earth 
fault स सर कायाि वत होऊन वीजपरुवठा खंडीत होतो. यामळेु पढुील हानी अथवा धोका टळत असतो. 
सं थानमधील काही िठकाणचे एअर सिकट ेकर हे २२ वषापुव  बसिवलेले आहेत. वरील सव 
कारणांमळेु एअर सिकट ेकरमाफत वीजपरुवठा कर यास काही अडथळा येऊन नये. याकरीता सदर या एअर 
सिकट ेकरची िनयिमत सि हिसगं करावी लागते . सि हिसगंचे वेळेस खराब झालेले कॉ टॅ ट व ेकर या 
आतील मेकॅिनझमचे सदोष पाट बदलनू एअर सिकट ेकरची सि हिसगं कर यात येते . एअर सक ट ेकरचा 
तपिशल खालील माण.े  

   01). L & T कंपनीचे Air Circuit Breaker 
 
 
 
 
 
 
 

0
2). Siemens कंपनीचे Air Circuit Breaker 
Sr.No. Description Nos. 
Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker 

01) Siemens Make 800 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 11 Nos. 
02) Siemens Make 1000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 04 Nos. 
03) Siemens Make 1600 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 07 Nos. 
04) Siemens Make 2000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 05 Nos. 
 Total :- 27 Nos. 

 
०१). ी साईबाबा सं थानचे एल.अँङ टी. मेक ६८ नग एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट 

सं थान जा.न.ंएसएसएस / िव तु / ३५९८ / २०१६ िद.०६-१०-२०१६ अ वये र कम . १०,००,००१/- मा  
रकमेस एअर सक ट ेकरचे उ पादक कंपनी म.ेएल.अँड.टी.कंपनी, मुंबई याचंे अिधकृत स ह स  िडलर मे.टेक 
इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई यांना िद.१-१०-२०१६ ते िद.३०-०९-२०१७ या कालावधीकरीता दे यात 
आलेले होत.े या सि हस कॉ ॅ ट कालावधीम ये यांनी उ म र या सि हस िदली असनू सव एअर सक ट ेकर 
सरुळीत कायाि वत आहते. आता या सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३०-०९-२०१७ रोजी सपंत आहे.  

Sr.No. Description Nos. 
 Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker 
01) L & T Make 800 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 50 Nos. 
02) L & T Make 1000 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 10 Nos. 
03) L & T Make 1000 A 4 Pole  Air Circuit Breaker 04 Nos. 
04) L & T Make 1600 A 3 Pole  Air Circuit Breaker 11 Nos. 
 Total :- 75 Nos. 
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०२). मे.िसमे स कंपनी यांना सं थान जा.न.ंएसएसएसटी / िव तु / ११६४ / २०१६ िद.१०-०६-
२०१६ व जा.न.ंएसएसएसटी /िव तु /१६९६ /२०१६ िद.०७-०७-२०१६ अ वये प  व मरणप  पाठवनू 
वािषक सि हस कॉ ॅ ट सदंभात प यवहार कर यात आला होता . परंत ू यांनी कोणताही ितसाद िदला नाही. 
यामळेु मागील वष  िसमे स कंपनीचे एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट दे यात आले न हते. 

एल.अँड.टी.कंपनीचे स ह स कॉ ॅ ट िदलेले म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा .िल., मुंबई यांना िवनंती के यानसुार 
यांनी ी साईचंी सवेा हणनू  िसमे स कंपनी या या नऊ ेकरला ॉ लेम आला या ेकरची ता परुती द ु ती 

क न िदलेली आहे. यामळेु मागील वष  फ  एल.अँङ टी.मेक ६८ नग एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट दे यात आले होते. यावष  एल.अँड.टी.मेक आिण  िसमे स मेक या दो ही कंपनी या ेकरची सं या 
एकि त के याने याअनषुंगाने वाढले या सं येनुसार वािषक सि हस कॉ ॅ टचीही अंदािजत र कम वाढलेली 
िदसनू येते. तरी सदरील एल.अँड.टी.मेक आिण  िसमे स मेक या दो ही कंपनीचे सव एअर सक ट ेकर नेहमी 
कायाि वत राहावे हणनू वेळोवेळी सि हिसगं करण ेगरजेचे असते . यामळेु ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट 

ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट दणेे गरजेचे आहे.  
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- एल.अँङ टी. आिण िसमे स कंपनीचे एअर सक ट ेकरचे वािषक 

सि हस कॉ ॅ ट दयावयाचा तपशील खालील ामण े:- 
Sr.No. Description Qty. 

01) 
Regular Preventive Maintence low Voltage L&T make Air Circuit 
Breaker 

75 Nos. 

02) 
Regular Preventive Maintence low Voltage Siemens make Air 
Circuit Breaker 

27 Nos. 

 Total :- 102 Nos. 
   

उपरो माण े ी साईबाबा सं थानचे मं िदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ 
णालय + दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास व 

साईधमशाळा या िविवध िठकाणी कायाि वत असले या  एल.अँड टी कंपनी व िसमे स कंपनी अशा दो ही 
कंप याचे एकुण १०२ नग एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ साठी दणेकेामी 
अंदाजे र कम पये १३,५०,०००/- (अ री र कम पये तेरा लाख प नास  हजार) मा  खच येण ेअपेि त आह.े 
तरी ी साईबाबा सं थानचे सव एअर सक ट ेकरचे वािषक कॉ ॅ ट सन २०१७-२०१८ या कालावधीसाठी 
दणेकेरीता येणा-या खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न उ पादक कंपनीचे अिधकृत 
स ह स िडलर व इतर यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणसे तसचे मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या 
मुंबई-पणुे येथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई -िनिवदा 
बोलिवणेस तसचे ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा  खरेदी सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक त ा 
िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७३३ यावर सिव तर चचा होऊन, एअर सक ट ेकसचे सन २०१७-१८ साठी वािषक स ह स कॉ ॅ ट 
(AMC) देणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.१३,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५० फायर फायटरसाठी ॉली माऊंटेड ५० के. ही.ए. पॉवर जनरेटर खरेदी करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील 
सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  

(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन 
  वरील अिधिनयमास िनणयास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:- आप कालीन सगंी इमारत ना आग लाग याची घटना घड यास यावर उपाययोजना हणनू 
सं थानमाफत मं िदर परीसर व ी साई सादालय यािठकाणी वॉटर हाय ंट यं णा बसिव यात आलेली आह.े या 
वॉटर हाय ंट यं णलेा १२.५ एच.पी.चे मोटार पंपसटे बसिव यात आलेले आहते. फायर ऑडीट सचुनेनुसार 
आता १२.५ एच.पी.मोटार पंपसटे ऐवजी ५० एच.पी.मोटार पंपसटे बसिव यात येणार अस याने फायर ॲ ड 
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से टी िवभागाने कळिवले आह.े या वॉटर हाय ंट या मोटार पंपसेटकरीता िव तुपरुवठयाकामी आप कालीन 
घटने या सगंी पयायी वीजपरुवठयाकरीता फायर ॲ ड से टी िवभागाने िव तु िवभागाकडे ०१ नग ५० के हीए 
ॉली माऊंटेड िडझेल जनरेटरसटे ची मागणी केलेली आह.े   

मागणी:- ५० के हीए िडझेल जनरेटरसटे ॉलीसह खरेदी करणेकरीता येणार खच हा महारा  
शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१५-२०१६ नुसार तयार केलेला आह.े तरी ५० के हीए िडझेल जनरेटरसेट 
ॉलीसह खरेदी करणकेरीता परुवठादार यांचेकडून ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करावा लागणार आहते . खरेदी 

करावया या जनरेटरसेटचा तपिशल पुढील माण े:-  
Sr.No. CSR 

No. 
Description Qty Rate Amount 

01) 11-1-9 Suppliyng,Erecting & Commissioning of 40 
KW / 50 KVA Four Wheel Trolly mounted 
silent Diesel Genrating set with CPCB 
approved acoustic enclosure.Comprising of: 
“Cummins” Model 4 BTAA3.3-G11 Radiator 
cooled Diesel engine developing 66 BHP at 
1500 RPM complete with standard accessories 
copled to alternator rated at 40 kw / 50 KVA 
at 415 volts mounted on channel Iron Base 
frame.Complete with fuel tank of 150 
ltrs.capacity with standard of manual control 
Panel and Battery with 1 No.12V. 

01 Set. 

 
 
Rs.6,40,59
3/- Rs.7,35,593/- 

02) Non 
CSR 

Four Wheel Trolly for above genset (The 
above genset to be supplied with erected on 
the said trolley) 

Rs.0,95,00
0/- 

   Total Amount :- Rs.7,35,593/- 
              

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- उपरो माण े जनरेटसेट ॉलीसह खरेदी करणकेामी महारा  
शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१५-२०१६ नुसार अंदाजे र कम पये ७,३५,५९३/- मा  इतका खच येणे 
अपेि त असनू सदरील खचास व बाहरेील ठेकेदार  / परुवठादार यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणकेामी मराठीतील, 
व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयेथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे वेबसाईटवर 
जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणेस तसचे ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर 
उघडून दरांचा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता   िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७३४ यावर सिव तर चचा होऊन, फायर फायटरसाठी ॉली माऊंटेड ५० के. ही.ए. पॉवर जनरेटर खरेदी 
करणेकामी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .७,३५,५९३/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५१ सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता वािषक प दतीने इलेि कल सािह य खरेदी करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील  
सव िकंवा  यापैक  कोण  याही एका योजनासाठी कर  यात येईल:-  

(क). मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन  
  वरील अिधिनयमास िनणयास अनसु न खालील माणे  ताव सादर करीत आहोत. 

ताव:- ी साई मं िदर, सव दशनरांग हॉल व शेड, सव भ िनवास थाने, ी साई सादालय, दो ही 
हॉ पीटल, शै िणक सकुंले, साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, म यवत  भांडार, निवन भांडार, सव कमचारी 
अिधकारी िनवास थान या सव इमारत मधील इले ीकल मे टेन सची कामे िव तु िवभागामाफत केली जातात. 
तसचे मं िदर प रसर, सव भ िनवास थाने परीसर, ी साई सादालय प रसर, दो ही हॉ पीटल प रसर, शै िणक 
सकुंले परीसर, कमचारी िनवास थाने प रसर, हिेलपॅड परीसर, पाणीपरुवठा साठवण तलाव परीसर , येसगांव 
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पालखी िवसावा थांबा, साई पालखी िनवारा-िनमगांव, पांगरी पालखी िवसावा थांबा, पां ढुल  िवसावा थांबा 
येथील इमारती व प रसरातील ीट लाईट मे टेन सचे काम िव तु िवभागामाफत केली जातात . तसचे िविवध 
िवभागां या मागणी माण े िकरकोळ व पातील वायर गची कामे तातडीने पणु क न दयावी लागतात. काही 
वेळेस काही िठकाणी निवन केबल टाकून निवन मेन वीचेस बसवनू स लाय चालू  क न दयावा लागतो. तसचे सन 
२०१७-१८ या वषाम ये येणा-या शता दी वषाकरीता उभार यात येणा-या सं थान जागेतील मंडपाम ये लाईट 
यव था क न देणकेामी इले ीकल मटेरीयलची आव यकता भासणार आहे. तसचे ी रामनवमी उ सव, ी 

गु पौिणमा उ सव, ी पु यितथी उ सव, नाताळ तसचे नववषारंभा करीता िठकािठकाणी उभार यात येणा-या 
मंडपाम ये इले ीकल मटेरीयलची आव यकता असत.े तसचे सं थानमाफत दरवष  साज-या के या जाणा-या 

ी साई स च र  पारायण काय मासाठी मंडपाम ये मोठया माणात इले ीकल मटेरीयलची आव यकता 
असत.े यािशवाय कमचारी / अिधकारी िनवास थाना या मे टेन सकामीही मटेरीयलची गरज भासते. यासव 
कामाकरीता लागणारे इले ीकल सािह य वेळेवर उपल ध असावे लागते. मे टेन स करणकेामी येणा-या 
परीसरातील इमारत चा तपशील खालील माण.े 

 
अ. . परीसराच ेनांव इमारत चा तपशील 

०१) मं िदर परीसर ०१).समाधी मं िदर, ०२). शनी मं िदर ,०३).गणपती मं िदर, ०४).महादवे मं िदर, ०५). 
गु थान, ०६). चावडी, ०७). दारकामाई, ०८).िदि त वाडा, ०९). सभामंडप, १०). 
युिझयम हॉल, ११). शां ितिनवास इमारतीमधील सव ऑिफसेस, १२). भ िनवास 

इमारतीमधील सव ऑिफसेस, १३). शांतीिनवास इमारतीमधील दशन हॉल, १४). 
भ िनवास इमारतीमधील दशन हॉल, १५).  िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शडे, १६). 
साईनाथ छाया इमारत, १७). सेवाधाम इमारत, १८). साईिनवास अितथीगहृ  १९). मु य 
भांडार, २०). सुलभ शौचालय इमारत,  २१). साईउ ान इमारत, २२). मंगल कायालय 
इमारत, २३). शां ितिनकेतन, २४).साई कॉ ले समधील िमट ग हॉल, २५). साई 
कॉ ले समधील ०४ काऊंटर, २६). मं िदर परीसरातील दो ही डोनेशन काऊंटर, २७). 
स यनारायण पुजचेा हॉल, २८). हनुमान मं िदर, २९). खुले नाटयगहृ, ३०).गु थान समोरील 
यान मं िदर (स या सी.सी.िट. ही.करीता वापर),  ३१). केशव मं िदर, ३२). १६ गुं ठे परीसर, 

३३). लडीबाग धबधबा, ३४).जनरेटर म, ३५). सरंजाम बाग, ३६). सव िठकाणची ीट 
लाईट   

०२) साईनगर परीसर ०१). ी साईबाबा हॉ पीटल, ०२).साई यान न.ं०१, ०३). साई यान न.ं०२, ०४).साईनगर, 
०५).समपण,  ०६). साई मरण न.ं०१, ०७). साई मरण न.ं०२, ०८). साई मरण न.ं०३, 
०९).साईिचतंन नं.०१, १०).साईिचतंन नं.०२, ११). साईिचतंन नं.०३,  १२).साईिचतंन 
न.ं०४, १३). मु य भांडार, १४). यायाम शाळा, १५). आर.एम.ओ.इमारत, १६). मेडीकल 
टोअर, १७). लड बँक, १८). जनरेटर म, १९).एस.टी.पाक गं २०)  सव िठकाणची ीट 

लाईट 
०३) धमशाळा परीसर ०१). दारावती भ िनवास, ०२). ी साईनाथ हॉ पीटल,०३).कॅ टीन, ०४).केसपेपर 

कायालय, ०५). जनरेटर म, ०६).बगीचा, ०७).लॉ ी, ०८). सव िठकाणची ीट लाईट 
०४) साईआ म 

भ िनवास परीसर 
०१).ए लॉक, ०२).बी लॉक,०३).सी लॉक, ०४).डी लॉक, ०५).ई लॉक,०६). एफ 
लॉक,०७).जी लॉक, ०८).एच लॉक,०९).आय लॉक, १०).जे लॉक,               

११).के लॉक,१२).एल लॉक,१३).आर लॉक, १४).ॲि पिथएटर, १५).जनरेटर म, 
१६).एच.टी.पी. लॅ ट, १७).सव िठकाणची ीट लाईट  

०५) साई धमशाळा 
परीसर 

०१).ए लॉक, ०२).बी लॉक  ,०३).सी लॉक, ०४).डी लॉक,     ०५).   ई लॉक, 
०६).एफ लॉक, ०७).आर लॉक, ०८).जनरेटर म, ०९).एच.टी.पी. लॅ ट, १०).सव 
िठकाणची ीट लाईट  

०६) ५०० म परीसर ०१).इमारतीमधील सव खो या, ०२). कॅ टीन,०३).बगीचा, ०४).सव गाळे, ०५). सव हॉल, 
०६). मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान, ०७). साई सहवास न.ं०१, ०८).साई सहवास 
न.ं०२, ०९).साईसहवास न.ं०३, १०). साईसहवास न.ं०४, ११). वाहन िवभाग, १२). 
बगीचा, १३). जनरेटर म, १४). वकशॉप , १५). पंप म, १६). लॉ ी, १७). गुलाब गाडन, 
१८). क या शाळा, १९). इं लीश मेिडयम कुल, २०).आय.टी.आय., २१). सव िठकाणची 

ीट लाईट    
०७) ी साई सादालय ०१).कायालय,०२).जनरल हॉल, ०३).बुफेहॉल, ०४). ही.आय.पी.हॉल, ०५). ही. ही. 
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परीसर आय.पी.हॉल, ०६).मेन िकचन, ०७).चपाती िकचन, ०८). टोअर, ०९).आय.टी.िवभाग, 
१०).गॅस लटँ ए रया, ११).मेकॅिनकल िवभाग, १२).लाडू िवभाग, १३).जनरेटर म, 
१४).पंप म, १५).सव िठकाणची ीट लाईट 

०८) नवीन सेवाधाम 
परीसर 

०१).ए लॉक, ०२). बी लॉक,०३). सी लॉक, ०४).डी लॉक, ०५).ई लॉक, ०६).एफ 
लॉक, ०७).जी लॉक, ०८).एच लॉक, ०९). सव िठकाणची ीट लाईट   

०९) कनकुरी साठवण 
तलाव परीसर 

०१).सव िठकाणची ीट लाईट, ०२). जनरेटर म,०३). पंप म, ०४).वकशॉप, 
०५). टोअर म 

१०) पालखी थांबे  ०१).पांगरी पालखी थांबा, ०२). िस नर पालखी थांबा,०३). पां ढुल  पालखी थांबा, 
०४).येसगांव पालखी थांबा 

११)  हलेीपॅड हलेीपॅडवरील िव ांतीगहृ, नगर-मनमाड रोड ते हलेीपॅड ीट लाईट 
उपरो माणे या सव िठकाणी साई भ ांकरीता साधारणत: ७००० नग िसिलंग फॅन, ए झॉ ट फॅन, 

टॅ ड फॅन व साधारणत: ९००० नग टयबुलाईट तसचे ५०० नग ीट लाईट िफट ज बसिव यात आले या 
आहते. तसचे साई भ ांचे सोयी सिुवधसेाठी दशनलाईन समाधी मं िदर, येक इमारतीम ये व प रसराम ये २४ 
तास अखंिडत िव तु परुवठयाची यव था केलेली आहे. वीजपरुवठयाकरीता महारा  रा य वीज िवतरण 
कंपनीकडून िविवध िठकाणी उ चदाब वीजपरुवठा जोडून घेऊन नऊ िठकाणी सब टेशनची उभारणी कर यात 
आलेली आह.े िव तु िवभागाचे दनैं िदन मे टेन सकामी तसचे मयािदत व पा या निवन कामांसाठी सािह याची 
आव यकता असते. मटेरीयल वेळेवर उपल ध न झा यास देखभाल व दु तीस अथवा निवन व पा या 
करावया या कामास िवलंब होतो. 

िव तु िवभागास लागणा-या िविवध कार या इले ीकल मटेरीअलची खरेदीसाठी िद.१५-१०-
२०१४ रोजी खरेदी िवभागाकडे ताव पाठिव यानंतर खरेदी िवभागामाफत ही खरेदी सन-२०१६ म ये कर यात 
आली होती. यासाठी खरेदी िवभागामाफत एकुण र कम पये १,३०,६०,२५५/- इत या रकमे या मटेरीयलची 
खरेदी झाली होती. या सन-२०१६ म ये झाले या वािषक खरेदीम ये फ  ४० ते ५० ट के मटेरीयल 
परुवठाधारकांकडून परुिव यात आले आह.े यामळेु इले ीकल मे टेन ससाठी अडचणी िनमाण होत आहे.  

यापवू  सन २०१३ ते २०१५ या तीन वषात खरेदी झालेली न हती. साधारणत: दरवष  वािषक खरेदी 
होत असते. परंत ूम यंतरी खंड पड याने परंत ूसव इमारत मधील इले ीकलचे मे टेन स सतत चाल ूअस याने 
इले ीकल मटेरीयलची अ यंत गरज भासत आह.े यामळेु िव तु िवभागामाफत करावया या दनैं िदन 
मे टेन सकामी व निवन करा या लागणा-या कामासाठी िविवध कारचे लागणारे इले ीकल मटेरीयल सं थानचे 
मु य भांडार व िव तु िवभागाचे सब टोअरला िश लक नस याने दनैं िदन कामकाजात अडचणी िनमाण होत 
आह.े  

िव तु िवभागाकरीता आव यक असणा -या इलेि कल मटे रयल या दराबाबत िविवध कंप यांची 
दरप के तसचे दरु वनीव न माकटमधील िविवध स लायस कडून दराची मािहती घेऊन या दरांचा उ लेख यात 
केलेला आह.े य  ई-िनिवदमे ये या दरां पे ा कमी दर येऊ शकतात. 

मागणी:- सोबत या यादीनुसार िव तु िवभागाचे दनैं िदन इले ीकल मे टेन सकरीता िविवध काराचे 
सािह य खरेदी करावे लागणार आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- उपरो माण े सोबत या यादीनसुार िव तु िवभागाचे दनैं िदन 
इले ीकल मे टेन सकरीता िविवध काराचे सािह य खरेदी करणकेामी अंदाजे र कम पये १,४१,९९,३२०/- 
मा  इतका खच येण ेअपेि त असनू सदरची खरेदी ही सं थान या खरेदी िवभागामाफत होणसे , येणा-या खचास 
मा यता िमळणसे तसचे बाहरेील ठेकेदार / परुवठादार यांचेकडून खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा मागिवणकेामी 
मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयेथील आवृ ीत जािहरात दऊेन तसचे सं थानचे 
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणसे तसचे ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-िनिवदा खरेदी 
सिमतीसमोर उघडून दरांचा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता 
 िमळणसे िवनंती. 

िनणय .७३५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-२०१९ या वषाकरीता आव यक असलेले इलेि कल सािह य 
खरेदी करणेकामी, वािषक दर ठरिवणेसाठी तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व यासाठी 
येणा या अंदाजे .१,४१,९९,३२०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   

(कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५२ सन २०१६-२०१७ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य-कडधा य व िकराणा मालाचे 

घट-तुटीबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :-सन २००४ चा महारा   अिधिनयम माकं १४ भाग-४ मध ् ये महारा   

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) 
नसुार भ  तांना जेवण परुिवणे आिण अ   छ  चालिवण.े 

 तािवक:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१५.६.२०१७ रोजीचे सभेत ी साई सादालयातील 
धा  य-कडधा  य व िकराणा मालाची  तावात नमदु केलेली िद.०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ वषाअखेरची 
घट-तटुीस मा  यता िमळणकेामी  ताव सादर करणते आलेला होता. परंत ूसदंिभय नसूार सदर सभेतील िनणय 

ं .४७६ नूसार सदरील घट-तटु कशाचे आधारे काढली ,  यासह सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा, असा 
िनणय झालेला आह.े  

ी साई सादालयाम  ये दररोज अंदाजे ३५ ते ४० हजार साईभ  त सादभोजनाचा लाभ घेत असनू 
उ  सव कालावधीम  ये ही सं  या वाढून ८० ते ८५ हजारापयत जाते. तसचे दररोज समुारे ९००० अ  नपाक टांची 
िव  होत आह.े  याकामी लागणारा िकराणा माल, धा  य- कडधा  य डाळी इ  यादी साफ के  यानंतर वापरासाठी 
दे  यात येतात. सदर माल िड  टोनर मिशन  दारे व मनु  यबळाकरवी साफ कर  यात येतो. सव कारचे धा  य व 
कडधा  य  व  छ कर  यात येत असनू गह व हरबरा दाळ दळ  यानंतर काही माणात घट येत.े  याच माण ेदळण-
कांडन व साफ के  यानंतर काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. तसचे वातावरणात वेळोवेळी होणा-या 
बदलामुळेही कडधा  या  या वजनात घट येते. या सव कारणामळेु व ि या करतांना िकराणा मालाम  ये घट-तटु 
येत असते. वरील माण ेभाजी बनिवणेसाठी लागणारा मसाला दखेील तयार कर  यात येतो.  याकरीता मसा  याचे 
पदाथ उदा. िहरवी िवलायची, लवंग, तेजपान, हळद, िमरची इ.वापरणते येत असनू  याम  ये दखेील वरील माणे 

या केली असता काही माणात घट येत असते. 
याबाबत सन-२००५-२००६ म  ये सादालयाचे लेखाप र णामधील मु ा व मा .  यव  थापन सिमती 

िद.०२/०५/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४०५ नूसार, सन २००७-०८ पासनू पु ढे ी ल गाणी,  थािनक 
अंतगत लेखाप र क यांचे सचुनेनसूार शासक य िडपाटमटकडून माहीती घेवनू ी ल गाणी यांच े मागदशनाने 
िनयमावली क न घट-तटु दशिव  याची कायवाही करणेस मा  यता दे  यात आली होती. घट-तटुीबाबत शासनाची 
िनि त अशी िनयमावली नस  यामुळे  याकरीता शासक य सं  था , इतर दवे  थान, सरकारी कारागहृ, िमलीटरी 
कॅ  प, सरकारी अ  नधा  य महामंडळ अशा १० सं  थांना शासन शाखा जा.नं.७८३७ िद.२१/०५/२००७ प  
पाठवनू  याचंेकडे असलेली धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-तटुीची प  दती िलखीत  व पात मागिवणते 
आलेली होती. 

 यानसूार धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-तटुीबाबत खालील तीन शासक य व धािमक 
दवे  थानांकडून धा  य कडधा  य व िकराणा मालाचे चलीत घट-तटुीबाबत माहीती ा  त झाली होती.  याचा 
तपिशल खालील माणे 

अ.न.ं सं  थेचे नांव तपिशल ( ित ि वंटल घट-तुट) 
०१. येरवडा म  यवत  कारागहृ, पणुे  वारी-४%, बाजरी-५%, गह-५%, तांदळू-२%, सव कार  या डाळी-२%, 

फळभाजी-५%, पालेभाजी-१०%, ज.लाकूड/कोळसा-५% 
०२. म  यवत  कारागहृ, नािसकरोड साखर व वन.तपु या खा तेलास घट नाही मा  कडधा  य व डाळी-२% 
०३. गजानन महाराज सं  थान, शेगांव    ती ि वंटल ३% ते ५% एवढी घट-तटु दशिवलेली आहे.  

 
  उपरो  त सदर प  दतीचा िवचार क न मा. ी अभय शा  ी (सी.ए.), मा. ी.ए.जी.ल गाणी, (सी.ए.) हे 

सं  थानचे अंतगत लेखाप र क व मु  य लेखािधकारी यांनी खालील माण े सं  थानची घट-तटुीबाबतची 
िनयमावली बनिवणते आलेली असनू  यास मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभेत िनणय 

ं .५६० नूसार मा  यता िमळालेली आहे त  हापासनू चलीत िनयमावली माणे आजतागायत कायवाही चालू  
आह.े 
1) सन २००७ -२००८ म  ये सादालयात  य  आलेली घट-तटु इतर दवे  थान व सं  था यांचेकडील 

िच लत घट-तटुीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तटु यो  य असनू इतरांचे तलुनेने कमी 
असलेने दर सहा मिह  यानंतर  तािवत घट-तटु नांवे टाकणते यावी. 
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2) दर सहा मिह  यानंतर  य  मालाचा साठा व रिज  टर माण ेिदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी 
करावी. 
3) दर सहा मिह  यानंतर  य  िश  लक माल व रिज  टर माण ेिदसणारा साठा याची तपासणी के  यानंतर 
तपासणी अंती आलेली घट-तटु  तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ  यास  याबाबतचा व  तिुन  ठ अहवाल मा. 
 यव  थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा. मा   तािवत सरासरी पे ा आलेली घट-तटु जादा असले 

तर  यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी.  
उपरो  त िनयमावलीनुसार व मा.  यव  थापन सिमती िनणयानसूार सादालयातील धा  य-कडधा  य व 

िकराणा मालाची घट-तटु खच  टाकणेस मा  यता िमळालेली आह.े  यानूसार सन २०१६-२०१७ या आिथक 
वषाम  ये ी साई सादालयातील धा  य-कडधा  य व िकराणा मालाचे घट-तटुीबाबतचा तपिशल खालील माणे 
सादर करणते येत आहे. 

सन २०१६-२०१७ म  ये धा  य-कडधा  य व िकराणा मालाम  ये आले  या घट-तटुीचा तपिशल- 

अ.न.ं 
मालाचा 
तपिशल 

िद.०१/०४/२०१६ ते 
िद.३१/०३/२०१७ 
अखेर  य  खच 

झालेला माल 

िद.०१/०४/२०१६ ते 
िद.३१/०३/२०१७ 

अखेर  य  
आलेली घट-तुट 

घट-तुटीचे 
माण 

मा  य झाले  या 
घट-तुटीचे 

माण 

  िकलो/ ॅम िकलो/ ॅम ट  केवारीम  ये ट  केवारीम  ये 
१ गह ११७४२३६.००० ३०९९२.००० २.६४ ३.०० 
२ तांदळू ८०१४५५.००० ४५४९.००० ०.५७ १.०० 
३ तरुदाळ ९७८६६.२५० ६२२.००० ०.६४ १.०० 
४ हरबरा दाळ ४६४६६.५०० ३७३.५०० ०.८० २.०० 
५ मगुदाळ ७६९९०.००० ५३८.००० ०.७० १.०० 
६ गळु २६८६९.२०० १४४.५०० ०.५४ १.०० 
७ रवा ४८७०२.५०० ३४३.५०० ०.७१ १.०० 
८ शगदाणे ३९८८२.५०० ३२३.००० ०.८१ १.०० 
९ िमरची १४०३३.००० ३९०.००० २.७८ ४.०० 
१० हळद ९८४१.४५० २९१.००० २.९६ ४.०० 
११ मोहरी ४८८२.००० ६८.००० १.३९ २.०० 
१२ िजरे ६०९२.००० ९३.००० १.५३ २.०० 
१३ मसाला २१४०.४५० ४४.२५० २.०७ २.२५ 
१४ धने  पावडर १४२९१.७०० २६२.५०० १.८४ २.५० 
१५ खोबरेवाटी १४९०१.२५० १०४.००० ०.७० १.०० 
१६ हरबरा ६१५६६.२५० ४५१.००० ०.७३ १.०० 
१७ वाटाणा ५१९४५.००० ३११.००० ०.६० १.०० 
१८ मगु ७८४२९.२५० ५७६.००० ०.७३ १.०० 
१९ मठ ८०५००.००० ५३०.००० ०.६६ १.०० 
२० मेथी ३०९.८०० ४.५५० १.४७ २.२५ 
२१ सुठं  २३५.००० ८.९५० ३.८१ ५.२५ 
२२ मैदा ३६०३०.००० १२९.००० ०.३६ ०.५० 
२३ भगर २२५.५०० ४.५०० २.०० २.०० 
२४ साबदुाणा २३८८३.००० २२८.००० ०.९५ १.२५ 
२५ क  चे  पोह े १२३१.५०० १०.३०० ०.८४ १.०० 
२६ भाजके पोह े २०२०.००० ६३.००० ३.१२ ४.०० 
२७ डा या ४८७.००० ४.००० ०.८२ १.२५ 
२८ चवळी १६८२४.००० ७४.००० ०.४४ १.०० 
२९ काबलुी चना  ६६८०.००० ३४.००० ०.५१ १.०० 
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  मागणी:- सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम  ये  य  िश  लक िकराणा मालाचा साठा व 

रिज  टर माण ेखच  पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर  यात आलेली आह.े सदर घट-तटुीचे अवलोकन 
करता  य  आलेली घट-तटु ही मा  य असले या घट-तटुीचे माणापे ा कमी माणात आह.े  यामळेु सदरील 
घट-तटु नांवे टाक  याचा व  तिुन  ठ अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणे गरजेचे आहे.  

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनमुान :- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत :- तरी उपरो  त माणे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम  ये ी साई 

सादालयात  य  आलेली घट-तटु ही सं  था नने िनि त केले  या माणापे ा कमी माणात आह.े तरी सदरचे 
अहवालास शासक य मा  यता िमळणकेामी उपरो  त िवषयाची िटपणी मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ 
फेरसादर.  

िनणय .७३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-२०१७ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य-
कडधा य व िकराणा मालाचे घट-तुटीबाबत या उपरो  तावाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास 
मा यता दे यात आली.      (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५३ ी साई समाधी शता दी वष २०१७-१८ चे िनिम ाने होणा या गद या पा भुमीवर साईभ ांना िव  

कर यात येणा या मोतीचुर लाडू साद पािकटांऐवजी १५० ॅम वजनाचे बुंदी साद पाक टे 
िव बाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) 
म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयममधील 
२१ (१घ) नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवणे.  

   ा  तािवक- चे दशन झालेनंतर बाहे न येणा-या साईभ  तानंा साद  हणनु एखादा पदाथ घरी नेता 
यावा, या उ ेशाने शु  द गावराण तपुापासनु मोतीचरु लाडु बनिव  या चे ठरले. सदरचे मोतीचरु लाडु शु  द गावराण 
तपुात बनिवलेले अस  याने सकस व पौ  टीक असतात,  यामळेु थतमः दशन रांगेमधनू साईभ  तांना साद 
लाडूचे मोफत िवतरण कर  यास मा  यता दे  यात आली होती. साईभ  तानंा  याचा अ  पोपहार/ साद  हणनूही 
उपयोग करता येईल, असा मा.ि सद  यीय सिमतीचा हते ु होता . या सव बाब चा िवचार क न मा. ि सद  यीय 
सिमतीने मा. मुंबई उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठा  या िनणयास अधीन राहन िद.१५ ऑग  ट २०१३ 
पासनु साईभ  तांना थमतः दशन रांगेम  ये मोफत लाडू साद वाटप करणसे मा  यता िदली होती. 

   परंत ुभ  ताचंी वाढती गद  व तयार होणारे म तीचरु लाडु साद पाक टे साठा यांचा ताळेबंद ल ात 
घेता, तयार होणारी पा क टे ही गद  या सं  येपे ा िनि तच कमी आहते.  यामळेु दशनरांगेमधील भ  तानंा 
मोतीचरु लाडु पाक टाएैवजी १०० ॅम वजना  या बुं दी साद पािकटाचे वाटप कर  यात यावे." अस ेठरले होते. 
मा  नंतर सदरची १०० ॅम बुं दी साद साईभ  ताकंडुन पुण खा  ला जात नाही व तो इतर  सां डुन पायाखाली येत 
अस  याने १०० ॅम बुं दी सादाचे पाक टाऐवजी ५० ॅम बुं दी साद पाक टाचे वाटप कर  यात यावे अस ेठरले 
आह.े  यानुसार सदरची कायवाही िद.०३/०९/२०१६ पासनु सु  आहे .  

    याच माण े ी साई समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  ट बर, २०१७ पासनु सु  होत अस  या ने 
िशड म  ये साईभ  ताचंी चंड माणात गद  वाढणार आह.े  यामळेु येणा-या साईभ  तां  या गद नुसार  यानंा 

साद पी लाडु/बुंदी साद पाक टे िवतरण करणे गरजेचे आह.े लाडु िनिमतीचे काम ह ेमनु  यबळा  दारे (Man 
Power) क न घेतले जात आहे,  यासाठी कोणतीही अ  याधिुनक मिशनरी अजनु िवभागाकडे तसचे बाजारातही 
तपास केला असता तशी मशीनरी उपल  ध नस  यामळेु होणा-या संभा  य गद  या माणात लाडु िनिमती होणे 
आव  यक आह.े मा   यासाठी परेुशी मोकळी जागा व साधनसा गीची आव  यकता आह.े सदरचे िठकाणी 
मोकळी जागा व सािह  य यांचा अभाव अस  यामळेु केवळ लाडु साद िवतरण क न होणा-या गद चे िनयोजन 
कर  यास अडचण चे होणार आह े. 

    यासाठी साई समाधी शता  दी वष २०१७-१८ चे िनिम  ताने होणा-या गद चे पा  वभमुीवर जा  तीत 
जा  त साईभ  तानंा सादाचा लाभ िमळावा या उ ेशाने मागील कंुभमेळा पवाम  ये आप  ती  यव  थापन  हणनु 
केले माणे १५० ॅम सटुी बुं दीची पाक टे पॅक ग क न िव  करणसेाठी िद.२३.०७.२०१५ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .२०७ अ  वये, मा  यता दे  यात आली होती.  यानसुार कंुभमळेा पवाम  ये 



120 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

िविवध िठकाण  या काऊंटसवर  येक  १५० ॅम वजन असलेले बुं दीची पाक टे भ  तानंा िव साठी ठेव  यात 
आली होती.  या माण े साई समाधी शता  दी वषात आप  तकालीन प रि थतीम  ये १५० ॅम वजनाचे बुं दी 
पाक टे भ  तानंा िव  के  यास गद वर िनयं ण ठेवता येईल व सादाचे िनयोजन करता येऊन जा  तीत जा  त 
भ  तानंा  याचा लाभ दतेा येईल व एका १५० ॅम सटुी बुं दी पाक टाची िकंमत लाडु साद पाक टा माणचे 
.२५/- इतक  ठेवता येईल.  

   मागणी- साई समाधी शता  दी वषात लाडु/बुंदी सादाचा सव साईभ  तानंा लाभ िमळावा या  टीने 
लाडु िनिमतीम  ये उत ्पादनात वाढ करणसेाठी य  न करता येईल स  या लाडू पाक टाची िकंमत .२५/- इतक  
आहे,  या माण ेसदर १५० ॅम वजनाचे ०१ सटुी बुं दी पाक टाची िकंमत .२५/- इतक  ठेवता येईल व भिव  यात 
लाडू पाक टांची िकंमतीत वाढ झा  यास  या माण े बुं दी पाक टाची िकंमत ठेवता येईल. जा  त गद  या 
आप  तकालीन प रि थतीम  ये चा साद  हणनु साईभ  तांना सदरची बुं दी पाक टे िव साठी उपल  ध क न 
दतेा येईल.  

   िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ीसाई समाधी शता  दी वषात लाडु/बुंदी सादाचा सव साईभ  तानंा लाभ 
िमळावा या  टीने लाडु िनिमतीम  ये उ  पादनात वाढ करणसेाठी य  न क न जा  तीत जा  त साईभ  तानंा  याचा 
लाभ दतेा येईल. व सदर १५० ॅम वजनाचे सटुी बुं दी पाक टांची िकंमत .२५/- इतक  करता येईल. व जा  त 
गद  या वेळेस आप  तकालीन प रि थतीम  ये साद  हणनु साईभ  तांना सदरची बुं दी पाक टे िव साठी उपल  ध 
क न दतेा येईल. अस ेिवभागाचे  प  ट मत आह.े  यानुसार मोतीचरु लाडु सादा  या उ  पादनात वाढ करणेसाठी 

य  न करणहेी अिनवाय आह.े 
            तरी उपरो  त व  तिु थती व कंुभमेळा पवाम  ये झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास 

अनसु न , ी साई समाधी शता  दी वषात देखील सभंा  य गद चे िनयोजन व िनयं ण करणेसाठी  येक  १५० ॅम 
वजानाचे बुं दी पाक टे पॅक ग क न सदरची बुं दी पाक टे आप  तकालीन प रि थतीम  ये साईभ  तानंा िव साठी 
उपल  ध क न दे  यास व ती १५० ॅम बुं दी पाक टाची िकंमत लाडू पाक टा माण े ठेव  यास, मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.  

िनणय .७३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वष २०१७-१८ चे िनिम ाने होणा या गद या 
पा भुमीवर, आप कालीन प रि थतीम ये साईभ ांना िव  कर यात येणा या मोतीचुर लाडू साद 
पािकटांऐवजी १५० ॅम वजनाचे बुंदी साद पाक टे िव  करणेस मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५४ ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे कालावधीत आप कालीन प रि थती िनमाण झा यास 

भािवकांना आ य दे यासाठी अथवा अ य कारणांसाठी जागा अिध हण करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील १७(१) 

म  ये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  थापाहण,ेमं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था  करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे,ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही 
सिमतीची कत  ये असतील.  

२) अिधिनयमाचे कलम १७(२)(ट) म  ये िवकास कर  या  या व िव  व  त  यवथे  या योजना 
राबिव  या  या योजनासाठी तसेच िव  व  त  यव  थेची उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक तया 
जमीनी व इमारती सपंािदत करील िकंवा खरेदी करील.  

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

 ताव-  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे कालावधीत आप  कालीन प रि थती िनमाण झा  यास 
भािवकांना आ य दे  यासाठी अथवा अ  य कारणांसाठी जागा अिध हण करण.े.   
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 तावना- ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवासाठी मा  यता िमळाले  या कृती 
आराखडया माण े घे  यात आले  या िविवध िनणया  या अंमलबजावणीसाठी ी. िवण परदशेी, मा.मु  यमं ी, 
महारा   रा  य, मुंबई यांचे धान सिचव यांचे अ  य तेखाली िद.०३/०५/२०१७ रोजी मं ालय,मुंबई येथे 
आढावा बैठक पार पडली आह.े  यात शासना  या सबंंधीत शासक य िवभागामाफत कृती आराखडयातील 
िनणयाची अंमलबजावणीसाठी सवकष चचा कर  यात आली व सदर चच  या अनषुंगाने िविवध िनणय घे  यात 
आलेले आहते.  यात अ.न.ं९ माण े िशड  नगरपंचायत ह ीतील आर ण ं .०६ व ३१ म  ये एकूण १२.०१ 
एकर ह ेबगीचासाठी आरि त असलेले खाजगी े  आह.े शता  दी कालावधीत आप  कालीन प रि थती िनमाण 
झा  यास भािवकानंा आ य दे  यासाठी दोन मही  याकंरीता आप  ती  यव  थापन काय ांतगत सदर जागा 
अिध हण सं  थानला क न दे  यात यावी,असबेाबतचा िनणय झालेला आह.े  

  उपरो  त िनणया  या अनषुंगाने सं  थान  या मा.मु  य कायकारी अिधकारी ीमती बल अ वाल मॅडम, 
ी.मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी, ी.धनंजय िनकम, उपिज  हािधकारी, डॉ.सिंदप आहरे , उपकायकारी 

अिधकारी, सं  थान बांधकाम िवभागाचे कायकारी अिभयंता ी.घुले व उपकायकारी अिभयंता ी.आर.बी.आहरे 
यांनी उपरो  त खाजगी े ाचे तसचे िशड  नगरपंचायत ह ीतील सं  थान मालक चे सव न.ं५४ व ५५ पै.मधील 
समुारे ५ एकर े ाचे सम   थळिनरी ण केले असता  यात ी साईबाबा समाधी मं िदरापासनू उपरो  त  खाजगी 

े ाचे अंतर ४५३ मीटर इतके असलेचे आिण समाधी मं िदर ते सं  थान मालक चे े ाचे अंतर माग ं .२ ने ३१३ 
मीटर व माग ं .३ ने ४०५ मीटर असलेचे िदसनू आलेले आहे.  सं  थान मालक चे े ापासनू समाधी मं िदराकडे 
जाणसेाठी दोन माग आहते. मा  उपरो  त खाजगी े ाकडून समाधी मं िदराकडे जाणेसाठी एकच माग आह.े 
िशवाय  याचे अंतर दखेील सं  थान मालक  या  े ापे ा जा  त आहे, सदरचे खाजगी े  आरि त के  यास 
सदर खाजगी मालकांना िनयमा माण ेभाडयाची र  कम अदा करावी लागेल.  

िवभागाचा अिभ ाय- सदर दो  ही जागां पैक  सं  थानचे मालक ची जागा, आप  कालीन प रि थती 
िनमाण झा  यास भािवकांना आ य दे  यासाठी यथायो  य अस  याचे िदसनू आलेले आहे.  यासाठी सदर जागेचा 
उपयोग करता येईल. प रणामी िशड  नगरपंचायत ह ीतील आर ण ं .०६ व ३१ मधील एकूण १२.०१ एकर 
बगीचासाठी आरि त असलेले खाजगी े  उ  त कारणासाठी स  यि थतीत अिध हण कर  याची आव  यकता 
नाही. तथािप उ  त कारणा  तव अथवा या  यित र  त अ  य कारणासाठी समाधी शता  दी वषातील उ  सव 
कालावधीतील व शेवट  या मही  यातील गद  या अंदाजानुसार भिव  यात गरज पड  यास सदरचे िशड  
नगरपंचायत ह ीतील आर ण ं .६ व ३१ मधील एकूण १२.०१ एकर बगीचासाठी आरि त असलेले खाजगी 

े  अिध हण करता येईल.  
सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .७३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषाचे कालावधीत आप कालीन प रि थती 
िनमाण झा यास भािवकांना आ य दे यासाठी अथवा अ य कारणांसाठी िशड  नगरपंचायत ह ीतील 
आर ण ं .६ व ३१ मधील एकूण १२.०१ एकर बगीचासाठी आरि त असलेले खाजगी े  
अिध हण करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.            

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५५ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त साईभ  तां  या सु िवधेकरीता िशड  प रसरातील 

खाजगी मालक  या जमीनी ता  परुत ्या कालावधीसाठी मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटरसाठी 
अिध हीत करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतदुीनसुार िवकास 
कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबविव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची उि  टे व 

योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या  जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.  
 ताव– ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त साईभ  तां  या सिुवधकेरीता िशड  

प रसरातील खाजगी मालक  या जमीनी ता  परु  या कालावधीसाठी मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटरसाठी 
अिध हीत करण े व  यासाठी होणा-या खचास मा  यता िमळणबेाबत..    

 तावना- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त  या कृती आराखडया माण ेसं  थानचे 
जनेू सादालय इमारत प रसरातील इमारती पाडून  या िठकाणी  तािवत दशनरांगेचे काम सु  करावयाचे 



122 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

अस  याने स  यि थतीत  यािठकाणी असलेले मोफत दशन रांग वेशप  काऊंटर अ  य  हलिवण े म ा  त 
झालेले आहे. ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधीत िशड  येथे होणा-या साईभ  तां  या सभंा  य  गद चे  यव  थापन करणे  या ि ने ता  परुती  यव  था 
 हणनू साईभ  तां  या सिुवधे  या ि ने मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटर ह े मं िदर प रसरा  या नजीक असणे 

आव  यक आह.े  या ि कोनातनू िशड  येथील ी.िनतीन उ  तम कोते व इतर यांचे मालक ची जमीन सव न.ं४/१ 
े  ३ हे  टर ०२ आर ही सं  थान प रसराचे नजीक व सोयी  कर असलेचे िदसनू येते. उपरो  त े ापैक  मोफत 

दशनरांग वेशप  काऊंटरसाठी आव  यक असलेले खालील नमदू केलेले सोबत  या नकाशात दशिवलेले े  
ता  परु  या  व पात समुारे १८ महीने ते २४ महीने कालावधीसाठी िकंवा  तािवत दशनरांगेचे काम पणू होईपयत 
मुंबई जमीन अिध हण अिधिनयम १९४८ मधील तरतदुीनुसार अिध हण क न िमळणकेामी तहिसलदार,राहाता 
यांचेकडेस  ताव सादर करता येईल.  

अ.न.ं गाव सव नं./ 
गट न.ं 

िठकाण जागा मालक ७/१२ 
माण े े  
(ह.ेआर) 

आव  यक 
े  

(ह.ेआर) 

जागा वापराचे 
योजन 

१ िशड  ४/१ हॉटेल क  पत चे 
माग े(सोबत  या 

नकाशात 
दशिवलेले े ) 

ी.िनतीन 
उ  तमराव कोते व 

इतर 

०३.४५ ००.८० मोफत दशनरांग 
वेशप  

काऊंटरसाठी 

  
मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटरसाठी जमीन अिध हण (भाडे दराबाबत) 

भाडयाने  यावयाचे  तािवत े  (०.८२ आर)   ८२०० चौमी  
रेडी रेकनर माण ेदर ित चौमी                .२३,२००/-  

        -------------------------  
रेडी रेकनर माण ेजमीनीची एकूण होणारी िकंमत  .१९,०२,४०,०००/-  

        ------------------------- 
मु ांक शु  क व न दणी फ  

जमीनीचे मु  यांकन     .१९,०२,४०,०००/-  
१ वष मदुतीने अस  याने सदर रकमे  या १० % र  कम   .   १,९०,२४,०००/-  
सदर १० % रकमेवर ४% मु ांक शु  क   .        ७,६०,९६०/-  
न दणी फ       .           ३०,०००/-  

१) वािषक भाडे      .   १,१४,१४,४००/-  
२) मु ांक शु  क      .         ७,६०,९६०/-  
३) न दणी फ       .            ३०,०००/-  

------------------------   
       एकूण   .  १,२२,०५,३६०/-  
         ------------------------- 

सदरचे े  १८ महीने ते २४ महीने या कालावधीसाठी अिध हीत करावयाचे झा  यास शासक य रेडी 
रेकनरचे दरा माण े समुारे २ वषाचे भाडे, मु ांक शु  क व न दणी फ  अस े एकूण समुारे .२,३७,००,०००/- 
(अ री .दोन कोटी सदोतीस लाख मा ) इतका खच होणार आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम  त साईभ  तां  या सिुवधकेरीता 
स  यि थतीत जू  या सादालयात असलेले मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटर ह ेमं िदरा  या नजीक  या प रसरातील 

ी.िनतीन कोते व इतर यांचे मालक चे जमीन सव न.ं४/१ े  ३.२ आर पैक  नकाशात दशिव  या माण े०.८२ 
आर तातडीने ऑग  ट २०१७ पासनू ते कमीत कमी शता  दी महो  सव सपेंपयत  हणजे िडसबर २०१८ िकंवा 
नवीन दशनरांग क  प पूण होईपयत साधारणत १८ महीने ते २४ महीने या कालावधीसाठी भाडेकराराने 
अिध हीत करण े आव  यक आह.े  यापोटी अंदाजे सरकारी मु  यांकना माण े २ वषाकरीता २,३७,००,०००/- 
(अ री .दोन कोटी सदोतीस लाख मा ) इतका खच करावा लागणार आह.े  



123 
 

{08} 20.08.2017, Shirdi (SPJ.docx) 

तरी उपरो  त  तावात नमदू केलेली जमीन मुंबई जमीन अिध हण अिधिनयम १९४८ मधील 
तरतदुीनसुार अिध हण क न िमळणकेामी तहिसलदार ,राहाता यांचेकडेस  ताव सादर करणे  या व समुारे १८ 
महीने ते २४ महीने या कालावधीसाठी भाडेकराराने आव  यक असले  या खचास मा  यतेचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेू चचा क न िनणय घेणेसाठी सादर. 

िनणय .७३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव वषािनिम  त साईभ  तां  या 
सुिवधेकरीता मोफत दशनरांग वेशप  काऊंटरसाठी उपरो  जमीन नमुद कालावधीसाठी अिध हीत 
करणेस व यासाठी तावास नमुद केले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. तथािप, 
जिमन मालकाशंी चचा होईपयत सदरह िवषय थिगत ठेव यात यावा, असे ठरले.  

 (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५६ ीसाई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मिधल लोअ रंग व डॅडोला 

स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट लोअर ग 
व डॅडो बसिवणेकामी ा  त ई-िनिवदाचे देकारांवर िनणय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमा  या 
कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ  वये, मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालमत ्तांची दखेभाल,  यव  थापन व 

शासन कर  याचे योजनासाठी िव  व  त  यव  थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतदू आहे.  
मा. यव थापन सिमती िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजी सभेतील िनणय 

.३९६ अ  वये खालील माण ेठराव समंत झालेला  आहे. 
“यावर सिव तर चचा होऊन, मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन मधील लोअर ग 

व डॅडोला स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो 
बसिवणबेाबत तावात नमदु केले या पयाय .१ नुसार कायवाही करणते यावी, अस े ठरले. तसेच याकामी 
िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.”  

 तावना: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील उपरो  त िनणयानुसार ी 
साई सादालयाचे मु  य साद भोजन हॉलमधील ि ह ीफाई  ड लोर ग काढुन  याऐवजी आिकटे  ट श  ती 
परमार अॅ  ड असो., मुंबई यांनी सचुिव  या माण े सादालयाचे मु  य भोजन हॉलचे लोअर ग व हॉलमधील 
कॉलमचे भोवती डॅडो करीता १८ ते २० एमएम जाड ेनाईट  टोन बसिवण ेव पाणी वाहन जा  यासाठी टेनलेस 
 टील ना  या बसिवणसे येणा-या र  कम . १,३५,९६,९४७/- मा चे खचास मा  यता देणते आली आह.े तसचे 

मु  य िकचन व बुं दी िकचनम  ये स  याचे ि मी  स कॉ  ट लोअर ग चार ते पाच इंच पयत तोडून  यावर २० ते 
२५ एम एम जाड लेदर फ नीश ेनाईट लोअर ग बसिवण ेव िकचन मधील छोटया पाट शन वॉल  या िभंत ना 
डॅडो करीता १८ ते २० एमएम जाड ेनाईट बसिवणे व िकचनमधील पाणी वाहन जा  यासाठी  टील ना  या 
बसिवण े कामासाठी .८८,६५,८०३/- या माणे एकूण .२,२४,६२,७५०/- इत  या खचास आिण उपरो  त 
कामांकरीता िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दणेते आली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सदरह िनणयानसुार याकामी वृ  तप ात तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर 
जािहरात िस  द करणते आली होती. ठेकेदार यांना ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अंतीम मदुत िद. 
०१/०८/२०१७ अखेर ठेव  यात आली होती. या मदुतीत खालील तीन ठेकेदारानंी ई -िनिवदा अपलोड केले  या 
आहते.  

 
 

अ.न. ठेकेदाराचे नाव 
१ C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik 
२ Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune 
३ Shri R.K. Sawant, Nashik 

 
वरील ा  त ई-िनिवदांचे तां ि क िलफाफे मा. खरेदी सिमतीचे िद. ०४/०८/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे 

उघडणते आले असनु ठेकेदार यांनी सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असताउपरो  त तीनही ठेकेदार पा  
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झाले आहते.ठेकेदार यांनी सादर केले  या ई-िनिवदांचा वािण  यीक िलफाफा िद. १९/०८/२०१७ रोजीचे खरेदी 
सिमतीचे सभेपढेु उघडणते आला असनु  यां नी सादर केले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न. ठेकेदाराचे नाव र  कम शेरा 
१ C4 Infrastructure Pvt. Ltd. Nashik . २,१०,३४,७४०/- -- 
२ Shri D.S. Shewale, Junnar, Pune . २,००,६३,१५५/- -- 
३ Shri R.K. Sawant, Nashik . १,८९,६२,२२३/- िन  नतम 
 
उपरो  त तपिशलानूसार तीन िनिवदाधारकां पैक  ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यांचे दर िन  नतम 

आहते. तरी याकामी िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना कायादशे देणबेाबत िनणयाथ सादर. 
िनणय .७४० यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाई सादालय मु  य सादभोजन हॉल, मु  य िकचन व बुंदी िकचन 

म ये स  या असले  या  हे ीफाईड टाई  स/ ेिम  स कॉ ं ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईट 
लोअर ग व डॅडो बसिवणेकामी आर. के. सावंत, नािशक यां चे .१,८९,६२,२२३/- मा  िन नतम दर 

ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५७ ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीचे उवरीत ३८६ खो  यासंह नुतनीकरण करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१ 
(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :   
1. िनणय . ७४५ िदनांक १५/०९/२०१२ 
2. िनणय .४४८ िदनांक २१/०६/२०१३  
3. िनणय . ५३३ िदनांक २६/०६/२०१४  
4. िनणय . २५७ िदनांक २७/०४/२०१७ 

तावना: ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारतीतील १०० खो  याचंे नतुिनकरण 
पिह  या ट   यात करणते आले असनु उवरीत ३८६ खो  या व इमारतीचे नतुनीकरण कामातील िस  हील 
कामांसाठी िद.१७/०७/२०१७ अखेर . १२,३७,६१,६५९/- मा  खचा  या ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या 
हो  या. या कामासाठी खालील एकूण ८ ठेकेदारांनी  ई-िनिवदा अपलोड के  या हो  या.  

Sr. No. Name of Bidder  
01. M/s.Sai Construction, Ahmednagar 
02. Klassic Associates, Nashik 
03. Prakash Constrowell Limited, Nashik 
04. Accord Associates, Ulhasnagar 
05. Shrinath Construction, Nashik 
06. Jagtap Infraventures Pvt. Ltd., Kolhar  
07. Bafna Realtors Pvt. Ltd., Jalgaon 
08. J.K. Construction & Co., Parali Vaijnath 

वरील माण े ा  त ई-िनिवदांचा तां ि क मािहतीचा िलफाफा .१ (Technical bid) 
िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आला असनू  याचंे छाननी अहवालानसुार अ. 

.०८ चे िनिवदा सादरक  या कंपनीचा Turnover  .६.२० कोटीपे ा कमी अस  याने ती अपा  आहे. उवरीत 
०७ िनिवदा सादरकत पा  होत अस  याने या पा  ठेकेदारांचा वािणि यक िलफाफा .०२ (Commercial bid) 
िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणते आले आह.े  याचंे दरांचा तपिशल खालील माणे 
आह े. 
Sr. No. Name of Bidder  Quoted Amount Rs. Remark 

01. M/s.Sai Construction, Ahmednagar 14,51,10,052.68  
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02. Klassic Associates, Nashik 10,98,27,299.60 L-1 
03. Prakash Constrowell Limited, Nashik 11,94,00,002.57  
04. Accord Associates, Ulhasnagar 15,35,27,533.27  
05. Shrinath Construction, Nashik 13,78,67,948.85  
06. Jagtap Infraventures Pvt. Ltd., Kolhar  19,28,52,748.75  
07. Bafna Realtors Pvt. Ltd., Jalgaon 12,60,67,917.95  

 ताव: वरील माण े ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारतीचे उवरीत खो  याचंे 
नतूनीकरण कामासाठी ा  त झालेले दराम  ये ठेकेदार Klassic Associates, Nashik यांनी दऊे केलेले दर 
िन  नतम (L-1)  व पाचे ( .10,98,27,299.60) आहते. तरी  यांच े दर ि वकारणते येवनू,  यानंा कायादशे 
दणेेस मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .७४१ तािवतकामीचे िन नतम दरधारक Klassic Associates, Nashik हे आजचे सभेसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. यांनी सिमतीने िवचारले या ांची समपक उ रे िदली व या कामासाठी पुव  १२% 
VAT लाग ूहोता, परं तु आता १८% जी.एस.टी. कर णाली लाग ूझालेली अस यामुळे यामधील ६% 
फरकाची र कम िमळावी, अशी िवनंती केली. तसेच यांनी ई-िनिवदेम ये िडफे टलायबलीटी 
कालवधी ६ मिह यांचा िदलेला होता, तो २ वष कर यास सभेसमोर संमती िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीमधील उवरीत ३८६ 
खो  याचें नुतनीकरण करणेकामी Klassic Associates, Nashik यांचे .१०,९८,२७,२९९/- मा  
िन तम दर ि वकारणेत यावेत. तसेच यांचेबरोबर झाले या चच माणे Klassic Associates, Nashik 
यांना ६% फरकाची र कम वेगळी आदा करणेत यावी व यांचेकडून २ वषाचा िडफे टलायबलीटी 
कालवधी घे यात यावा, असे ठरले.                 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५८ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न 

घेणेबाबत तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने पुरिवणे कामाचे ई-िनिवदेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवणे. 

  ा  तिवक:- मा.  यव  थापन सिमती िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ नूसार, ी 
साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणेबाबत 
तसचे दर ज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या 
अंदाजे र  कम .२,९२,०३,७२९/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आहे.  यानूसार वृ  तप ात जाहीरात 

िस  द क न ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवण ेआ  या हो  या. िवहीत वेळेत ा  त झालेले ०३ तां ि क ई-िनिवदा 
मा.खरेदी सिमती िद.२८/०६/२०१७ रोजीचे सभेत उघडणते आलेली असनू  याम  ये फ  त दोनच तां ि क ई-
िनिवदा पा  ठरत अस  यामळेु व शासन मानकानूसार व सं  थान िनयमानसूार कमीत कमी ०३ िनिवदा पा  असणे 
गरजेचे होते. 

   यामळेु िवषयां िकतकामी पु  हा वतमान प ात जाहीरात िस  द क न फेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या 
हो  या.  यानूसार  िवहीत वेळेत ०४ (चार) ई-िनिवदा ा  त झाले  या असनू सदर चारही ई-िनिवदांचे तां ि क बीड 
मा.खरेदी सिमती िद.०४/०८/२०१७  रोजीचे सभेत उघडणते आलेले होते.  

  िनिवदतेील अटी/शत नूसार तां ि क बीडम  ये खालील ०३ ई-िनिवदा पा  ठरले  या असनू  यांचे 
ाईसबीड मा.खरेदी सिमती िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढेु उघडणते आलेले असनू  यात 

खालील माण ेदर दे  यात आलेले आहते. 
 

अं.नं. कामाचा तपिशल 
बी.  ही.जी. इं िडया 

िल. पुणे 
 

ब  शी िस  यु रटी 
अॅ  ड पसनल 

स  ह सेस ा.िल. 

अपशॉट 
युिटिलटी   

स  ह सेसे, चे  नई 
१. ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व    
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पे  टकं ोलच े काम आऊटसोिसग प  दतीने क न 
घणेेबाबत तसेच दर ज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस 
प  दतीने पुरिवणबेाबत. 

.३२,७३,१६३/- .२५,८५,७१९/- .१८,९८,०००/- 

 
ित मिहना सव करांसहीत एकूण र  कम  

 (दर) पये = 
.३२,७३,१६३/- .२५,८५,७१९/- .१८,९८,०००/- 

  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराचे तुलना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयातील 
हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणबेाबत तसचे दर ज ५० वाढपी 
कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी अपशॉट यिुटिलटी स  ह ससे, चे  नई यांचे ई-िनिवदतेील दर सव 
करांसहीत ित मिहना र  कम पये १८,९८,०००/- (अ री र  कम .अठरा लाख अठ्या  नव हजार मा ) असे 
िन  नतम L1 आलेले आहते.  यामळेु वर त  तयात दशिवले माण े ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, 
 व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणबेाबत तसचे दर ज ५० वाढपी कामगार 

आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी अपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांना मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु 
बोलावनू चचा/वाटाघाटी अ  वये िनणय होण ेगरजेचे आह.े  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:- तरी ा  तिवक व मागणी नूसार, ी साई सादालयील 

हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊटसोिसग प  दतीने क न घेणबेाबत तसचे दर ज ५० वाढपी 
कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी मागिवणते आले  या  ई-िनिवदसेाठी अपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, 
चे  नई यांचे दर सव करांसहीत ित मिहना र  कम पये १८,९८,०००/- (अ री र  कम .अठरा लाख अठ्या  नव 
हजार मा ) अस े िन  नतम दर (L1) आलेले आहते.  यामळेु  यांना मा.  यव  थापन सिमती सभेपु ढे बोलावनू 
चचा/ वाटाघाटी अ  वये दर िनि त क न कायादशे दणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोलचे 
आऊटसोिसग प  दतीने काम क न घेणे तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने 
पुरिवणेकामी अपशॉट यु िटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांचे ित माह .१८,९८,०००/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा.   

  तसेच एज सीकडून पुरिव यात येणा या कमचा यां चे पोिलस हेरीिफकेशन करणे 
बंधणकारक करावे, असे ठरले.        (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं५९ सन २०१७-२०१८ करीता मनु  यबळा  दारे चपाती/पुरी तयार करणेकामी मागिवणेत आले  या ई-

िनिवदेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  िवधान 

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

  तावना:- सन २०१७-१८ करीता ी साई सादालयात मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार 
करणकेामी ई-िनिवदा मागिवणते आले  या असनू, िवहीत वेळेत ०३ िनिवदा ा  त झा  या हो  या. सदर पा  
िनिवदांचे दरप क मा.खरेदी सिमती सभेपढेु उघडणते येवनू ,  यातील थम मांकाचे िन  नतम दर असलेले 
िनिवदाधारक िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था , नािशक यांनी चपाती तयार करणकेामी ित ि वंटल कोरडा 
आटा+मैदयास .८९०/- सव करांसहीत अस े दर िदलेले आहते. व परुी तयार करणकेामी थम मांकाच े
िन  नतम दरधारक ी साई याग केटरस, िशड  यांनी परुी तयार करणकेामी .७४९/- सव करांसहीत असे 
िन  नतम दर िदलेले आह.े     

   यानसूार वरील माण े ा  त दरप कांचा  ताव पढुील कायवाही मा .  यव  थापन उपसिमती 
िद.०७/०७/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आलेला होता. सदर सभेतील िनणय ं .५२४ नूसार, “ ी साई 

सादालयातील सादभोजनमधील  वामी नारायण पोळी (चपा  या) व परुी तयार करणकेामी राबिवणते आले  या     
ई-िनिवदा ि येमधील चपाती बनिवणकेामीचे िन  नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था,नािशक 
यांनी िदले  या ित ि वंटल आटा .८९०/- मा  तसचे परुी तयार करणकेामीचे िन  नतम दरधारक ी साई याग 
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केटरस अॅ  ड स  लायस,िशड  यांनी िदले  या ित ि वंटल  आटा .७४९/- मा  म  ये कमचा-यांचे वेतनासाठी 
िकती र  कम व स  ह स टॅ  स वगैरेसाठी िकती र  कम वापरणार , याबाबतचे िववरण लेखी  व पात घेण ्यात यावे, 
 यानंतर  तािवतकामी कायादशे देणबेाबतचा िनणय घे  यात यावा. अस ेठरलेले आह.े” 

   यानसूार मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार क न घेणकेामी १) िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था , 
नािशक  २) ी साई याग केटरस अॅ  ड स  लायस, िशड  यांनी िदले  या दराम  ये  कमचा-यांचे वेतनासाठी िकती 
र  कम, स  ह स टॅ  स वगैरेसाठी िकती र  कम वापरणार याबाबतचे िववरण लेखी  व पात िदलेले आह.े  याचा 
तपिशल खालील माण.े 

अ)  िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था ,नािशक यांनी चपाती/परुी तयार करणकेामी िदले  या ित 
ि वंटल आटा .८९०/- मा  म  ये कस ेकाम क न घेणार याबाबतची माहीती. 

कमी गद चा कालावधी जादा गद चा कालावधी 

 दररोज लागणारा आटा 
(ि व.ंम  ये) 

िति व.दर 
िबलाची 

र  कम 

दररोज लागणारा 
आटा 

(ि व.ंम  ये) 
िति व. दर 

िबलाची 
र  कम 

१२ ८९०.०० १०,६८०/- १५ ८९०.०० १३,३५०/- 
 

कामगार सं  या - २४ 
िकमान वतेन दर  

२९४.४७ 
७,०६७/- कामगार सं  या - ३२ 

िकमान वतेन 
दर  २९४.४७ 

९,४२३/- 

ठेकेदार यांनी भरावयाची पी.एफ र  कम 
१३.६१% वजा  

९६२/- 
ठेकेदार यांनी भरावयाची पी.एफ र  कम 

१३.६१% वजा  
१२८२/- 

स  ह स टॅ  स १८% वजा  १९२२/-  स  ह स टॅ  स १८% वजा  २४०३/-  
िश  लक र  कम =  ७२९/-  िश  लक र  कम =  २४२/-  

 
ब)  ी साई याग केटरस व स  लायस, िशरडी यांनी चपाती/परुी तयार करणकेामी िदले  या ित 

ि वंटल आटा  .११९९/- मा  म  ये कस ेकाम क न घेणार याबाबतची माहीती.  
चपाती तयार करणेकामी पुरी तयार करणेकामी (४ ि वंटल आटाकरीता) 

 दररोज लागणारा आटा 

(ि व.ंम  ये) 
िति व.दर 

िबलाची 

र  कम 

 
िति व.दर िबलाची र  कम 

०४ ११९९/- ४,७९६/- ०४ ि वटंल  ७४९.०० २,९९६/- 

कामगार सं  या – १५  
िकमान वतेन दर व लबेर पी.एफसह १२.५%  

िकमान वतेन दर  - ३१८/- 

४,७७०/- 
 

०१ भ ीसाठी कामगार सं  या – ०७  
िकमान वतेन दर व लबेर पी.एफसह १२.५%  

िकमान वतेन दर  - ३१८/- 
२२२६/-  

िश  लक र  कम =  ०२६/-  िश  लक र  कम =  ७७०/-  
ी साई सादालयाकडील व  तुि थती:- ी साई सादालयात मनु  यबळा  दारे चपाती 

बनिवणकेामी दररोज सरासरी ४ ते ५ ि वंटल आटयाची आव  यकता आह े तसचे गद  या काळात  याचेच 
साधारणत: २ ते ३ ि वं  वाढ अपे ीत आह.े  यामळेु वरील अ) ठेकेदार िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था , 
नािशक यांनी िदले  या माहीतीम  ये ब-याच माणात िवसगंती िदसनू येत असनू  यां नी दशिवलेला आटा हा फार 
मोठया माणात अस  यामळेु िवगतवारीम  ये  यानंा नफा िदसनू येतो. तसचे ब) ठेकेदार ी साई याग केटरस व 
स  लायस, िशरडी यांनी नमदू केलेली माहीती काहीशा माणात बरोबर आह.े मा   याम  ये  यानंी स  ह स 
टॅ  सची र  कम दशिवलेली नाही. ती दशिव  यास  याचंे न याबाबत सं म िनमाण होतो. 

१.  सादालयाचे द तरी मनु  यबळा  दारे चपाती तयार करणकेामी खच  पडत असले  या आटयाचा व 
िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा.सह.सं  था ,नािशक यांचेबाबतचा लेखा-जोखा खचाचा तपिशल खालील माण.े 

 
चपाती करीता  कमी गद चा कालावधी चपाती करीता  जादा गद चा कालावधी 

 दररोज लागणारा 
आटा (ि व.ंम  ये) 

ित ि व. दर 
िबलाची 

र  कम 
 दररोज लागणारा 

आटा (ि व.ं म  ये) 
िति व. दर 

िबलाची 
र  कम 

०५ ८९०.०० ४,४५०/- ०८ ८९०.०० ७,१२०/- 
कामगार सं  या - २४ िकमान वतेन दर   ७,०६७/-  िकमान वतेन ९,४२३/- 
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२९४.४७ कामगार सं  या - ३२ दर  २९४.४७ 
ठेकेदार यांनी भरावयाची पी.एफ र  कम 

१३.६१% वजा  
+   ९६२/- 

ठेकेदार यांनी भरावयाची पी.एफ र  कम 
१३.६१% वजा  

+  १२८२/- 

स  ह स टॅ  स १८% वजा  +   ८०१/-  स  ह स टॅ  स १८% वजा  + १२८२/- 
 य ात होणारी तुट = 

(खच-८८३०/- वजा ४४५०/-जमा ) 
- ४३८०/-  

 य ात होणारी तुट = 
(खच- ११९८७/- वजा ७१२०/-जमा ) 

- ४८६७/- 

ब) सादालयाचे द तरी खच  पडत असले  या मनु  यबळाव ्दारे चपाती तयार करणकेामी आटयाचा व 
ी साई याग केटरस यांचेबाबतचा लेखा-जोखा खचाचा तपिशलाम  ये सवेा कर दशिवणते आलेला नस  याने 

तो दशिव  यास येणारा लेखा-जोखा खालील माण.े 
चपाती तयार करणेकामी पुरी तयार करणेकामी (४ ि वंटल आटाकरीता) 

 दररोज लागणारा 
आटा (ि व.ंम  ये) 

िति व. दर 
िबलाची 

र  कम 
 दररोज लागणारा 

आटा (ि व.ं म  ये) 
िति व. दर 

िबलाची 
र  कम 

०४ ११९९/- ४,७९६/- ०४  ७४९.०० २,९९६/- 

कामगार सं  या – १५  
(िकमान वतेन दर  - २९४.४७) 

िकमान वतेन दर व लबेर पी.एफसह - १३.६१%  

४,४१७/- 
 

६०१/- 

०१ भ ीसाठी कामगार सं  या – ०७  
िकमान वतेन दर  - २९४.४७ 

िकमान वतेन दर व लबेर पी.एफसह 
१३.६१%  

२०६१/-  
 

२८१/- 

स  ह स टॅ  स १८% वजा  +  ८६३/-  स  ह स टॅ  स १८% वजा  +  ५३९/-  
 य ात होणारी तुट = 

(खच-५८८१/- वजा ४७९६/-जमा ) 
-   १०८५/-  

 य ात होणारा नफा = 
(खच-२८८१/- वजा २९९६/-जमा ) 

११५/-  

 
 यामळेु वरील १) िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था , नािशक व २) ी साई याग केटरस अॅ  ड 

स  लायस, िशड  या दोह नी िदले  या माहीती व  य  खच याम  ये िवसगंती आढळून येत असनू  यांनी 
सं  थानचे िनयमानसूार िकमान वेतन व इतर अनषुं िगक कर (पी.एफ, सवेा कर वगैरे) भर  यास  यानंा मोठया 

माणात तोटा सहन करावा लागणार आह ेअस ेन  मत आहे. 
  मागणी:- सन २०१७-२०१८ करीता मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार करणकेामी  मागिवणते 

आले  या ई-िनिवदबेाबत, मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार करणकेामी १ ) िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था, 
नािशक यांचे व २) ी साई याग केटरस, िशरडी यांचेकडून घे  यात आलेले लेखी  व पातील माहीतीचा िवचार 
करता,  यानंी िदलेली माहीती व  य  खच याम  ये िवसगंती आढळून येत असनू  यांनी सं  थानचे िनयमानूसार 
िकमान वेतन व इतर अनषुं िगक कर (पी.एफ, सवेा कर वगैरे) भर  यास  यानंा मोठया माणात तोटा सहन करावा 
लागणार आह.े याची  यांना पवुक  पना दवेून  याचंेकडून तसा करारनामा क न घेवनू  यांनी मा  य के  यासच 
 याचंे िनिवदचेा िवचार करावा लागेल. 

   याकरीता या दोह चे लेखी िववरण व सादालयातील अंदाजे  य  खच याबाबतची माहीती 
मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपु ढे सादर करीत आहोत.  

  तसचे चपाती मिशनम  ये अचानक तां ि क िबघाड झा  यास चपाती ठेकेदाराकडील लेबरकडून  वरीत 
परुी तयार करावी लागत अस  याकारणाने चपाती व परुी तयार कर  याचे काम हे एकाच ठेकेदाराला असावे असे 
इकडील िवभागाचे मत आहे. तरी उपरो  त  तावाबाबत मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय होण ेगरजेचे आह.े  

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानूसार अनुमान:- आिथक  
  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- सन २०१७-२०१८ करीता मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार 

करणकेामी मागिवणते आले  या ई-िनिवदबेाबत, मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार करणकेामी १ ) िद.यशोधरा 
मिहला सह.उ  पाद.सं  था , नािशक यांचे व २) ी साई याग केटरस, िशरडी याचंेकडून घे  यात आलेले लेखी 
 व पातील माहीतीचा िवचार करता,  यानंी िदलेली माहीती व अंदाजे  य  खच याम  ये िवसगंती आढळून येत 

असनू  यांनी सं  थानचे िनयमानूसार िकमान वेतन व इतर अनषुं िगक कर (पी.एफ, सवेा कर वगैरे) भर  यास  यानंा 
मोठया माणात तोटा सहन करावा लागणार आह.े याची  यानंा पुवक  पना दवेनू  यांचेकडून तसा करारनामा 
क न घेवून  यानंी मा  य के  यासच  याचंे िनिवदचेा िवचार करावा लागेल. 

   याकरीता या दोह चे लेखी िववरण व सादालयातील अंदाजे  य  खच याबाबतची माहीती 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु पढुील िनणया  त व सादर. 
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िनणय .७४३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-२०१८ करीता मनु  यबळा  दारे चपाती/पुरी तयार क न 
घेणेसाठी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील चपाती तयार करणेकामीचे िन नतम दरधारक 
िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पाद.सं  था, नािशक या सं थेने सदरचे काम म े दारी प दतीने घेतलेले आहे, 
यामुळे िकमान वेतन काय ा माणे कामगारांना वेतन देणे श य होणार नाही, असे नमुद क न सदर 

काम करणेस असमथतता य  केली. सबब सदरह ई-िनिवदा ि या र  क न मनु यबळा ारे चपाती 
व पुरी तयार क न घेणेकामी एकि त फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.    

(कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं६० ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान 
मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण े. 

  ा  तिवक:- मा.  यव  थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२४७ नूसार, ी 
साई सादालयातील सादभोजनाम  ये मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणेस व  याकामी 
येणा-या अंदाजे र  कम .३९,५३,१७९/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आहे.  यानूसार िवहीत वेळेत ा  त 
झालेले तां ि क कोटेशन मा.खरेदी सिमती िद.१६/०५/२०१७ रोजीपयत फ  त दोनच टडर ा  त झाले होते. 
त ् यामळेु िद .२६/०५/२०१७ पयत टडर भरणकेामी मदुतवाढ दे  यात आली होती.  यानूसार ०३ ई-िनिवदा ा  त 
झा  या परंत ू एक िनिवदा तां ि क  टया अपा  ठरलेमळेु पु  हा वृ  प ात जाहीरात िस  द क न फेर ई-िनिवदा 
मागिवणते आ  या.  

   यानसूार मागिवणते आले  या िवहीत तारीख १९/०७/२०१७ पयत फ  त दोनच िनिवदा आ  या 
हो  या.  यामळेु पु  हा  ऑनलाईन टडर भरणे  या मदुतीत िद.२८/०७/२०१७ रोजीपयत मदुतवाढ दे  यात आली. 
मदुतीत आले  या खालील माण े०२ िनिवदांचे तां ि क बीड िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढेु 
उघडणते आलेले असनू पा  ई-िनिवदाधारकांचे  ाईसबीड िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढेु 
उघडणते आलेले असनू पा  िनिवदाधारकां  या िनिवदा (दरप क) मा.खरेदी सिमती िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे 
सभेपढेु उघडणते आलेले असनू ,  यात खालील माण ेदर दे  यात आलेले आह.े 

अं.न.ं कामाचा तपिशल 
सं  या 

तपिशल 

ी साई 
केटरस, 
ीरामपूर 
.   पै. 

िद.यशोधरा मिहला सह. 
औ ोिगक उ  पा.सं  था, 

नािशक 
.  पै. 

१. 

ी साई सादालयात (२५ ॅम वजना  या पाच परुी, 
सकु  भाजी, बफ  िकंवा िशरा अंदाजे  वजन २५० 
ते २७५ मॅ) अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) पॅक ग 
क न देणकेामी ित पाक टास सव करांसहीत मजरुी 
दर पये  

ित ०१ 
पाक टास २.९५ २.६९ 

 
ित पाक टास सवकरांसहीत एकूण र  कम पये = २.९५ २.६९ 

 
  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराचे तलुना  मक त   यानूसार, ी साई सादालयामाफत 

मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणकेामी िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था , नािशक यांचे 
सव करांसहीत ित पाक टास दर .२.६९ पैसे असे िन  नतम (L1) आलेले आहते.  यामळेु वर त  तयात 
दशिवले माण ेअ  नपाक टे तयार करणकेामी िन  नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ  पा.सं  था , 
नािशक यांना मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु बोलावनू चचा /वाटाघाटी करण ेगरजेचे आह.े  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:- तरी ा  तिवक व मागणी नसूार, ी साई सादालयामाफत 

मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे तयार करणकेामी मागिवणते आले  या ई-िनिवदसेाठी िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा. 
सं  था, नािशक यांचे दर ित अ  नपाक टास .२.६९ इतके िन  नतम आलेले आहते.  यामु ळे िद.यशोधरा मिहला 
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सह.उत ् पा. सं  था , नािशक यांचेबरोबर चचा/वाटाघाटी क न कायादेश दणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .७४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत मनु  यबळा  दारे अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) 
तयार क न घेणेकामी िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यां चे दर ित अ  नपाक टास 

.२.६९ मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा. 
तसेच िकमान वेतन काय ा माणे कामगारांना वेतन देणे व वेतन कामगारां चे बँक खा याम ये 

जमा करणे बंधणकारक अस याचा उ लेख यां चेबरोबरील करारना यात करणेत यावा, असे ठरले.  
     (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं६१ ी साईबाबा व ी साईनाथ   णालयातील  . ५० हजार पे ा अिधकघसारा वजा िकंमत असलेली 

जुनी वै िकय मिश  स/ उपकरणे िनलिखत करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:- कलम १७ (४) 

यव थापन सिमतीचा ठराव .: िनणय . ६०४, मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०७/२०१७  
तािवक: ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी  णालयात सन २००५ पासनु आजपावेतो खरेदी क न व 

दणेगीदाखल ा  त वै िकय उपकरण ेव मिश  सची सं  या अंदाजे एकुण 14319 नग आह.े तसचे ी साईनाथ 
 णालयात सन १९९९  यापवु  पासनु आजपावेतो  खरेदी क न व देणगीदाखल ा  त झालेली वै िकय उपकरणे 

व मिश  सची सं  या अंदाजे एकुण 13233 नग आह.े 
  उपरो  त सव मिश  स िनयमीत वाप न वाप न खराब होत असतात. स  या दो  ही  णालयातीलसव 

मिश  स/ उपकरणा ारे इतर कोण  याही  णालयापे ा अिधक  णांची तपासणी/ उपचार केले जातात.  यामळेु 
तसचे काही मिश  स/ उपकरणे यांचा वापरायो  य कालावधी देखील संपला आह.े तर काही मिश  स/ उपकरणे 
यांचा अिधक वापर होत अस  याने खराब झालेली आहते. तसचे बाजारात  नवीन तं ान आ  यामळेू देखील 
सदर मिश  स/ उपकरण े बदलण े आव  यक आहे.  यामळेू अशा एकुण ५७ नग मिश  स/ उपकरण े नवीन खरेदी 
करणकेरीता ी साईबाबा हॉ  पीटल  या खरेदी िवभागामाफत कायवाही सु  आहे. तर  या  यित र  त उवरीत 
एकुण २२० नग बदलणकेरीता बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभागामाफत मा .  यव  थापन सिमती सभेपढेु  ताव 
सादर करणते आला आह.े  यास मा.  यव  थापन सिमती  या िद. २५/०७/२०१७  या सभेत मा  यता िमळाली 
आह.े  

शासन िनणयानसुार सं थान अिधिनयम  2004 मधील कलम 17 (4)  या तरतदुीनसुार 
िव  व  त  यव  थेत िनहीत केलेले प  नास हजार पे ा अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवा िहर, दािगने व इतर 
मौ  यवान जंगम मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवु मंजरुी िशवाय सिमतीला िवकता येत नाही, तारण  हणनु 
ठेवता येत नाही अ  यथा अ  य सं ािमत करता येत नाही . सदर तरतदुीनसुार . 50 हजार पे ा अिधक मु  य 
असणा-या व  त ु िनलिखत क न बायबॅक करणेसाठी अथवा िललावाने िव  करणेसाठी सं  थानला शासनाची 
पवु मा  यता घेण ेबंधनकारक आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे ारे ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा सपुर 
 पेशािलटी  णालय ही दोन  णालये चालिवली जातात. या दो  ही  णालयातील, प  नास हजार पे ा अिधक 

मु  य असणारी जनुी वै िकय उपकरणे िनलिखत करणचेे  ताव सं  थान ारे शासनास सादर केले जातात.  
रा  य शासन िनयं ीत अ  य शासिकय  णालयातील जनुी / िन पयोगी वै िकय उपकरणे िनलिखत 

करणसेाठी िनलखन सिमती गठीत कर  यात आली असनु सदर सिमती  या अं ितम मा  यतेने शासिकय 
 णालयातील जुनी वै िकय उपकरणे िनलिखत करणसे शासन मा  यता िदली जाते. याच धत वर ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत दो  ही  णालयातील जनुी वै िकय उपकरण े िनलिखत कर  याचे 
 ताव शासनास सादर करणे पवु  अशी उपकरण ेिनलखन पा  आहेत अथवा कसे याबाबत छाननी करणेसाठी 

सं  थान  तरावर िनलखन सिमती खालील माण े शासन िनणया ारे  गठीत करणते आलेली आह.े      
शासन िनणय . . सासिंव १०१६/८७३/ . .११४/ .१६ ,िद. १५ एि ल २०१७ अ  वये ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी 
 णालय या दो  ही  णालयातील जुनी वै िकय उपकरण े िनलिखत कर  याचे  ताव शासनास सादर 
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कर  यापवु  अशा उपकरणां  या िनलखन पा तेची सं  थान  तरावर यो  य प  दतीने छाननी करणसेाठी 
खालील माण ेसिमती गठीत करणते येत आह.े   

1. अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड      - अ  य   
2. मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   - सद  य  
3. वै िकय संचालक, ी साईबाबा  णालय, िशड      - सद  य 
4. वै िकय अिध क, ी साईनाथ  णालय, िशड      - सद  य   
5. व र  ठ जीव वै िकय यं  अिभयंता, ी साईबाबा  णालय िशड   - सद  य  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था सचंिलत दो  ही  णालयातील जनुी वै िकय उपकरणे 
िनलिखत करावयाची अस  यास उपरो  त सिमती  या मा  यतेने  ताव शासनास सादर करण ेबंधनकारक राहील 
तसचे िनलखन करतेवेळी उपकरणाचे आयमुान िकमान दहा वष असण ेआव  यक राहील. 

  िव  त िवभाग, प रप क . डीएफपी १०९१/ . .४/िविनयम, िद. १८/०३/१९९१ सोबत िदले  या 
सहप – महारा   पि लक व  स मॅ  यअुल  या प र. . ४१५  या उता-यानसुार िनलखन पा  उपकरणांचा घसारा 
काढ  यात यावा.  िनलखन पा  उपकरणांची  हातची िकंमत िनि त कर  यासाठी आिण िनलखन  करावया  या 
िविवध उपकरणांची जाहीर िललावा ारे िव  कर  यासाठी सं  थान अंतगत सिमती गिठत कर  यात यावी. जनेु 
वै िकय उपकरण बायबॅक करावयाचे नस  यास अशा वै िकय उपकरणांची िव  जाहीर िललाव प  दतीने करणे 
बंधकारक राहीलअस ेआदशे ा  त झाले आहते. 

मागणी– खालीलपैक  काही मिश  सचा शासन िनणयानसाुर १० वष व WHO Guideline नसुार 
िवशी  ट कालावधीचा वापर झालेला नाही परंत ुसदर अशा मिश  सच े केडाउन अिधक माणात होत असनु  या 
करीता खच दखेील अिधक होत आहे  यामळेू अशा मिश  स देखील बदलण े आव  यक आह.े  ी साईबाबा 
हॉि पटलमधील ५८ नग व ी साईनाथ  णालयातील ५ नग मिश  स  याचंी घसारा वजा जाता िकेमत  ५० 
हजार पे ा अिधक आह े अशा मिश  स िनलखन पा  आहते िकंवा नाहीत यांची छाननी करणसेाठी िनलखन 
सिमतीची बैठक आयोिजत करणसे तसचे मिशन िनलिखत करणेबाबत सदर बैठक म  ये िनणय होणेसाठी 
खालील माण ेदो  ही  णालयातील मिश  सची यादी सादर करणते येत आह.े 

Shri Saibaba Hospital, Shirdi 

Annexure 'A'    -Replacement list -Depreciated cost more than Rs. 50000/- 

Sr 
No 

Name of 
Medical 
Equipment/ 
Machine 

Model  Make  Qty Purcha
se year  

Cost in Rs. Depreciated Cost 
on Dt. 31/03/17 
(in Rs.) 

Expenditure 
On Machines 
In Rs. 

Life 
Expectanc
y in Yrs as 
per WHO 
Guidelines 

Used 
for 
Yrs. 

A End of Life as per Govt. Resolution(10 years) & WHO Guidelines         

a Radiology- CT Scan                 
1 64 Slice CT 

Scan Machine 
with 
accessories 

Somatom 
Sensation 
64 
Cardiac 

M/s. 
Siemens  
Ltd, 
Mumbai 

1 2006 39837835 946437.75 31916401 8 11 

b Radiology- MRI Deptt.             
1 MRI Machine 

with 
accessories 
and UPS 

Magneto
mAvanto 

M/s.Sieme
ns  Ltd, 
Mumbai 

1 2006 50500000 2132874.00 18169433 8 11 

c Radiology- Sonography Deptt.             

1 Color Doppler Sonoline 
G50 

M/s.Sieme
ns Ltd., 
Mumbai 

1 2004 1900000 60184.00 741146 8 13 

d Radiology- X-ray Deptt.               
1 CR 500 with 

Laser Imager 
DVB 8900 

CR 500 
with  
DVB 
8900 

M/s. 
Carestream 
Health 
India Pvt. 
Ltd., 
Mumbai  

1 2006 3000000 126704.00 2091301 6 11 
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e Pathalogy Lab.   

1 Fully Automatic 
Bio- chemistery 
Analyzer 

Konelab 
20 i 

Trivitron 
Healthcare 

1 2005 1650000 52251.00 418305 8 12 

f General O.T.                 
1 Laproscopy 

Set  
Karl Storz Karl Storz 1 2006 2000000 84470.25 393101 10 11 

g Casualty                  

1 Ventilator  Ivent Versamed 1 2006 300000 122920.5 146093 10 11 

h Neuro OT                 

1 High Speed 
pneumatic Drill  

Sodem Sodem 1 2007 1419059 79912.50 7650 10 10 

i Ortho O.T.                 

1 C-Arm 
Machine 

MM5C Siemens 1 2005 1700000 53849.25 418890 8 12 

2 Shaver System Aesulap BBraun 1 2006 517500 51807.75 213262 8 11 

j G.I.C.U.                 

1 Multipara 
Monitor With 
All 
Accessories 

Planet 50 M/s. L&T 
Ltd. Pune 

8 2005 1000000 56313.52 1159080 8 12 

2 Multipara 
Monitor With 
All 
Accessories 

Star Plus 
200 

M/s. L&T 
Ltd. Pune 

2 2005 552900 73803.30 177890 8 12 

k I.C.C.U.                   

1 Multipara 
Monitor With 
All 
Accessories 

Star 
Plus200 

M/s. L&T 
Ltd. Pune 

2 2005 552900 73803.24 177890 8 12 

l Dialysis                 
1 Dialysis 

Machine With 
Accessories 

Surdial  M/s. 
Atlantic 
Pharmaceu
ticals, 
Mumbai 

2 2004 1250000 22272.4 157706.5 5 12 

m C. V. T. S. OT- I   
1 Shadowless 

Lamp 
Hanulux 
Blue 
130+90+90 

M/s. Esbee 
Dynamed 
Pvt. Ltd.  

1 2005 1275341 226983.29 72380 8 12 

2 Heart Lung 
Machine 

Jostra M/s. 
Maquet 
Medical (I) 
Pvt. Ltd. 
Mumbai 

1 2005 4389000 247160.00 4333874 8 12 

3 Boyles 
Machine with 
Ventilator 
(Anesthesia 
Workstation) 

Drager 
Febius CE 

M/s. HL 
Medical 
Systems 
Pvt. Ltd. 
Mumbai 
(Drager 
Dealer) 

1 2005 1350000 57017.25 641072 10 12 

4 IABP  Datascope M/s. 
Emergent 
Meditech (I) 
Pvt. Ltd. 

1 2005 2153840 90967.72 1475379 8 12 
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n Cath Lab                 
1 Cath Lab Axiom 

ArtisdFC 
M/s. 
Siemens 
Ltd. 
Mumbai 

1 2005 29500000 934452.75 28096329 7 12 

2 Hemodynamic 
Recorder 

Axiom 
Sensis 
Lite 
System 

M/s. 
Siemens 
Ltd, 
Mumbai 

1 2005 1500000 84470.26 8 12 

3 2D Echo 
Machine  

Sonos 
7500 

M/s. 
Philips 
Medical 
Electronics 
Pvt. Ltd. 

1 2005 4000000 126705.75 3601971 8 12 

o MGW                   
1 Pulse 

Oximeter 
Commet P M/s. L&T 

Ltd. Pune 
1 2007 84000 79101.56 52723 10 10 

p CRU - I 

1 Multipara 
Monitor 

MP20 M/s. 
Philips 
Electronics 
Pvt. Ltd 

8 2006 1932344 81612.50 2115032 8 11 

2 Multipara 
Monitor 

MP20 M/s. 
Philips 
Electronics 
Pvt. Ltd 

11 2005 2656973 84163.50 2908169 8 12 

  Total no. of machines 51   155021691.8 5950238.04 98732621.5   

B End of Life as per  WHO Guidelines but not  used for 10 years as per Govt. Resolution   

q Radiology- X-ray Deptt. 

1 CR Classic CR classic M/s. 
Carestrea
m Health 
India 
Pvt.Ltd., 
Mumbai  

1 2010 2198385 293448.75 274200 6 7 

r Casualty 

1 Six Body 
Mortuary 
Cabinet 

Model: 
RTU10  

Bluestar 1 2008 504000 50456.25 9225 8 9 

s Dialysis    

1 Dialysis 
Machine With 
Accessories 

Surdial  M/s. 
Atlantic 
Pharmaceu
ticals, 
Mumbai 

1 2009 495000 66074.52 82305 5 8 

t Cathlab  

1 TEE Probe Omni III 
TEE 

M/s.Care 
Mediequip
, Mumbai 

1 2009 2000000 200231.25 Nill 8 8 

u CRU 4                 

1 Multipara 
Monitor With 
All 
Accessories 

Star 
Plus200 

M/s. L&T 
Ltd. Pune 

2 2009 552900 73803.24 88945 8 8 

C End of Life as per Govt. Resolution but not  as per WHO Guidelines  
v CVTS-1         
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1 OT Table Betastar M/s. Janak 
Manufactu
ring 
Works, 
Mumbai 

1 2005 1815000 102209.00 1704020.65 15 12 

  Total Machines 
 ( B+C) 

7 Total 
in Rs. 

     

 Total Machines(A+B+C) 58 Total 
in Rs. 

154100191.69 5857984.29 98727440.35   

 

Shri Sainath Hospital, Shirdi. 
Annexure 'B'    -Replacement list -Depreciated cost more than Rs. 50000/- 

Sr. 
No. 

Equipment 
Description 

Model No. 
Or Name 

Manufacturer/ 
Supplier 

Qty Date 
of 
Inst. 

Purchase 
Price 
(Rs.) 

Depreciated 
cost Approx. 
Up to 
31/03/2017 

Expenses 
On 
Machines 
(Approx.) 
In Rs. 

Life 
Expectancy 
as per 
WHO 
Guidelines 

Used 
for 
Yrs. 

A End of Life  as per Govt. Resolution & WHO Guidelines      

a ENT/Opthal OT                   

1 Phecoemulcification 
Machine 

Legacy M/s. Alcon 
Laboratories, 
Mumbai 

1 2006 2300000 97140.81 40000.00 7 11 

2 Microdebrider set Karl Storz, M/s. Chimco 
Biomedicals, 
Mumbai 

1 2006 1394195 74586.42 248863  10 11 

b Physiotherapy                 

1 Shortwave 
Diathermy 

Autotherm M/s.MedtechInd 
Pvt.Ltd 

1 2007 1024868 57713.91 1732.00 10 10 

B End of Life as per  WHO Guidelines but not  used for 10 years as Govt. Resolution     

c Radiology Deptt                 

1 X-ray Auto Film 
Processor 

Compact-2 M/s. Choksi 
Imaging Ltd., 
Mumbai 

1 2009 534375 53499.75  314836 8 8 

C End of Life as per Govt. Resolution but not  as per WHO Guidelines        

d ENT/Opthal OT                   

2 Marathon Power 
Unit 

Marathon-
7 

M/s. 
Kalelkersurgicals, 
Mumbai 

1 2006 1394195 58884.01 40897.00 12 11 

  Total Machines(A+B+C+D) 5  6647633 341824.9 646328     

 
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान: वरीलसं थान अिधिनयमनसुार 2004 मधील कलम 17 (4)  या तरतदुीनसुार 
िव  व  त  यव  थेत िनहीत केलेले प  नास हजार पे ा अिधक िकंमतचे कोणतेही जडजवा िहर, दािगने व इतर 
मै  यवान जंगम मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवु मंजरुी िशवाय सिमतीला िवकता येत नाही , तारण  हणनु 
ठेवता येत नाही अ  यथा अ  य सं ािमत करता येत नाही . सदर तरतदुीनसुार . 50 हजार पे ा अिधक मु  य 
असणा-या व  त ु िनलिखत क न बायबॅक करणेसाठी अथवा िललावाने िव  करणेसाठी सं  थानला शासनाची 
पवु मा  यता घेण ेबंधनकारक आह.े 

शासन िनणय . . सासिंव १०१६/८७३/ . .११४/ .१६ ,िद. १५ एि ल २०१७ अ  वये ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  सचंिलत ी साईनाथ  णालय व ी साईबाबा सपुर  पेशािलटी 

 णालय या दो  ही  णालयातील जुनी वै िकय उपकरण े िनलिखत कर  याचे  ताव शासनास सादर 
कर  यापवु  अशा उपकरणां  या िनलखन पा तेची सं  थान  तरावर यो  य प  दतीने छाननी िनलखन सिमती ारे 
करता येईल अस ेन  मत आहे. 
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  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत: सोबत या त यानुसार ीसाईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ 
णालया या मशी स िनलखीत करणबेाबत िनलखन सिमतीची मा  यता िमळालेनंतर शासनाची मा  यता घेवनु 

सदर मिश  स िवहीत प दतीने िनलिखत क न ीसाईबाबा हॉि पटल या खरेदी िवभागामाफत नवीन मिशन खरेदी 
करताना Buyback  करण ेिकंवा िललावा ारे िव  करता येईल अस ेन  मत आहे. उपरो  त मिश  सपैक  1) 
शासन िनणयानुसार १० वष वापर झाले  या तसचेWHO Guidelines नसुार वापरायो  य कालावधी सपंले  या 
अ. . –A त   यानसुार ी साईबाबा हॉ  पीटलम  ये ५१ नग व ी साईनाथ  णालयात ०३ नग मिश  स आहते.  
2) शासनिनणयानसुार १० वष वापर पुण न झाले  या परंत ुWHO Guidelines नसुार वापरायो  य कालावधी पणु 
झाले  या अ. –B त   यानुसार ी साईबाबा हॉि पटलम  ये ६ नग मिश  स व ी साईनाथ  णालयातील १ नग 
मिश  स आहते. 

  3) शासनिनणयानुसार १० वष वापर पणु झाले  या परंत ु WHO Guidelines नसुार वापरायो  य 
कालावधी पुण न झाले  या अ. .- C त   यानुसार ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालयात  येक  १ 
मिशन आहे. 

  उपरो  तपैक  काही मिश  सचा शासनिनणयानसुार १० वष व WHO Guideline नसुार िवशी  ट 
कालावधीचा वापर झालेला नाही परंत ुसदर अशा मिश  सचे ेकडाउन अिधक माणात होत असनु  या करीता 
खच दखेील अिधक होत आह े  यामळेू अशा मिश  स देखील बदलण ेआव  यक आह.े 

  तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील ५८ नग व ी साईनाथ  णालयातील ५ नग मिश  स िनलखीत 
करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .७४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार, ी साईबाबा हॉि पटलमधील ५८ नग व ी 
साईनाथ  णालयातील ५ नग मिश  स िनलखीत करणेस मा  यता दे यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं६२ िदनांक ३० जुलै २०१७ रोजी हॉटेल सट लॉरेन येथे आयोिजत कर  यात आले  या साई पि का 

सं मेलनाचे भोजन, ना  ता व अनु षंिगक खचाचे बील देणगीदार साईभ  तामंाफत आदा करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

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

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

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १५.०६.२०१७ चे सभेतील 
िनणय . ४९६ 

 तािवक – मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त संदभ य िनणयानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवाचे अनषुंगाने ी साईबाबां  या कायाचा चार व सार करणा-या देशातील साई पि का  या ितिनध चे 
०१ िदवसाचे समंेलन िदनांक ३० जलैु  २०१७ रोजी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  येथे आयोिजत कर  यात आले होते. 
सदरचे समंेलनासाठी आले  या िनयतकालीकां  या ितिनध ची काय माचे िठकाणी ना  ता, भोजन,  टेज व 
एल.सी.डी. आिद  यव  था हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांचेमाफत कर  यात आली होती. पि का समंेलन 
काय मासाठीचे ना  ता, भोजन,  टेज, पी.ए.िस  टीम व एल.सी.डी. आिद  यव  थेसाठी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  
र  कम पये १,९०,५१५/- (अ री र  कम पये एक लाख न  वद हजार पाचशे पंधरा मा ) चे बील सादर केले 
होते. तथािप सदरचे बीलाम  ये सटु देणेबाबत सबंंधीतांना िवनंती केली असता  यानंी (बफेट ेकफा  ट चे बील 
न.ं३५११ िदनांक ३०.०७.२०१७ पये २७,२९८/-, भोजनाचे बील न.ं३५३२ िदनांक ३०.०७.२०१७ पये 
१,२३,९९७/- व  टेज, पी.ए. व एल.सी.डी चे बील नं.२८ िदनांक ३०.०७.२०१७ पये १९,७२०/-) पये 
१,७१,०१५/- (अ री र  कम पये एक लाख एकहा  तर हजार पंधरा मा ) चे बील आदा करणबेाबत 
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कळिवले असनू काय मासाठी वापर  यात आले  या हॉलचे ०१ िदवसाचे भाडे पये ५०,०००/- (अ री र  कम 
पये प  नास हजार मा )  यानंी आकारले नाही. सदरचा हॉल  यानंी काय मासाठी िवनाशु  क िदलेला आह.े  

िदनांक ३० जुलै २०१७ रोजी आयोिजत कर  यात आले  या साई पि का समंेलनाचे ना  ता , भोजन, 
 टेज, पी.ए.िस  टीम व एल.सी.डी.चे  यव  थेपोटी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांनी कळिवले  या बीलाची र  कम 
पये १,७१,०१५/- मुंबई येथील साईभक् त ी.ि  स गोयल व ी.िदपक भितजा यांनी आदा कर  याची इ  छा 

दशिवली आह.े मा  हॉटेल सट लॉरेन यांना आदा केले  या र  कमेची दणेगीपावती  यानंा सं  थानकडून 
िमळणबेाबत  यानंी िवनंती केली आह.े तरी साई पि का समंेलनाचे हॉटेल सट लॉरेन , िशड  यानंी कळिवलेले 
बीलाची र  कम ी.ि  स गोयल, मुंबई व ी.िदपक भितजा, मुंबई यांचेकडून दणेगीदाखल ि वकारणसे व  यानंा 
लेखाशाखा िवभागाकडून  यानंी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांना साई पि का समंलेनाच ेबालापोटी आदा केले  या 
र  कमेची दणेगी पावती देणेस मा  यता असावी.  

मागणी- साई पि का समंेलनाचे अनषुंगाने हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांनी कळिवलेले बील दणेगीदार 
साईभ  ताचंे देणगीतनू ि वकारणबेीबत.   

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– साई पि का समंेलनाचे ना  ता, भोजन,  टेज, पी.ए.िस  टीम व 
एल.सी.डी.चे  यव  थेपोटी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांनी एकूण र  कम पये १,७१,०१५/- कळिवलेले असनू 
सदरचे बीलाची र  कम मुंबई येथील साईभ  त ी.ि  स गोयल व ी.िदपक भितजा यांनी आदा कर  याची इ  छा 
दशिवली आह.े मा   यानंी हॉटेल सट लॉरेन यांना आदा केले  या र  कमेची दणेगीपावती सं  थानकडून 
िमळणबेाबत िवनंती केली आहे. तरी साई पि का समंेलनाचे ना  ता, भोजन,  टेज, पी.ए.िस  टीम व एल.सी.डी.चे 
हॉटेल सट लॉरेन, िशड  यांनी कळिवलेले बीलाची र  कम पये १,७१,०१५/- ी.ि  स गोयल, मुंबई व 

ी.िदपक भितजा, मुंबई याचंेकडून दणेगीदाखल ि वकारणसे व  यानंा लेखाशाखा िवभागाकडून  यानंी हॉटेल 
सट लॉरेन, िशड  यांना साई पि का समंेलनाचे बालीपोटी आदा केले  या र  कमेची देणगी पावती देणसे मा  यता 
असावी.   

तथािप सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
िनणय क्र.७४६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व खचास मा यता दे यात आली.  

(कायवाही- जनसपंक  अिधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं६३ आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य  महोदय यांचे 

परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 
िनणय .७४७ साईभ ां या सिुवधकेरीता ९०% सं थान िनवास थाने ऑनलाईन ठेवलेली आहते. परंत ु ब याचशा शहरी/ 

ामीण भागातील साईभ ांना ऑनलाईन खोली आरि त करता येत नाही व िशड  येथे आ यानंतर 
िनवास थानां या काऊंटरव नही खोली िमळत नाही. याकरीता सं थानमधील  सव िनवास थाने ९०% ऐवजी 
उ सव व गद चे कालावधीम ये ८०% ऑनलाईनसाठी राखीव ठेवणते यावी, असे ठरले.  

  (कायवाही- सव िनवास थाने/ मािहती तं ान िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िनणय .७४८ वतमानप ाम ये यव थापन सिमती या िवरोधात अनेकदा बदनामकारक बात या छापनु येतात, अशा वेळी 

थािनक सिमती सद यांनी याला सं थानचे वतीने यो य उ र ावे.        (कायवाही- जनसंपक िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िनणय .७४९ “साई मिहमा” या काय मासाठी साईआ म भ  तिनवास येथील अॅ  पीिथएटरची जागा Immersity InfoTech 

Pvt. Ltd., Mumbai या सं  थेस BO त  वावर देणबेाबत, महाराष ्  शासनाचे िवधी व  याय िवभाग यांचेकडून 
िदनांक १३/०७/२०१७ रोजी ा  त झाले  या प ातील नमदु मु ावर सिमतीचे आजचे सभेत सिव  त र चचसाठी 
सबंिधत कंपनीचे ितिनधी सम  उपि थत होते.  सदर क  पाचा सव खच कंपनी करणार अस  याचे तसचे सदर 

क  पासाठी अंदाजे र  कम .२० ते २५ कोटी मा  खच असल ्याचे कंपनी ितिनध नी सिमतीला सांगीतले. 
ी साईबाबांवर आधारीत Holograhic काय माची अि दतीय (Unique) अशी क  पना 

अस  याकारणामळेु तसचे  यासाठीचा सपंुण खच Immersity InfoTech Pvt.Ltd., Mumbai कंपनी  दारे 
कर  यात येणार आहे व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५९(३) म  ये ी 
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साईभ  ताकंडुन आकारावयाचे शु  क अ  य  प ठेव  यात यावे, जेणके न जा  तीत-जा  त साईभ  त या काय माचा 
लाभ घेऊ शकतील, अस ेठरले होते. 

  यावर आजचे सभेत सिव  तर चचा होऊन, Immersity InfoTech Pvt.Ltd., Mumbai या सं  थेस 
क  पा  या उभारणीसाठी भांडवली गुतंवणकु आिण िनयिमत कामकाज खच (Operational Cost) खपु मोठया 
माणात अस  याने सदर क  प ना नफा ना तोटा या त  वावर राबवनू साईभ  तांकडुन ित भ  त र  कम पये 

१००/- + कर इत  या रकमेची आकारणी क न  यात ितवष  १०% र  कम दरवाढ करणसे परवानगी िदली. 
तसचे िद.०७/०७/२०१७ रोजीचे महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाचे प ा  वये सदर जागेचे मािसक 
भाडे र  कम पये २,५२,८४०/- मा  सं  थानने आकारणी क न  यात ितवष  १०% भाडेवाढ आका न 
Immersity InfoTech Pvt.Ltd., Mumbai यांना वापर  यास दे  याचे ठरले. 

याच माणे िवधी व  याय िवभाग, महारा  शासन याचंे िदनांक १३/०७/२०१७ रोजीचे प ातील 
उपि थत मु ांबाबत सिमतीचे सभेत झाले  या चचनसुार सिमतीने िदले  या िनदशानसुार मु े िनहाय मािहती तयार 
क न िवधी व  याय िवभाग, महारा  शासन यांना प ा  दारे कळिव  यात यावे व सदर  तावास िवधी व  याय 
िवभाग, महारा  शासन यांची परवानगी घेणते येऊन,  याचंे आदशेानसुार पढुील कायवाही करणते यावी , असे 
ठरले.                     (कायवाही- विन ेपण व टेिलफोन िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

वरील िनणय .६७६ ते ७४९ सवानमुते घे  यात आले. 
यानंतर रा ौ ०९.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
       वा रत/-           वा रत/-  
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)         (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                अ य  
                 ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  
 


