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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१६/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क २२.१२.२०१६
वेळ- दु पारी १२.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िदनां क २२.१२.२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
४८१७/ २०१६, िदनां क १३ िडसबर, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा गु वार
िदनां क २२.१२.२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे
यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा.
०३. मा.
०५. मा.
०७. मा.

ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,अ य
ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य

०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०६. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०८. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या

मा. ी.कुं दनकु मार सोनवणे,
.कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग यां नी ई-मेल ारे
कळिवले आहे.
तसेच मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी फॅ स ारे पुढील माणे कळिवले आहे. सं थान यव थापन सिमती या
िद.२२.१२.२०१६ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही (मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या,
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य) सद य हजर राहणार नाही. हया संदभात िशवसेना
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व
मा.मु यमं ी महोदयां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजूनपयत कोणतीही
कायवाही झालेली नस यामुळे खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही.
तसेच मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी फॅ स प ा ारे , सं थान यव थापन सिमती या िद.२२.१२.२०१६ रोजी
होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाही. िशवसेनेला उपा य पद दे या या
ीकोनातून कोणतीही कायवाही होत नस याने आ हाला या बैठक स हजर राह यास वार य नाही, याची कृ पया न द यावी, असे
कळिवले. याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क ३०.११.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .९०५ िदनां क ३०.११.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .८५१यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह िवषय तूत थिगत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी.मोहन एकनाथ उपासनी, बडतफ व र ठ िलपीक, शासन
शाखा यांचेवरील आरोप मा. यायदंडािधकारी, थम वग, राहाता यां चसमोर िस झालेला असू न,
यांना ितन मिहने साधा कारावास व एक हजार पये दंडाची िश ा झालेली आहे . तसेच ी.उपासनी
यां ना कामावर हजर क न घेणेबाबतचा ताव यापु व या सिमतीम ये तीन वेळा अमा य झालेला
असू न याबाबत पु हा फेर ताव यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर कर यात येऊ नये,
असा िनणय पारीत झालेला आहे . या सव बाब चा िवचार करता ी.मोहन एकनाथ उपासनी, बडतफ
व र ठ िलपीक, शासन शाखा यां ना सेवेत घेणेबाबतचा ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(२) िनणय .८७०उपरो
तावावर सां गोपां ग चचा होऊन, मा. ीसद य सिमतीचे िदनां क १४.११.२०१३ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क ९०७ अ वये ठरिवणेत आलेले मा यवर तसेच शासनामधील सव कारचे वग अ अिधकारी व
सिमती सद यां नी सुचिवलेले मा यवर यां चा मोफत दशन/ आरती या यादीम ये समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
तसेच िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां स तहयात िवनापास/ मोफत दशन/ आरतीसाठी वेश
दे यात यावा, यासाठी मु य िनि त करणेत येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणेत यावी. याबाबतचा ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सुचना के या.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ संर ण िवभाग मुख )
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
उपरो
तावावर सां गोपां ग चचा होऊन, मा. ीसद य सिमतीचे िदनां क १४.११.२०१३ रोजीचे
सभेतील िनणय मां क ९०७ अ वये चे दशन/ आरतीसाठी खालील मा यवरां ना मोफत सोड यात यावे.

१) िशड तील ाम थांची आरती यव था मोफत के ली जाते, ती यापुढेही सु ठे वावी . ाम थांची ओळख
पट यासाठी यांचे आधारकाड / िनवडणूक ओळखप गृहीत धर यात यावे.
२) ी साईबाबा सं थान या िविवध िवभागा या दनं िदन कायालयीन कामाकरीता येणा-या य ती तसेच उ सव
काळात येणारे मानकरी व सं थान िनमं ीत कलाकार.
३) ी साईबाबा सं थानला .२५०००/-िकं वा यापे ा अिधक देणगी देणा-या (व तु प िकं वा रोख व पात)
देणगीदार भ तांची आरतीची यव था देणगी िदले या िदवशी वा यांचे िवनं तीनु सार इतर िदवशी एकदाच
मोफत कर यात यावी.
४) ी.के . ही. रमणी, अ य व कायकारी िव व त िशड साई ट, चे नई यां चे .११० कोटी मा चे देणगीतू न
साईआ म क प साकारलेला आहे. यामु ळे ी.रमणी व यां या कु टुं बीयां चे साई ती योगदान ल ात घेऊन यांना
कायम व पी भेट देणे अग याचे ठरे ल व साई दशनापे ा कु ठलाही आनं द यांना भावणार नाही. हणु न सं थान तफ
ी.के . ही.रमणी व यां या कु टूं बीयां ना तहयात मोफत िनवास व दशन/आरती यव था करणेत यावी.

५) भारतीय गणरा याचे मा.रा पती, भारतीय गणरा याचे मा.उपरा पती, भारतीय गणरा याचे मा.पं त धान,
भारतीय गणरा याचे मा.उपपं त धान, महारा रा याचे रा यपाल, भारतीय गणरा याचे भुतपुव मा .रा पती
व मा.उपरा पती, भारतीय गणरा याचे भुतपुव पं त धान भारतीय गणरा याचे मु य यायािधश, लोकसभा
अ य , महारा रा याचे मु यमं ी, क ीय मं ीमं डळातील सव मं ी, िनयोजन आयोगाचे उपा य , सव
रा याचे रा यपाल, सव रा यांचे मु यमं ी, सव च यायालयाचे सव यायािधश, महारा रा यां या
मं ीमं डळातील सव मं ी महारा रा य िवधान सभा अ य व उपाअ य , महारा रा या या उ च
यायालयां चे मु य यायािधश, महारा रा या या उ च यायालयां चे सव यायािधश आिद अितमह वा या
य त ची दशन/आरती यव था िनशु क राहील.
६) याच माणे िशड िवधानसभा व लोकसभा मतदारसंघाचे लोक ितिनधी, अ य िशड नगरपं चायत तसेच
देशा या कानाकोप-यातून येणारे साधुसतं यां चीही आरतीसाठी िनशु क यव था करणेत यावी.
७) उ सव, जोडू न येणा-या सु या, रा ीय सण, जा त गद चा कालावधी आिद वेळी दशन/आरती पासेस बं द
राहतील. याबाबतचा िनणय घे यात अिधकार मा.कायकारी अिधकारी यां ना राहील.
या यित र त दशन/आरतीसाठी िवनाशु क यव था कोण या य त ची करावी, याबाबत संगानु प
िनणय घे याचा अिधकार पु णपणे ि सद यीय सिमतीचे अ य , सद य व कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं थान
िव व तव्यव था (िशड ) यां चेकडे राहील, असे ठरले होते.
आता, सं थानचे कामकाज पहा यासाठी महारा शासनाने यव थापन सिमतीची िनयु के लेली
अस यामुळे , पुव या िनणयातील अ.नं.१ ते ७ म ये नमुद के ले या मा यवरां बरोबरच मा.सद यां नी सुचिवले या
मा यवरां चा उपरो यादीम ये समावेश करणेत यावा. तसेच याबाबत संगानु प िनणय घे याचा अिधकार,
कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां चेकडे राहील, असे ठरले.
तसेच िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां स िवनापास/ मोफत दशन/ आरतीसाठी वे श
दे यात यावा, यासाठी मु य िनि त करणेत येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणेत यावी.
याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सु चना के या.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) िनणय .८९२यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसर आकषक िदसणेसाठी तसेच साईभ ां या सोयीसाठी मं िदर
प रसरातील लोअर गचे नुतणीकरण करणेत यावे , असे ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह लोअर ग नुतणीकरण करणेचे काम रा ी या वेळेसच जा त करणेत यावे , अशा सुचना
िद या.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ हासमोर तयार के ले या ०४ कार या
लोअर ग या नमु यां नी सिमतीने पाहणी के ली व सदरह पाहणीअं ती मं िदर प रसरातील लोअर गचे
कामासाठी ामु याने ेनाईटचा वापर करणेत यावा. उ हाळयात उ णते ने साईभ ां या तळपायांना
ास होऊ नये, याकरीता लोअर गम ये काही भागात हाईट इंिज. आट फ िशयल टाई सचे पाथवे
करणेत यावे, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह लोअर ग नु तणीकरण करणेचे काम रा ी या वेळेसच जा त करणेत यावे , अशा
सु चना िद या.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
सं थानतफ कािशत करावया या तािवत साईसेवा मािसकाची नाव न दणी क न घेणेबाबत.
तावसाई सेवाकायाची मािहती देशभरातील व िवदेशातील भ त-भािवकां ना हावी आिण या दारे साईसेवेस ेरणा
िमळावी या टीने 'साईसेवा' अथवा त सम अथा या नावाचे मािसक सु कर याचा सं थानचा मानस आहे. हे
तािवत मािसक सु कर यासाठी थम रिज ार फॉर यूज पेपर ऑफ इंिडया यां याकडे चीफ मे ोपॉिलटन
मॅिज ेटस ऑिफस, ए लनेड, मुं बई यां यामाफत नावन दणीसाठी िविहत नमु यातील अज सादर करावा लागेल.
पडताळणी होऊन नाव िमळ यासाठी पयायी िकमान चार नावे ावी लागतील. याकरीता थम मां कावर
साईसेवा हे नाव नमूद क न, त सम अथाची साईसेवादपण, ी साईसेवा, ी साईसतसेवा, साई वानं दसेवा,
साईस यसेवा, साईसेवा त, साईअपणसेवा, साईत मयसेवा ही या यित र त सुचलेली अ य पयायी नावे पु ढील
मां कां वर अनु मे नमुद करावी लागतील.
सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानतफ कािशत करावया या तािवत साईसेवा मािसकाची नाव
न दणी करणेसाठी रिज ार फॉर यूज पेपर ऑफ इंिडया यां याकडे चीफ मे ोपॉिलटन मॅिज े टस
ऑिफस, ए लनेड, मुं बई यां यामाफत खालील पाच नावे कळिवणेत यावी, असे ठरले.
(१) साईसेवा, (२) ी साईसेवा, (३) साईसेवा त, (४) साईिन यसेवा (५) साईअपणसेवा.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
सं थान कािशत साईलीला मराठी व िहं दी-इं जी िनयतकािलकां करीता सं पादक य मं डळ गठीत
करणेबाबत.
तावी साईबाबां या महासमाधीनं तर यां या ेरणेने व यांचा य सहवास लाभले या यां या भ तां या
पुढाकाराने चै शके १८४५ (सन १९२३) म ये ी साईलीला हे मराठी भाषेतील मािसक मुं बईतून सु कर यात
आले. यांचा उ ेश नमूद करताना हटले आहे क , या मािसक पु तकाचा उ ेश या या नावाव न य त होत
आहे. िशड चे ी साईमहाराजां चे भ त असं य असून , िठकिठकाणी पसरले आहेत. यांना िनरिनराळया वेळी
िनरिनराळया त-हेचे अनुभव महाराजां नी िदले आहेत. इतके च न हे, तर महाराजां नी आप या देहावसनानं तरसु दा
अनुभव दे याचे चालू ठे िवले आहे . िकं बहना यांना महाराजां या देहाचे य दशन घडले नाही, यांनासु दा
अनुभव येत आहेत . थोड यात हणावयाचे हणजे महाराजां चे अनुभव अ तु पुव , अत य आिण अनेक आहेत.
ी साईलीला मािसकां या संपादकपदाची जबाबदारी सं था न या यावेळ या िव व त मं डळातील
एक िव व त ी.ल मण गणेश महाजनी यां याकडे, तर काशकपदाची जबाबदारी दुसरे एक िव व त ीरामचं
आ माराम तखड यां याकडे होती. कालां तराने संपादक- काशक पद हे सं थान या यव थापन सिमतीचे मा.
मुख / सं थान या शासनाचे मा. मुख यां नी भूषिव यात ठरिव यात आले.
ारं भी या काळात या मािसका या बाबां चे य साि न य लाभलेले कृ पावं त साईभ त सव ी
काकासाहेब िद ीत, बाळासाहेब देव, अ णासाहेब दाभोलकर, दासगणू महाराज, बाबासाहेब तखड,काकासाहेब
महाजनी, रघवीर भा कर पुरं दरे आद नी अनुभव वैचा रक, िशड अहवाल आदी व पातील लेखन क न
संपादन- काशकामी सहा य के ले.
ी साईबाबां या लीलां चा अनुभव महारा ाबरोबरच देशभर ां तो ां ती, िवदेशां तही येऊ लाग याने
साईभ तां या सं ये त िदवसागिणक वाढ होऊ लागली. हणून या भ तां क रता रा ीय व आं तररा ीय भाषेतही
ी साईलीला मािसक कािशत कर याचा िवचार पुढे येऊन ी साईलीलाची इं जी-िहंदी अशी संयु त आवृ ी
१९७३ पासून कािशत कर यास सु वात झाली.
िनयतकािलकात मु ण े ातील आधुिनक तं ानानु सार सदर िनयतकािलकां या व पात व काशन
कालावधीत वेळोवेळी बदल होत रािहले आहेत.
स या या मराठी वतं व इं जी-िहंदी सं यु त या अनु मे साईलीला व ी साईलीला या दै मािसक
िनयतकािलकां या सं पादन- काशनां चे कामकाज नीटनेटके , सुरळीत व गितमान हावे, याची या ती वाढावी या
टीने संपादन- का नांचे मागदशक, सहा यक सिमती गिठत कर याची आव यकता वाटू लागली आहे. या
सिमतीत मुख मागदशक हणून सं थान या यव थापन सिमतीचे मुख मागदशक हणून सं था न या
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यव थापन सिमतीचे मा.अ य , सद य हणून मा.िव व त, शासनाचे मुख मा.कायकारी अिधकारी यां चा
समावेश असावा. याचबरोबर मागील बरीच वष सदर दैमािसक िनयतकािलकां या संपादन- काशनकामी
यांनी िनरपे भावनेने, संगी पदरमोड क न मोलाचे सहकाय के ले यां ची नावे सं थानचे जनसं पक अिधकारी,
सहा संपादक, ी साईलीला व .अधी क, काशने िवभाग यां नी सादर के लेली आहेत.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

तपिशल
भाषा
ीमती मु धा सु धीर िदवाडकर, मुं बई
मराठी
सौ. मयु री महेश कदम, मुं बई
मराठी
सौ.शमीला फाटक, बं गळु
मराठी
ी. िदलीप पवार (पवार काका)
मराठी
ी. रघुनाथ रे ड् डी, ित पती, आं ा देश इं जी/ तेलगू
डॉ.सु बोध अ वाल, डेरहाडू न, उ तराखं ड िहंदी/ इं जी

अ.नं.
०७
०८
०९
१०
११

तपिशल
ी. मदन गोपाल गोयल, राज थान
ी.िवजय कु मार ीवा तव, उ र देश
ी. िव वनाथ नायर, नवी मुं बई
कु . शमशाद अली बेग, नवी मुं बई
ी िवनय घासवाला, गु जरात

भाषा
िहंदी
िहंदी
इं जी
इं जी
िहंदी

उपरो त साईसेवा त ना यां या आजवरा या व पु ढील सहकायाब ल सिमती सद य हणून स मािनत
कर यात यावे.
सं थान िनयतकािलक इतर भाषां त िस द कर या या टीने सं थानला िविवध भाषां तील पु तके
काशने सहा य के ले या या या भाषेतील मा यवरां ची नावे खालील माणे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

तपिशल
भाषा
अ.नं.
तपिशल
भाषा
ीमती टी. शैलजे ा, है ाबाद
तेलगू
०६ डॉ.िसता ल मी, हैसु र
क नड / म याळम
ी. स य खडगेराया, कटक, ओिडशा
ओिडया
०७
ी.नागराजन, मं बई
तािमळ
ी. अिवजीत गु हा, कोलक ा
बं गाली/आसामी ०८
ी.साईमणी, है ाबाद
तािमळ
ी. गु णजीतिसं ग वालीया, अमृतसर,
पं जाबी
०९
ी.भु षणलाल कोठीदार, ज मुउदू
पं जाब
तावी
ीमती. िहनाबेन मेहता, बं गलोर
गु जराती
१०
ी.जयनायक, गोवा- पणजी, गोवा
क कणी

वरील साईभ त-अनुवादकां चा भािषक जाणकारां चा तािवत संपादक सिमतीत सद य हणून समावेश
हावा, असे वाटते.
ी साईलीला मराठी व िहंदी-इं जी या िनयतकािलकां या काशनकामी मागील ब-याच वषापासू न सहा य
करीत असले या साईसेवा त ना वषभराची आठवण हणू न सदर दैमािसक िनयतकािलकां चे सहा यक सं पादक
यां याकडू न सं थानची दैनं िदनी दरवष िदले जाते. या यित र त यांना कोणतही लाभ िदला जात नाही. ते देत असले या
िनरपे साईसेवबे ल ते ज हा दशनासाठी िशड येथे येतील ते हा यां याकरीता दशनाची, िनवासाची, साद भोजन
याचबरोबर सं पादन- काशन सहा यकामी ते ज हा क हा सं थान या मुं बई कायालयात येतील ते हा यां याक रता
आसन, चहापान आदी यव था सं थाकडू न हावी. तसेच दैमािसकात िस द होणा-या लेखसािह याब ल या या
लेखक-कवीला ितपृ ठ साधारण पये. ३००/- मानधन दे यात यावे असे सु चवावेसे वाटते.

सबब सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९०७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कािशत साईलीला मराठी व िहं दी-इं जी िनयतकािलकां करीता
सं पादक य मं डळ गठीत करणेसाठी जािहरात िस द करणेत येऊन, जा तीत जा त इ छु क सं पादकां चे
अज मागिवणेत यावेत, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
ी साईबाबां या जीवनच र ावर आधा रत ी साईबाबां या जीवनावरील िविवध सं ग कॅ न हासवर
िच ीत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ. म ये खालील
माणे तरतूद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- ी.सुिनल शेगां वकर, पुणे हे साईबाबां या जीवनावरील िविवध संग कॅ न हासवर
िच ीत करतात. यापुव सन-२००६ म ये यांची ०९ िच े मं िदर प रसरात लाव यात आलेली आहे.
ी. शेगां वकर, पुणे यां नी िद.१५.०७.२०१६ रोजी कॅ न हास फोट चा पाठिवलेला ताव पुव मा यता
घेऊन फाईल कर यात आलेला आहे. असा मािगल वृ ां त आहे.
तावः- ी. शेगां वकर, पुणे यां नी मािगल ताव फे रसादर के लेला आहे. सन २००६ म ये बां धकाम
िवभागामाफत ०९ कॅ न हॉसवरील िच े पये. ०१ लाख अद◌ा क न खरे दी के लेली आहे.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव सन २०१७-२०१८ म ये अस याने भिव यात मं िदर
प रसरात भ यिद य वा तू उ या राहाणार आहेत तसेच सादालय, भ तिनवास अशा ब-याचशा वा तुम ये
लावणेकामी ी साईबाबां या जीवनावर सुमारे शं भर िच े यात सं गिच ,े य तीिच े व बाबां या िविवध मु ा
असणार असून सदरचा तपिशल खालील माणे आहेत .
अं.नं. तपिशल
आकार
नग सं या ती नग दर एकू ण र कम पये.
०१
कॅ न हास कारातील फोटो ६ "x ९" ७२
३,००,००० २,१६, ००, ०००/{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc)

5

सं थानने उ त फोटो खरे दी करणेकामी ताव मा. यव थापन सिमती सभेत मा यता घेऊन कायादेश
दे याची िवनं ती ी. सुिनल शेगां वकर,पुणे यां नी के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः- सं थानने कािशत होणा-या काशनां ची वाढती सं या िवचारात
घेऊन मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४.०५.२००८ चे सभेत "इतर कु ठ याही अ य खाजगी काशनां चे ह क
वीकार यात येऊ नयेत" असा िनणय झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी साईबाबां या जीवनाच र ावर आधारीत िविवध संग
कॅ न हासवर िच ीत करणेबाबत सं थानचा ताव िकं वा मागणी नाही. ी. शेगां वकर, पुणे यां नी हा ताव वत:
िदलेला असून ते यावसाियक िच कार आहेत. िशड तील खाजगी दुकानात यां या िच ां ची िव के ली जाते.
एक य ती या एकािधकारात िवना िनिवदा अशी खरे दी करणे शासक य िवभागांनी करावया या
कायालयीन खरे दीसाठी या कायप दतीची िनयमावली या िवरोधात आहे.
अ) आज रोजी .२ कोटी १६ लाख र कमेची िच े खरे दी करावयाची अस यास िविहत प दतीने ईिनिवदा सूचना िस द कर यात येऊन खरे दी करता येतील.
ब) रा ीय तरावर नामां िकत िच कारां ची ी साईबाबां याजीवनावरील कॅ न हासवर सं गिच ,े य तीिच े व
िविवध मु ा यावर िच कला पधा आयोजीत क न िवजेता पधकास नाममा ब ीस / मानधन देऊन िच े खरे दी क न
सव ह क (कॉपीराईट) िवकत घेता येईल. (यापु व सन १९९८ म ये मं िदर प रसर पु निवकास योजनेचे आक टे ट यां ची
पधा घेऊन आराखडा िनवडू न मं जू र क न मं िदर प रसरात बां धकाम के याचा दाखला आहे.)

सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९०८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.सु िनल शेगावकर, मुं बई यां नी कॅ न हासवर िच ीत
के लेली साईबाबां या जीवनच र ावरील सं ग िच े अ तीम आहेत, परं तु एकाच िच काराकडू न िच े
खरे दी करणे यो य होणार नाही. याकरीता तावातील ब म ये नमु द के ले माणे कायवाही करणेत
यावी.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
साईसृ ी क प उभारणीकामी येणा या सिव तर अं दाजप काबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : खालील माणे आहे.
अ) कलम १७ (सिमतीची कत ये व अिधकार)- पोटकलम (२) खं ड (ठ)- सिमती ी साईबाबां चे
जीवन, यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी
साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब) सिमतीकडू न कलम २१ (िव व त िनधीचा िविनयोग) १.
पोटकलम(१) खं ड(ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
२.
पोटकलम(१)खं ड(झ)-िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या
योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे संपादन करणे ;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१. िदनां क ०५/१२/२०१० िनणय . १००४(०४)
२. िदनां क २६/०३/२०११ िनणय . २०१
३. िदनां क २८/१२/२०१५ िनणय . ६५३
४. िदनां क ३१/०८/२०१६ िनणय . ६३५
तावना: ी साईबाबां चे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ तांना गद चे माणात अनेक सोयीसु िवधा मं िदर
प रसरात पु रिव यात आले या असुन आणखी वाढीव सु िवधा पु रिवणेसाठी दशनरां ग व अनु षिं गक यव था िनमाण करणे
तावीत आहे. स या समाधीचे दशन घेवनू बाहेर पडणा-या साईभ तांची मोठया माणात गद मं िदर प रसरात असते. या
गद त दशन घेवू इि छणा-या भ तांची भर पडतच असते. यासाठी मं िदर प रसरातील भ तांची गद अ य वळिवणे
आव यक आहे. िशड त येणा-या साईभ तांसाठी निवन आकषण क िनमाण करणे व भ तांना िवरं गु ळा िमळणेबरोबरच
ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत माहीती देणेचे टीने सं थानमाफत साईगाडन
िथमपाक लेजरशो करणे तावीत आहे. तसेच ी साई स च रत ं थातील सं गावर आधारीत चलिच व पातील
देखावे लाईट व साऊं ड इफे टसह सादर करणेसाठी ‘साईसृ टी’ क प तावीत आहे. या कामां म ये िस हील वक,
इंटे रयर व लॅ ड के िपं ग वक, मु या, ं थालय, योगा, युिझयम, उपहारगृह, व छतागृह , इंटेिलजं ट लाईट ग व इले ीकल
कामे इ यादी कामांचा समावेश आहे. याबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत सदरह
सिमतीचे िनणय मां क ६५३ अ वये खालील माणे ठरले आहे.

“.. यावर सिव तर चचा होवून असे ठरले क तावीत क पात ामु याने ी साई स चरीत
ं थातील संगावर आधारीत देखावे तसेच मु या उभारणे अशा कला मक व पा या कामां चा समावेश
अस यामुळ े त कालीन यव थापन सिमतीने या क पासाठी स लागार हणून िच पट सृ टीतील आघाडीचे व
सु िस कला नेप थकार ी.िनितन देसाई यां ची नेमणूक के लेली आहे. तरी आता तावीत क प
साईगाडनमधील जागेत करणेसाठी ी.िनितन देसाई यां चेकडू न आराखडा व अं दाजप क तयार क न यानु सार
येणा-या अनुषं िगक खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घे यात यावी.”
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सदरचा क प साईगाडन क पाचे उवरीत जागेत करणेबाबत ठरले आहे. परं तु मौजे िनमगाव को-हाळे
येिथल गट नं १९८, १९९, २०० व २०१ मधील सदरह े ह रत े ातून (Green zone) वगळू न ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड यां चे िविवध सावजिनक/िनमसावजिनक उप मां चे वापरासाठी रिहवास े ात
समािव ट करणेसाठी शासनास ताव सादर कर यात आला असुन , यास अ ाप मा यता िमळालेली नाही.
यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३१/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेतील िन. .६३५
खालील माणे आहे.
“ ी साई सृ ी क पासाठीचे स लागार व कला, नेप यकार ी.िनितन देसाई, मुं बई हे उपि थत होते.
यां नी सभेस ी साईसृ ीचे सादरीकरण दाखिवले व पुढील माणे मािहती िदली.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी बनिवणेत येणार असून या क पाचे काय म
यव थापन ते वत: िवनामु य करणार आहेत . याम ये बाबां ची भ य अशी १०० फु ट उं चीची बाबां ची मुत
राहील व बाजुला वेगवेगळया ५२ गॅल यां म ये साईस चरी अ यायामधील ५२ कारचे हालते देखावे राहतील.
यामुळे साईभ ां ना य व पात बाबां चे च र समजणार आहे. तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागां ची छोटया
पड ावरील मािलकाही िनमाण कर याचा माणस आहे. साईसृ ीम ये मोठे टेज राहील व यावर वषभर
वेगवेगळया नामां िकत कलाकारां चे लाई ह काय म राहतील. सव साईसृ ी पहा यासाठी भ ांना कमीत कमी २
तास व जा तीत जा त २ िदवसही वेळ लागेल. बाबा िभ ा मागत असत, या संक पनेमधून देशा या कानाकोप यातून समाधी शता दी िनिम ाने बाबां चा रथ िशड साठी िनघेल. समाधी शता दी िनिम ाने समाधी
शता दीसाठी ँड ॲ बसेडर नेम यात येईल, इ.
यावर सिव तर चचा होऊन सिमतीने असे ठरले क , ी साईबाबां या महासमाधी शता दी वषाचे ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव, २०१७-२०१८, असे संबोध यात यावे व या नावाचा लोगो तयार करणेत
यावा, या लोगोवर पृ वी व मं िदरामधील बाबां चा (मुत चा) फोटो व यावर चोहोबाजुं ने चां द यां या व पात
उठावदार काश टाकणेत यावा.
समाधी शता दी वषाची जागितक पातळीवर िस दी दे यासाठी ॅ ड ॲ बीिसडर हणून जे िसने
अिभनेता अिमताभ ब चन यां ना िवचारणा कर यात यावी, ते साईबाबां चे भ ही आहेत. तसेच दि ण भारतीय
िसने अिभनेते रजनीकां त, नागाजुन, बाहबली फे म भास हे व इतर साईभ िसनेअिभनेते िक जे िवनामु य सेवा
देतील यां ना िवचारना कर यात यावी.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी मारक कायम व पीचे बनिवणेत यावे. याम ये ी.िनितन
देसाई यां नी नमु द के ले माणे बाबां ची १०० फु टी मु त , िविवध देखावे व लहान मु लां साठी टेली कोप गॅलरी दारे टास
पहा याची यव थाही ठे व यात यावी. बाबां नी आयु यभर गोर-गरीब तसेच रो यां ची सेवा के लेली होती. यामु ळे
सदरह साईसृ ीम ये बाबां नी लोकां या के ले या सेवे या बाबतीतील देखावे ठे वावेत. तसेच बाबां या जीवनावर ५२
भागां ची िसरीयल तयार करणेसाठी मोठया देणगीदार साईभ ां ची ायोजक हणू न नेमणू क करणेसाठी सं थानचे
अिधकृ त सं केत थळावर िस दी दे यात यावी. तसेच सदरह साईसृ ी उभारणीकामी येणा या अं दाजे .३६.०९
कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
ताव : उपरो त माणे ॅ ड ॲ बीिसडर व इतर अनुषं िगक बाब बाबत शता दीक ामाफत वतं पणे
कायवाही करणेत येत आहे तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१७-२०१८ साठी लोगो तयार
करणेत आला असुन याचे अनावरण िद.११/१२/२०१६ रोजी कर यात आले आहे.
साईसृ टी क पाचे स लागार ी.िनितन देसाई यां नी ढोबळमानाने सादर के ले या खालील माणे
.३६.०९ कोटी अं दाजप क य खचास मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेत मा यता
दे यात आली आहे.
अ.नं.
तपिशल
०१
िस हील वक –आर.सी.सी., बां धकाम, पलॅ टर, दरवाजे, िखड या, रे िलंग ,वॉल
पॅने स, फॉ स िसल ग, पोटल पॅने स, फ ग पॅने स इ.
०२
इंटे रयर वक - पॅने स, रे िलंग , टेज, टॅ युज, टे चड वॉ स इ.
०३
लॅ ड के िपं ग वक - अॅिनमल टॅ युज,पे ह ग टाई स,लॉ स, ीज,पाक ंग इ.
०४
िमसेिलिनयस वक- ं थालय, योगा, युिझयम, उपहारगृह, व छतागृह, कं पाउं ड वॉल,
इंटेिलजं ट लाईट ग व इलेक ीकल कामे तसेच सु र ा यव था इ.
एकू ण .
कॉ ट ज सीज – १० %
क स ट सी चाजस - ६ %
अं दाजे एकू ण खच .

अं दाजे खचाची र कम .
६,०३,३०,०३०/१५,६१,२८,७००/४,४०,००,०००/५,०६,३५,४००३१,१०,९४,१३०/३,११,०९,४१३/१,८६,६५,६४८/३६,०८,६९,१९१/-

तथािप सदरह अं दाजप क सादर करतां ना यांनी १५% कॉ ट जं सीज व २०% स लागार फ समािव ट
के ली आहे. या क पाचे काम कला मक व पाचे आहे. यामुळे सदरह क पाचे सिव तर बां धकाम आराखडे
व चिलत िज हादरसुचीनु सार अं दाजप के तसेच बाबां ची १०० फु टी मुत , िविवध देखावे व लहान मु लां साठी
टेली कोप गॅलरी दारे टास पहा याची यव था तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागां ची िसरीयल आिद बाब चे
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संक पनां सह चिलत दराने सिव तर अं दाजप के व िवषयां क त क पासाठी यांचे सेवेचा Scope of work
स लागार ी.िनितन देसाई यां नी सादर करणे आव यक आहे.
यापुव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .२०१ अ वये Scope
of work म ये ामु याने, िवषयां क त क पाचे िडझाईन व ॉई जं तयार करणे, क पाचे िविवध बाब साठी
िनिवदा तयार क न देणे, िनिवदे माणे कायादेश बहाल करणेस सहा य करणे, क प उभारणीची सु वात क न
ती अं ितम होईपयत, िविवध बाब ची अं मलबजावणी करणे, कामाचे दैनं िदन पयवे ण करणे, क प खचाचे
पृ थकरण क न खचाचे माणप देणे, काही िवशेष बाबी, जसे मु या तयार करणे, साउं ड इफे ट् स, लाईट ग
आदी कामासाठी एज सीज नेमणे, क प उभारणीसाठी सं थान व ठे केदार यां चेत सम वय साधून क प
पुण वास नेणे आिद बाब चा समावेश असावा. सदरह स लासेवा आक टे ट, चरल इंिजिनयर व क प
यव थापन सेवेसह सवसमावेशक असावा व यासाठी सं थानचे तां ि क मनु यबळ वाप नये. ी. िनतीन देसाई,
मुं बई िकं वा यां या अख यारीतील ते नामिनदिशत करतील या सं थेस क प यव थापन स लागार हणून
सेवा पुरिवणेसाठी एकू ण क प खचा या ०६ ट के अिधक सेवाकर अित र त या माणे स लागार शु क आदा
करावे असे ठरलेले आहे.
तरी स लागार यां चेकडू न उपरो त माणे अं दाजप के ा त झा यानं तर या क पासाठी स लागार
यां चे सेवेचा Scope of work, स लागार शु क, य खचाची र कम आिद बाबी अं ितम क न स लागार
यां चे समवेत करारनामा क न यानुसार पुढील कायवाही करणे उिचत राहील असे मत आहे . तरी सदरह
तावाबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९०९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईसृ ी क प उभारणीकामी या अं दाजप क य खचामधील
कॉ ट जं सीज व स लागार फ या रकमा वगळणेत येऊन, उव रत खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क ,
या समाधी शता दी महो सव वषापु व
साईसृ ी क पाचे काम पु ण होणे आव यक अस यामु ळे ता काळ ई-िनिवदा ि या राबिवणेत
यावी. साईसृ ी क पाची थीम बाबां नी के ले या सेवेची ठे व यात येऊन, लेझर शो, भारतीतील सव
सं तां या व तुं चे सं हालय, मु लां साठी दु ब नचे सहा याने तारे दाखिवणे यासह १ मु य व इतर ५३
दालणे बनिवणेत यावी. तसेच सव सिमती सद यां समोर साईसृ ी क पाचे सादरीकरण दाखिवणेत
येऊन, ते अं तीम करणेत यावे, याबाबत साईसृ ी क पाचे स लागार ी.िनितन देसाई, मुं बई यां ना
कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
वॉटर हाय ँट यं णेकरीता मं िदर प रसर, जु ने सादालय प रसर व साई सादालय येथे पा या या
टा या तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-2004 मधील तरतु द:अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मधील पोटकलम (क)अ वये, "मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन करणे". अशी तरतूद आहे .
तावना:- सं थानचे मं िदर प रसर, जु ने सादालय प रसर व ी साई सादालयात वॉटर हाय ं ट
यं णेकरीता वापरणेत येत असले या टा यांमधुन सदर प रसरातील इमारत या दैनिं दन वापरासाठी पा याचा पुरवठा
के ला जातो. सदर पा याचे टा यांचा इतर कारणां साठी वापर के ला जात अस यामु ळे या प रसरात आगीची मोठी
घटना घड यास व यावेळी सं बिं धत टाक म ये पाणी कमी माणात िश लक अस यास सदर यं णा िन य ठ नये
हणु न वॉटर हाय ं ट यं णेसाठी वतं पा याची टाक करणेबाबत फायर अॅ ड से टी िवभागाने कळिवले आहे.
याकामी सं थानचे समाधी मं िदर प रसर, जु ने सादालय प रसर व ी साई सादालय या िठकाणी येक ७.५ मी.
लां बी x ७.५ मी. ं दी व ४ मी. उं चीचे २,२५,०००/- िलटर मते या ितन वतं पा या या टा या बनिवणेस तसेच
िव ु त मोटार, जॉक पंप व िडझेल इं िजन बसिवणेसाठी येक िठकाणी ६मी.X ५मी. साईजचे मजबूत काँ टीकरण
ओटा तयार करणेबाबत फायर अॅ ड से टी िवभागाने कळिवले आहे.
ताव:- सं थानचे जु ने सादालय प रसरातील स या या इमारती काढू न यािठकाणी िनयोजीत दशन
रां ग क प उभारणे तािवत आहे. या क पाचे कामात िनयोजीत दशन रां ग प रसरास व इमारत साठी
अ याधुिनक फायर फायट ग यव था, पा या या टा या तसेच फायर टडर पािकगची यव था करणेत येणार
आहे. फायर अॅ ड से टी िवभागाने कळिवले माणे समाधी मं िदर प रसरात फायर फायट ग यव थेसाठी
२,२५,००० ली. मतेची पा याची टाक करणे अपेि त आहे. तथापी दशन रां ग क पांतगत मं िदर प रसरातील
कायवॉक इ. बां धकाम िनयोजीत आहे. यामुळे या प रसरात फायर फायट गसाठी आव यक पा या या टाक चे
बां धकाम आिकटे ट माथुर अॅ ड का े यां चे स याने करणे यो य हाईल.
ी साई सादालयाचे प रसरात २,२५,००० ली. मतेची पा याची टाक बनिवणेस फायर अॅ ड से टी
िवभागाने कळिवले आहे. सदरची टाक बनिवणेसाठी गॅस लांटचे दि ण बाजू स असले या मोक या जागेत
सदरची टाक बनिवता येईल.
उपरो त दो ही प रसरात त्येक २,२५,०००/- िलटर मतेचा पा याचा टा या बनिवणेसाठी खालील
दोन पयायां चा िवचार करता येईल.
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अ)
फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणी माणे समाधी मं िदर प रसराकरीता स याचे के शव मं िदराचे जागेत व
ी साई सादालयाकरीता गॅस लाँटचे जवळील जागेत येक एक अशा २,२५,००० ली. मते या दोन R.C.C
पा या या टा या जिमिनचेवर (Above Ground) बनिवणेकरीता अं दाजे .५०,००,०००/- मा खच अपे ीत
आहे. याकामी सं थानचे साईआ म क पाचे चरल कं स टं ट ी आर.आर. कु लकण , पुणे यां चेकडू न
चरल िडझाईनसह िव तृत नकाशे व अं दाजप क तयार क न घेता येईल. कायम व पी R.C.C. पा याची टाक
बनिव याने याचे दु ती देखभालीसाठी वारं वार खच लागणार नाही. परं तू समाधी मं िदर पूनिवकास क पामं धे
फायर फायट ग करीता वतं यं णा उभाणेत येणार अस याने सदर टाक चा पाणीसाठा अित र त होईल.
ब)
अथवा, RHINO कं पणीमाफत बनिव यात येणा-या Corrugated profile Zincalume Steel
Water Storage Tank िवकत घेऊन उपरो त दो ही प रसरां त वापरता येईल. येक २,२५,००० िलटर
मते या दोन टॅ ंक िवकत घेणक
े ामी अं दाजे र कम . ३० ल मा खच येईल. RHINO Tanks ची एका
िदवसात जागेवर उभारणी होते. तसेच आव यकता नस यास सदर या टा या एका िठकाणाहन दुस-या िठकाणी
थलां तरीत करता येतात. सदर या टा यांची १० वष वॉरं टी िदली जाते व यांचे आयु य ५० वषापे ा अिधक
असते, असा यांचे उ पादक कं पनीचा दावा आहे.
उपरो त दो ही पयायां बाबत
चरल क सलटं ट ी.आर.आर. कु लकण , पुणे यां चेकडू न
िद.१२/११/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे अिभ ाय मागिवणेत आला होता. यावर यांनी खालील माणे अिभ ाय
कळिवलेला आहे.
“RHINO Tanks” ब ल:
1.
या कार या टा यांची उभारणी तातडीने करता येते तसेच या टा यांना अि नशम िवभागही मा यता
देते.
2.
तसेच पारं पारीक R.C.C. टाक पे ा यां या उभारणीसाठी कमी खच येतो.
उपरो त टाकयाची उभारणी करणेमागील मु य अडचणी खालील माणे आहे.
3.
सदर टा या जिमनीवर अथवा जिमनीपासून काही उं चीवर उभार या लागतात. या टा या भुमीगत
उभारता येत नाहीत.
4.
या टा यांना लंब ग कने शन करणेसाठी तसेच भिव यात यां ची देखभाल दु ती सुधारणा करणेसाठी
कं पनी या अिधकृ त ितिनधीमाफतच काम करावे लागते.
उपरो त बाब चा िवचार करता ROINO Tanks ऐवजी पारं पारीक प दतीने RCC Water tank
करावे असे मत आहे.
पयाय . अ माणे कायवाही करावयाची झा यास याकामी थम चरल कं स टं ट ी आर.आर.
कु लकण , पुणे यां चेकडू न िव तृत अं दाजप क तयार क न येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेसाठी
ताव सादर करता येईल. चरल क स टंट ी.आर.आर. कु लकण यां नी यापु व सं थानचे साई आ म
कलपासाठी आिकटे ट यां चेमाफत कचरल क स टंटची सेवा िदलेली आहे.
तरी फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणीनुसार वरील माणे २,२५,००० ली मते या दोन पा या या टा या
बनिवणेसाठी खालील माणेिनणय होणेस िवनं ती.
1. कायम व पी R.C.C. पा याची टाक बनवायाची अस यास पये ५० ल मा खच येईल तसेच
RHINO टॅ ंक उभारावयाची अस यास .३० ल मा खच येईल. तरी उपरो त पैक एका पयाची
िनवड होऊन येणारे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
2. कायम व पी R.C.C. पा याची टाक उभारावयाची झा यास ी.आर.आर. कु लकण ,पुणे यां चेकडू न
कचरल क सलटं ट हणून सेवा घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९१० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वॉटर हाय ँट यं णेकरीता R.C.C. पा याची टाक
बनिवणेकामी मोठया माणात खच करणे ऐवजी सं थान तलावामधू न वतं पाईपलाईन ारे पाणी
सं थान प रसरामधील िवहीर म ये सोडणेत यावे व आव यक या वेळी फायर पं पसेट ारे सदरह
पा याचा वापर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
साईभ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time base) काय णालीसाठी ॲ यु िमिनयम पाट शनम ये
के बीन तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे संमत कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमूद के ले माणे दशनरां ग यव थापन (Time Base)
काय णालीसाठी काऊं टर व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी
येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं ये त िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सुलभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन
णाली सु करणेकामी संगणक िवभागामाफत कायवाही सु कर यात आली आहे. सदर काय णालीसाठी
काऊं टर तयार करणे व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत िनणय .७४६ अ वये र कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास व याकामी िवहीत प दतीने
कोटेशन मागिवणेस मा यता देणते आलेली आहे. यानु सार इकडील िवभागामाफत कोटेशन ि या पू ण क न
िन नतम दराचे ठे केदार यां ना कायादेश दे यात येऊन,िद.११/११/२०१६ रोजी कामास य सु वात के ली आहे .
सदर काय णालीचे जुने सादालय येथे अॅ युिमिनअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेचे काम सु असून
काऊं टर समोरील कलर कोटे ड प याचे शेड उभारणीचे काम सु आहे.
िद.१८/११/२०१६ रोजी मा. उप कायकारी अिधकारी यां नी ि लोक िस यु रटी िस टीम इंडीया िल.
बां धकाम िवभाग, संगणक िवभाग यां चे ितिनधी समवेत जुने सादालय येथील कामाची पाहणी के ली. सदर
पाहणी दर यान जु ने सादालयाचे काऊं टरचे पि म बाजू स स हरसाठी ८’x१२’ या साईज या तीन बं दी त कॅ बीन
तयार क न िमळणेबाबत ि लोक िस यु रटी िस टीमचे ितिनधी यां नी मागणी के ली. यानुसार सदर िठकाणी
ितन नवीन अॅ युिमनीअम के बी स बां धकाम िवभागामाफत तयार करणेबाबत मा. उपकायकारी अिधकारी यां नी
सूचना के ली आहे. याबाबतची मागणी मािहती तं ान िवभाग यांनी िद.१९/११/२०१६ रोजी या ई- मेल ारे
इकडील िवभागास कळिवली आहे.
तावः- वर नमूद थळ िन र ण म ये दे यात आले या िनदशा वये ८ फु ट x १२ फु ट या साईज या
अॅ युिमनीअम से शनचे पाट शन म ये तीन के बीन मं जरू दरात तयार करणेसाठी व यापैक दोन के िबनचे
छताकरीता फॉ स िसल ग तयार करणेसाठी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
Sr.No. Description
Qty. Unit
Rate
Amount
Alluminium Partition
A)
1.
Providing & fixing in position powder coating 51.97 m²
1883.00 97,859.51
alluminium partition.
1)
4x3.66x2.44 m² – 35.72m²
2)
1x7.32x2.44 = 17.86m²
3)
1x2.44x2.44 = 5.95 m²
Less Door = 4x0.90x2.10 = -7.56
------------------51.97 m²
2.
Providing & fixing single shuttered Alu. Powder 7.56 m²
2259.60 17,082.58
coating door.
4x0.90x2.10 = 7.56m²
3.
Providing & fixing Tubular door closer
4
Nos.
1400.00 5,600.00
Total –(A) 1,20,542.00
False Ceiling
B)
18.82 m²
895.00
16,843.90
1.
Providing and fixing false ceiling of 15 mm thk.
Acoustic tubular Armstrong / Everest/ Ams
(0.60x0.60m) boards of approved make, shape
& size as per drawings including powder G.I.
wall angel of 20mm x 20 mmx 0.60 x 0.6mm
size, G.I grid runner of size 15mm x 38 mm at
600 mm center to center both ways &
suspended using G.I. 3mm wire including fixing
using butterfly clips & fasteners.
Total –(B) 16,844.00
Total Amount (A+B) Rs. 1,37,386.00
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उपरो त माणे स हरसाठी अॅ युिमनीअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेकामी .१,२०,५४२/- मा
खच अपेि त आहे. सदरचे काम मा ती लास इच ग & अॅ युिमनीअम, ीरामपूर यां चेकडू न इकडील
जा.नं.४२४८/२०१६ िद.१२/११/२०१६ रोजीचे कायादेशातील मं जरू दरात क न घेता येईल. तसेच स हर
के बीनचे छतासाठी फॉ स सील ग करणेसाठी .१६,८४४/- मा खच अपे ीत आहे. सदरचे काम कोटेशन
मागवून करता येईल. वर नमूद मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणया वये काऊं टर व इतर अनुषं िगक कामे
करणेसाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते आलेली आहे.
तरी वरील माणे येणारे एकु ण .१,३७,३८६/- मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती. तसेच
वरीलपैक जुने सादालय येथील स हरसाठी अॅ युिमनीअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेचे काम मा ती
लास इंिचं ग अॅ ड अॅ युिमनीअम, ीरामपूर यां चेकडू न मं जरू दरात क न घेणसे व फॉल िसिलं गचे काम िवहीत
प दतीने कोटे श स मागवून क न घेणसे मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९११ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
सं थान मालक चे मौजे िशड व को हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन करणेकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- कलम २१ (१)
िव व त यव थेचा िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन, सिमतीकडू न पुढीलपैक सव
िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल. यामधील पोट कलम (क) मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन. व पोट कलम (झ) िव व त यव थे या
मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे सं पादन
करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :१.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मां क ३०५ खालील माणे
झालेला आहे.
“.. सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनीचे भोवती आर.सी.सी. ि का ट कुं पन
करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२६,९५,०००/- मा चे खचास त वतः मा यता दे यात आली.
त पुव , उपरो त कामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ७७ (०८) खालील
माणे झालेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनीचे भोवती
कुं पन करणेकामी ितस-यां दा ई-िनिवदां ची मागणी क नही दोनच िनिवदा ा त झाले या आहेत व याम ये मे.
आर. एल. भुतडा, कोपरगां व यां चे .३६,०९,३७३.९९ मा िन नतम दर आहेत. परं तु मा. उ च यायालयाने
सदरह कामासाठी .२६,९५,०००/- मा चे खचास मं जरू ी िदलेली असून ा त झालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा
जादा आहेत. यामुळ े तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा. उ च यायालयाची परवानगी यावी अथवा
पु हा ई-िनिवदां ची मागणी करावी याबाबत मागदशन घेणक
े ामी ीसद य सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
३.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४/०६/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ३३० खालील माणे
झालेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी ितस-यां दा िनिवदा
या राबिवणेत आलेली
अस यामुळ े ा त दर ि कारणेत येऊन, मं जरू रकमेपे ा जादा येणा-या खचास सं थान विकलामाफत मा.
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणक
े ामी िस हील अज दाखल करणेत यावा, असे ठरले.”
मा.उ च यायालय परवानगी:- मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने– CIVIL
APPLICATION NO.5062 OF 2015 IN PUBLIC INTEREST LITIGATION NO.18 OF
2011 अ वये खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
१.
The permission is sought to spend an amount of Rs.26,95,000/- for construction of
compound wall in respect of three properties as indicated by resolution No.305
passed by the applicant.
२.
Considering the resolution and the need shown, the applicant is allowed to
construct the compound wall as prayed vide prayer clause “B”. However the same
be done at a competitive rate by E– tender process. The civil application is
disposed of.
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तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे व मा. उ च यायालयाचे उपरो त मा यतेनसु ार मौजे को-हाळे
येथील गट नं.९७ पैक व मौजे िशड येथील स ह नं बर १२४/११ व १२४/१२ आिण स ह नं. २०७/२ म ये
संर णाचे टीने कुं पन करणेसाठी थम िद.३०/०६/२०१५ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये वतमानप ात व
सं थानचे संकेत थळावर ई-िनिवदा सूचना िस द क न िद.०५/०८/२०१५ अखेर ई-िनिवदा मागिवणेत आ या
हो या. िवहीत मुदतीत दोन ठे केदारां नी ई-िनिवदा सादर के या हो या. फ त दोनच िनिवदा ा त झा या
अस याने, ा त िनिवदां चे तां ीक िलफाफे संबं िधत ठे केदार यां ना परत करणेत येऊन, याकामी फे र िनिवदा
(ि दतीय मागणी) मागिवणेस इकडील िद.२४/०९/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार याकामी ई-िनिवदा सूचना िस द क न िद.१३/१०/२०१५ पयत िनिवदा अपलोड करणेची मु दत देणते
आली होती. सदरचे िवहीत मुदतीत एकही िनिवदा अपलोड झालेली नस याने, सदरकामी ितस-यां दा ई-िनिवदा
िस द क न िनिवदा मागिवणेस िद.३०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता देणते आली आहे. याकामी
दैिनक सावमत या वृ तप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई-िनिवदा सूचना िस द क न सदर ई-िनिवदा अपलोड
करणेची मुदत िद.०५/१२/२०१५ अखेर देणते आली होती.
िवषयां क त कामासाठी ितस-यां दा ई – िनिवदा मागवून ा त झाले या ई – िनिवदा मधील पा ठे केदार
यां चे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडू न यावर िनणय होणेबाबतचा ताव
सादर करणेत आला होता. यानुसार सदर िनिवदेचा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) िद.०४/०२/२०१६
रोजीचे उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत आला असून, यांचे दरां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.
Bidder Name
No.
1.
Magbul Badashah Shaikh
2.
M/s. R. L. Bhutada

Estimated Rate
2689548.4308
2689548.4308

Quoted
Percentage
35.33
34.2

Rate
3639765.89
3609373.99

Remark

Lowest

िवषयां क त कामासाठी सन २०१३ चे बाजारभावानुसार .२६,९५,०००/- मा रकमेचे अं दाजप क
तयार कर यात आले होते. यात ६’ उं चीचे ि का ट कं पाउं ड करीता .९७४/- ती चौ. मी. दर गृहीत धर यात
आला होता. आता, िज हा दरसूची २०१५-१६ म ये याकामाचा दर .१२५०/- ती चौ. मी. िदलेला आहे.
यानुसार अं दाजप कातील दरापे ा स याचे िज हादरसूची (DSR) मधील दर २८.३४% अिधक नुसार
.३४,५८,७६३/- इतक र कम होते.
वरील माणे ा त झालेले दराबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय
.७७ (०८) नुसार सदरह कामासाठी मा. उ च यायालयाने .२६,९५,०००/- मा चे खचास मं जरू ी िदलेली
असून ा त झालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा जादा आहेत. यामुळे तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा.
उ च यायालयाची परवानगी यावी अथवा पु हा ई-िनिवदां ची मागणी करावी याबाबत मागदशन घेणक
े ामी मा.
ीसद य सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा असे ठरले आहे.
याबाबतचा ताव त कालीन मा. ि सद य सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर
करणेत आला होता. यावर िनणय .३३० अ वये, “..यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी ितस-यांदा िनिवदा
या राबिवणेत आलेली अस यामु ळ े ा त दर ि कारणेत येऊन, मं जू र रकमेपे ा जादा येणा-या खचास सं थान
विकलामाफत मा. औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेकामी िस हील अज दाखल करणेत यावा, असे ठरले.”

आता, मा. यव थापन सिमतीची नेमणूक झालेली आहे. यामुळे उ च यायालयाचे मा यतेसाठी
ताव सादर करणेची आव यकता नाही. ठे केदार मे.आर.एल. भुतडा, कोपरगां व यां नी यांचे िद.०९/०९/२०१६
रोजीचे प ा वये, कळिवले आहे क , िवषयां क त कामासाठी ितस-यां दा ई-िनिवदा या राबिवणेत आली होती.
यानुसार सदरची ई-िनिवदा डीसबर, २०१५ म ये अपलोड के ली असून आमचे िन नतम दर अस याने आ हाला
काम दे यात यावे.
याकामी फे र िनिवदा मागवून काम क न यावे अथवा िन नतम दराचे ठे केदार मे. आर. एल. भुतडा,
कोपरगां व यां ना कायारं भ आदेश देणते यावा याबाबतिनणय होणेसाठी ताव सादर करणेत आला होता. यावर
मा मु यलेखािधकारी यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“..बां धकाम िवभागाने तािवत के यानुसार स याचे DSR नु सार कामाची अं दाजीत िकं मत
.३४,५८,७६३/- आहे. व िनिवदेतील िन तम दर .३६,०९,३७३/- असा आहे. हणजेच न याने िनिवदा
मागिव यास Estimate Cost असणार आहे यापे ा L1 िनिवदाधारकाचे दर ४.३६% (पूव ३४%) ने जा त
आहेत. यामुळ े िनिवदाधारक तयार अस यास आव यक ती सुर ा अनामत र कम घेऊन यांना कायारं भ आदेश
दे यास हरकत नसावी.”
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड व को हाळे येथील जिमनी भोवती कुं पन
करणेचे काम उ पादक कं प यां कडू न क न घे यात यावे, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह फेर
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.०९
ताव-

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम शासनामाफत गठीत कर यात आले या कृ ती
आराखडा उपसिमती या िद.०६.१०.२०१६ रोजी या बैठक चे इितवृ .
ी साईबाबा यां या समाधीस िद. १८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत . यािनिम त ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां यामाफत िद.०१ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी)
या कालावधीम ये ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आहे. महासमाधी शतक
महो सवी वषािनिम त िशड म ये येणा-या साईभ तांना िविवध सोयीसुिवधा उपल ध क न दे या या अनुषं गाने
शासनामाफत कृ ती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर सिमतीला सादर करावयाचा ा प कृ ती
आराखडा अं ितम कर याकरीता गठीत कर यात आले या उपसिमतीची ि दतीय बैठक िद.०६ ऑ टोबर,
२०१६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता मा. मु य सिचव यां या अ य तेखाली मु य सिचव सिमती क ,
मं ालय, मुं बई येथे पार पडली. सदरह बैठक चे इितवृ त इकडील िवभागास ा त झाले असून सदर इितवृ तात
खालील माणे कायवाही नमूद आहे . सोबत इितवृ त अवलोकनाथ जोडले आहे.
सदर बैठक स खालील मा यवर उपि थत होते.
१)
ी. वािधन ि य, मा. मु य सिचव
२)
ी. सुरेश काशीनाथ हावरे , अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
३)
ी. ताप सखाहारी भोसले, िव व त, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
४)
ी. िदनेश कु मार जैन, अ.मु.स. (िव त), मं ालय, मुं बई
५)
ी. एन. जे. जमादार, धान सिचव व िवधी परामश (िवधी व याय), मं ालय, मुं बई
६)
ी. एकनाथ डवले, िवभागीय आयु त, नािशक
७)
ी. अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर
८)
ी. बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
९)

ी.सी.आर. गजिभये, मु य अिभयं ता तथा िव.काय. अिधकारी पाणी पु रवठा व व छता िवभाग, मं ालय, मुं बई

१०)
११)
१२)
१३)

ी. संिदप आहेर , उपकायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
ी. भालचं दाते, क प स लागार, टाटा क स ट ग इंिजिनअस िल. मुं बई
ी. िनतीन चं कां त देसाई (कला िद दशक/स लागार), मुं बई
ी. यशवं त डां गे मु य अिधकारी, िशड नगरपं चायत िशड
बैठक चे ा तािवक ी. एन. जे. जमादार, सिचव व िवधी परामश , िवधी व याय िवभाग, यां नी के ले.
ी साईबाबा समाधी शता दी वषा या पूव तयारीकरीता सं था नमाफत तयार कर यात आले या ा प कृ ती
आराखड् याचे सादरीकरण उप सिमती या िद.२६/०५/२०१६ रोजी या बैठक त कर यात आले होते. सदर
सादरीकरणाअं ती ा प कृ ती आराखड् याम ये सुधारणा कर याचा िनणय घे यात आला होता. सदर िनणयानु सार
मा. िवभागीय आयु त, नािशक व िज हािधकारी, अहमदनगर यां या मागदशनाखाली ी साईबाबा सं थान
आिण रा य शासनाचे िविवध िवभाग यां नी अं मलबजावणी करावया या तावां ची िवभागणी थम ाधा य गट
व ि दतीय ाधा य अशी कर यात आली आहे. ा प कृ ती आराखड् याम ये समावेश असले या क पांचे
सादरीकरण िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी सादर के ले.
मा. मु य सिचव यां नी िदले या िनदेशा माणे सदर बैठक म ये खालील माणे िनणय घे यात आले.
अ.
नं.
१

२

बैठक त घेतलेले िनणय

अं मलबजावणी पु ण
िनणयाची
अं मलबजावणी करणारी हो यास अपे ि त
कालावधी
यं णा/ अिधकारी
साईबाबा मि टिमडीया थीम पाक अं तगत लेझर शो आिण िस हील वक धान सिचव व िवधी ता काळ
करणे तािवत आहे. सदर करणी मा. उ च यायालय, मुं बई, खं डपीठ परामश , िवधी व याय
औरं गाबाद यां नी रा य शासना या मािहती व तं ान िवभागा या पाच िवभाग मं ालय, मुं बई
सद यांची सिमती नेमली आहे. सदर सिमतीने अहवाल सादर करणे अपेि त
आहे मा याकरीता सिमतीला सावजिनक बां धकाम िवभागाच्या थाप य व
िव ु त स लागारां ची आव यकता अस याने मािहती व तं ान िवभागा दारे
अहवाल ा त क न घेऊन सिमतीम ये सावजिनक बांधकाम िवभागा या
थाप य व िव ु त स लागारा या समावेशास मा यता दे याची िवनं ती मा.
उ च यायालयास कर यात यावी.
ी साईबाबा सं थानने सादर के ले या ाथिमक कृ ती आराखडयाची छाननी धान सिचव व िवधी ता काळ
कर यात आली असू न आव यक तावां चा ाथ य म िनि त कर यात परामश , िवधी व याय
आला आहे. या तव ा प कृ ती आराखडा अं ितम कर यासाठी मा. िवभाग मं ालय, मुं बई
मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली थापन कर यात आले या ा प
कृ ती आराखडा सिमतीची बैठक आयोजीत कर यासाठी ताव सादर
कर यात यावा. सदर बैठक पु व सं बं धीत िवभागां या धान सिचव
तरावरील अिधका-यां ची सं यु त बैठक मा. मु य सिचव यां या दालनात
आयोिजत कर यात यावी.
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३

४

५

ा प कृ ती आराखडयामधील अं दाजप कात िवशेषतः िशड नगरपं चायत,
सावजिनक बां धकाम िवभाग, िज हा प रषद, अहमदनगर यां यामाफत
अं मलबजावणी करावया या र ते िवकास क पांची तपासणी िवधी व याय
िवभागाने सिचव, र ते, सावजिनक बां धकाम िवभाग, मं ालय यां चमे ाफत
क न घे यात यावी.
थम ाधा य गटातील एकू ण . ६१७.५१ कोटी इत या रकमे या
तावां ची अं मलबजावणी ी साईबाबा सं थान व महारा शासन यां या
िनधीतू न कर यात यावी. ि दतीय ाधा य गटातील एकू ण .२५६८.६६
कोटी रकमे या तावां या अं मलबजावणीसाठी क शासनाकडू न िनधी
िमळ यासाठी ताव सादर कर यात यावा. िनधी िमळ याकरीता एकि त व
सिव तर ताव िवभागीय आयु त, नािशक यां या मागदशनाखाली तयार
कर यात यावा.
क शासनास सादर करावयाचा िदघ मु दत चा ताव ी साईबाबा सं थान,
रा य शासन व क सरकार असा वेगवेगळा न करता एकि त व पात
कर यात यावा. कृ ती आराखडा तसेच शता दी महो सवाबाबतची मािहती
सहज तथा सु लभतेने समजावी याकरीता क ा य व पात दहा िमिनटांची
बहभाषीय चलिच (िफ म) तयार कर यात यावी.

सिचव, (र ते), सावजिनक ता काळ
बां धकाम िवभाग आिण
धान सिचव व िवधी
परामश , िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई
ी साईबाबा सं थान ता काळ
िव व त यव था, िशड

िवभागीय आयु त, नािशक
आिण
कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था,
िशड

उपरो त इितवृ तावरील कायवाहीचा तपिशल खालील माणेःअ. . ०१ बाबतची कायवाहीः- ी साईबाबा म टीिमडीया िथम पाक अं तगत लेझर शो आिण
िस हील वकचे कामाबाबत मु यमापन करणेसाठी मािहती तं ान िवभागा या ०५ सद यांची सिमती नेमलेली
होती. सदर या सिमतीला सावजिनक बां धकाम िवभागा या थाप य व िव तु स लागाराची आव यकता
अस याने मा. उ च यायालयाचे िद.२५/१०/२०१६ रोजीचे आदेशाने या सिमतीत ी. एस. आर. िशं दे
कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम पि म िवभाग, औरं गाबाद तसेच ी स यद मुिनर पाशा, कायकारी
अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम(िव तु ), औरं गाबाद यां ची सिमतीत नेमणूक करणेत आलेली आहे.
या करणी मा. उ च यायालयात िद.२५/११/२०१६ रोजी िह तारीख नेमलेली असून उपरो त
सिमतीने या तारखेस अहवाल जमा करणेबाबत यायालयाने आदेश के लेला आहे.
अ. . ०२ बाबतची कायवाहीः- याबाबतची कायवाही इितवृ तात नमूद के ले माणे धान सिचव व
िवधी परामश , िवधी व याय िवभाग मं ालय, मुं बई यां चेकडू न होणे अपेि त आहे.
अ. . ०३ बाबतची कायवाहीः- अवर सिचव, साविजनक बां धकाम िवभाग,मं ालय, मुं बई यां चेकडे
ा प कृ ती आराखड् यात समावेश कर यात आले या िशड नगरपं चायत, सावजिनक बांधकाम िवभाग, िज हा
प रषद, अहमदनगर यां यामाफत अं मलबजावणी करावया या र ते िवकास क पांचा ताव सादर करणेत
आलेला आहे. याबाबत पुढील कायवाही सिचव (र ते) सावजिनक बां धकाम िवभाग,मं ालय, मुं बई यां चेमाफत
होणे अपेि त आहे.
अ. . ०४ बाबतची कायवाहीः- थम ाधा य गटातील सं थानमाफत करावया या थम ाधा य
गटातील .३००.०४ कोटी मा ची कामे सं थान िनधीतून तर शासना या इतर िवभागाचे .३१७.४७ कोटी
मा ची कामे महारा शासन यां या िनधीतून करणेस मा यता िदलेली आहे. तथापी याबाबतची कायवाही मा.
मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमती सभेचे अं ितम िनणया वये कायवाही करता येईल.

तसेच इितवृ तात नमूद के ले माणे ि दतीय ाधा य गटातील .२५६८.६६ कोटी रकमे या तावा या
अं मलबजावणीसाठी क शासनाकडू न िनधी िमळ यासाठी ताव तयार करणेची कायवाही टाटा क स ट ग
इंिजिनअस, मुं बई यां चेमाफत करणेत येत आहे. सदरचा ताव मा. िवभागीय आयु त, नािशक िवभाग नािशक
यां या मागदशनाखाली अं ितम क न शासनाकडे सादर करणेत येईल.
अ. . ०५ बाबतची कायवाहीः- शता दी कृ ती आराखडा तसेच महो सवाबाबतची मािहती सहज िकं वा
सु लभतेने समजावी या करीता क ा य व पात १० िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म) तयार करणेसाठी येणाया खचास मा यतेसाठीचा वतं
ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत येत आहे. याकामी मा.
यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार कायवाही क न बहभाषीय चलिच (िफ म) तयार करणेत येईल.
तरी उपरो त माणे कृ ती आराखडा उप-सिमती या िद.०६/१०/२०१६ रोजी या बैठिकचे इितवृ त व
यावरील कायवाहीचा अहवाल आपले मािहती तव तथा िनणयाथ सादर.
िनणय .९१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम शासनामाफत गठीत
कर यात आले या कृ ती आराखडा उपसिमती या िद.०६.१०.२०१६ रोजी या बैठक या इितवृ ाचे
अवलोकन करणेत येऊन, यां ची न द घे यात आली.
तसेच यापु ढे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम होणा या बैठकां साठी सव
सिमती सद यां ना आमं ि त करणेबाबत शासनास कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.१०
ताव-

मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे दाखल क न मागे घेतले या २४ िस हील
ॲ लीके शनची वक ल फ बील िमळणेबाबत ॲड होके ट ी.सं जय चौक दार यां ची मागणी.
ी राज भाऊसाहेब ग दकर, व इतर, यां नी मा.उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद, यां चेसमोर
पी.आय.एल. नं.१८/२०११, महारा शासन व सं थान ( ितवादी नं.२), ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड चे त कालीन, मा. िव व त ( ितवादी नं. १८) यां चे िव द् दाखल कर यात आले होते.
तुत पी. आय. एल. १८/ म ये मा.उ च यायालयाने, िद.१३/३/२०१२, रोजी खालील माणे आदेश
के लेला आहे.
We direct the State Government to constitute a new “the Shree Sai Baba Sansthan
Management Committee” within a period of 15 days from today. On failure of the State
Government to constitute the said Committee within the stipulated time frame of 15 days in
accordance with the provisions of Section 5 of the Act of 2004, we direct that, until the State
Government constitutes a new Committee, the affairs of the “Shree Sai Baba Sansthan Trust,
Shirdi” shall be supervised, monitored and looked after by a committee consisting of :
(A) The Principal District Judge, Ahmednagar.
(B) The Collector, Ahmednagar.
(C) The Chief Executive Officer of Shree Sai Baba Sansthan Trust Shirdi.
The Principal District judge, Ahmednagar shall be the Chairman of the Committee
and rest of two officers shall be the Members of the Committee. The Management
Committee shall hold meetings as per the agenda prescribed and as per the requisition
issued by the Principal District Judge, Ahmednagar.
In case the State Government fails to constitute a new Committee within the
stipulated period of 15 days from today, “the Shree Sai baba Sansthan Management
Committee” constituted on 23rd August 2004 is injuncted from functioning as such and
discharging its duties.
The existing Committee and the Committee constituted by this Court is directed
not to take any major financial decision in respect of management of the affairs of the
Sansthan without intimating this Court.
तसेच, तुत पी. आय.एल.नं.१८/२०११, मधील िस हील अज . १२०५६/२०१२, म ये मा. उ च
यायालयाने िद.१६/१०/२०१६, रोजी खालील माणे आदेश के लेला आहे.
लॉज नं. 6) We direct that, without prior permission of this Court, the Committee,
(a) shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable
properties of the Respondent No.2trust;
(b) shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on
behalf of the Respondent No.2trust;
(c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature;
(d) shall not take steps to recruit staff, employees in regular vacancies;
(e) shall not convert precious metals in any form nor melt it in any form.
तुत िनकालास अनु स न, मा.ि सद य सिमतीचे िनणयास अनु स न मोठया र कमां चे खचास/
कामास, मा.उ च यायालयाची मा यता घेणे कामी, अॅड संजय आर. चौक दार यां चे माफत खालील माणे
िस हील अॅ लीके शन , मा.उ च यायालय मुं बई, खं उपीठ औरं गाबाद , यां चेकडे दाखल के ले होते.
महारा शासनाने, िद. २७/८/२०१६, रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार पहाणेसाठी न याने मा.
यव थापन सिमतीचे सद यांची िनयु ती के ली आहे, मा.उ च यायालयाने िद.१३/३/२०१२, रोजीचे आदेशाने
गठीत के लेली, मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यांचेकडे दाखल के ले होते.
महारा शासनाने, िद.२७/८/२०१६, रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार पहाणेसाठी न याने,
मा. यव थापन सिमतीचे सद यांची िनयु ती के ली आहे, मा. उ च यायालयाने, िद.१३/३/२०१२, रोजीचे
आदेशाने गठीत के लेली, मा. ि सद य सिमती संपु टात आलेली अस याने, मा. उ च यायालयात खचास /
कामास परवानगी िमळणेकामी दाखल के लेले सदर िस हील अॅ लीके श स् , मा. कोटातुन मागे घेणसे , मा.
यव थापन सिमतीने, िद.१६/८/२०१६, रोजीचे, सभेत िनणय .५६६, अ वये, मं जरु ी िदलेली आहे, सदर
िनणयास अनुस न, अॅड ी एस. आर. चौक दार, यां नी मा.उ च यायालयात दाखल के लेले िस हील
अॅ लीके श स, िद.८/९/२०१६ व िद.१५/९/२०१६, रोजी मागे (withdraw) घेतले आहे.
खालील त यातील २४ िस हील अॅ लीके श स् म ये, अॅड ी चौक दार, यां नी येक ा ट ग फ
.२,५००/- मे. कोटातील हेअर गसाठी ५,०००/-, टायप ग, कोट फ , टेनो व इतर लेरीकल चाजस, इतर
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खचाकामी .२,५००/-, असे एकु ण .१०,०००/- माणे येक िस हील अजाची वक ल फ ची मागणी के लेली
आहे.
.
१)
२)
३)

४)
५)
६)
७)
८)

९)
१०)

११)

१२)
१३)
१४)
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)

२१)
२२)
२३)
२४)

िस हील अजाचा तपशील

िस हील अज नं. मागे घेत याची
तारीख
मं िदर प रसरातील फलोअ रं गचे नु तनीकरण करणे कामी येणारे खचास मा यता ७८९६/२०१३
िमळणेबाबत.
ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीमधील दुस -या ट याम ये २०० खो यांचे १३२८२/२०१३
नु तनीकरण करणेस मा यता िमळणेबाबत.
ी साईबाबा म टीिमडीया िथमपाक क पाअं तगत लेजर शो क पाकरीता १५६९६/२०१३
आव यक िस हील वक करणेचे कामासाठी न याने िनिवदा काढणेस मा यता
िमळणेबाबत.
साईआ मसाठी एसएसएस पाईप खरे दीस झाले या वाढीव खचाची मािहती उ च १७७४/२०१४
यायालयास देणेबाबत.
मा. उपकायकारी अिधकारी यां चक
े रीता िनवास थानाचे बां धकाम करणेस मा. उ च १०५३/२०१५
यायालयास देणेबाबत.
सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे, गट नं.१९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती पे ह ग ५०७३/२०१५
लॉक बसिवणे दु ती करणेबाबत.
िशड येथे िवमानतळ उभारणेकामी महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत , ६८५२/२०१५
मुं बई यां ना अथ सहा य करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या िनधीतु न िशड , शहरातील ५०७२/२०१५
ि दतीय ाधानय गटातील भू सं पादनाची आव यकता नसले या १७ र यांचे
िवकसनाबाबत.
ी साई सं थान ए लॉईज े . को. सोसायटी िल., िशड , यां ना िल ह अॅ ड १०४२६/२०१४
लायस स त वावर वापरास दे यात आले या यवसायां चे मु दतवाढीबाबत.
िसं ह थ कुं भमेळा सन २०१५ मधील सं थानतफ िशड व प रसरात साईभ तांसाठी १६५२३/२०१५
कर यात आले या अित र त साई सु िवधां करीता झाले या खचाचा अहवाल सादर
करणे मु दतवाढ िमळणेबाबत.
१) िसं ह थ कुं भमेळया करीता झाले या खचाचा अहवाल, मा.कोटास सादर ३५००/२०१५
करणेबाबत.
८/९/२०१६
२) िसं ह थ कुं भमेळा करीता िशड पोलीस टेशनसाठी भाडेत वावर म यवत
उदघोषणा क उभारणेबाबतचा खच मा. उ च यायालयाला कळिवणेबाबत.
दशन हॉलमधील टील बच रल गबाबत.
६८४७/२०१५
दैनिदन वापराचे िन पयोगी भं गार / डेड टॉक / िमसलेिनअस तसेच सादील व पाचे १३२७९/२०१३
सािह य िव करणेस मा यता िमळणेबाबत.
सन २०१४-२०१५ क रता लीच ग पावडर फे रक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर ५८१५/२०१४
खरे दी करणेस मा यता घेणेबाबत.
िशड नगरपं चायत यां ना पाणी साठवण तलावास कागद टाकणेसाठी अनु दान ६५४४/२०१६
उपल ध क न देणेबाबत.
िशड शहराम ये वेश करणा-या वाहनां वर िशड नगरपं चायत माफत व छता कर ४७५३/२०१५
वसु ल न के यामु ळे भरपाई र कम वाढीव दरासह िमळणेबाबत.
मा. कोटास िवनं ती क न .१ कोटी पयतचा खच मा. िव व त सिमतीचे मा यतेने ५८११/२०१४
करणेबाबत.
साठा सं पत आले या सं थान िनम त सीडी व िड हीडीचे पु निनम ती िविहत प दतीने १२४५८/२०१६
ई-िनिवदा मागवून करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी / िदनदश का व ी साईबाबा िडल स १२४५७/२०१६
िदनदश का छपाई क न िव करणेबाबत.
आय.एस.ओ चे ऑडीटर यां नी सु चिवले या साईआ म भ तिनवास मधील येक
मला बाहे न स लाय बं द करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग ४७४४/२०१५
करणेबाबत.
सं थान कमचा-यां ना सानु ह अनु दान देणेबाबत.
१३२८४/२०१३
ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृ तीबं धाम ये परफयु जिन टचे आणखी एका पदाचा १२४५९/२०१६
समावेश करणेकामी उ च यायालयाची मा यता घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटलचे यां ि क करणासह व छता १२४५६/२०१६
कामाकरीता ई िनिवदा मागिवणेबाबत.
मौजे िशड येथील अं तगत र ते िवकसीत करणेकामी भूसं पादन व इतर खचाकामी
८७०९/२०१४
१५/९/२०१६
र कम .१११.५४५ कोटी खचास मा यता िमळणेबाबत.
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अॅड. ी एस. आर. चौक दार, यां नी, उपरो त एकु ण २४ िस हील अॅ लीके शनससाठी .२,४०,०००/(अ री पये दोन लाख चाळीस हजार मा ) मागणी के लेली आहे.
अॅड. ी एस. आर. चौक दार, यां नी, उपरो त िस हील अॅ लीके श स् , सं थानने िदले या प ानुसार
मा. उ च यायालयातुन , िद.८/९/२०१६ व िद. १५/९/२०१६, रोजी मागे (withdraw) घेतलेले आहे, तुतचे
काही िस हील अॅ लीके श म ये, मा. कोटाने वेळोवेळी नु स या तारखा िदले या आहेत. सुनावणी (Hearing)
झालेली नाही, तर काही िस हील अज दाखल के या पासुन बोडावर आलेले नाही, यामुळे , अॅड. ी.चौक दार,
यांना वरील २४ िस हील अॅ लीके शनम ये ती िस हील अॅ लीके शनसाठी १०,०००/- या माणे एकु ण २४
िस हील अॅ लीके शनसाठी . २,४०,०००/- (अ री पये दोन लाख चाळीस हजार मा ) अॅड संजय आर
चौक दार यां नी िद.२७/८/२०१६ चे प ाने मागणी के ली आहे.
अॅड होके ट चौक दार यां ना वक ल फ अदा करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/२/२०१३
रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय १४ िव व तां या सुचनां बाबत मधील िनणय . २५७ ने मा.
िव व तांनी सभेत सुचना मां ड या या मा य कर यात आ या. ०२) अॅड चौक दार हे मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थानचे वतीने िवनात ार काम पहात आहेत. यांना अॅड धोड यां चे
मानधना माणे मानधन दे यात यावे असा िनणय झालेला आहे.
तरी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयां स अनु स न अॅड होकेट संजय आर चौक दार यां नी उपरो त
िस हील अॅ लीके शन मा. उ च यायालयातुन िद. ८/९/२०१६ व िद. १५/९/२०१६ रोजी मागे (withdraw)
घेतलेले आहे, तुतचे २४ िस हील अॅ लीके शनम ये ती िस हील अॅ लीके शनसाठी १०,०००/- या माणे
.२,४०,०००/- अ री . दोन लाख चाळीस हजार मा अॅड संजय आर चौक दार यां ना अदा करणेचे िनणयाथ
सादर.
िनणय .९१४ यावर सिव तर चचा होऊन, अॅड होके ट सं जय आर चौक दार यां नी मा.उ च यायालयामधील २४
िस हील अॅ लीके शनमधील ती िस हील अॅ लीके शनसाठी .१०,०००/- मा वक ल फ ची मागणी
के लेली आहे . परं तु या २४ ॲ लीके शनपैक िकती ॲ लीके शनवर मा.उ च यायाम ये सु नावणी
के लेली आहे, याचा उपरो
तावाम ये उ लेख िदसू न येत नाही. याकरीता सिमती सद य ॲङमोहन
जयकर यां नी ॲङ सं जय चौक दार यां चेबरोबर चचा क नफ बाबत अं तीम िनणय यावा, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील रट िपटीशन नं.२०१४/ २०१४, ३३०/२०१५
व २०८४/ २०१६ मधील सं थानसाठी िविवध उप मां साठीचे आर ण .३९ मधील जमीन स.नं.१२६
व १२४ पैक े ४ हे.५४ आर. १८ चौ.मी. हे भू-सं पादन ि ये ने घेणे अथवा न घेणेबाबत.
तावमा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद, येथे सं थानचे िव द् दाखल के लेले रट िपटीशन नं.२०४०/
२०१४, डॉ.सतोष लोढा िव द महारा शासन व इतर, रट िपटीशन नं.३३०/२०१५, िभमाबाई पं ढरीनाथ शेळके
िव द महारा शासन व इतर, रट िपटीशन नं.२०८४/२०१६, ी चं कां त रितलाल मेहता िव द महारा
शासन व इतर हे, मौजे िशड , येथील स.नं. १२४, १२६, आर ण .३९, े ४ हे. ५४ आर. १८ चौ.मी. चे
भूसपं ादना संदभात दाखल झालेले आहे .

१

१६/२००० िशड

४-५४-१८ ४/७/२००२ ४,१७,५४,५२५/- १५,३४,५६,४०३/-

३८,७७,२०,७६४/- ९१,४८,२०,७६४/-

वाढ/ घट

यानुसार देय होणा-या
मोबद याची र कम

भूसपं ादन अिधिनयम २०१३ लागु
झा याचा िदनांक १/१/२०१४
नुसार येणारे मु यां कन

यानुसार देय होणा-या
मोबद याची र कम

भूसपं ादन अिधिनयम १८९४ या
कलम ४ िस दी िदनांकानुसार
येणारे मु यांकन

भूसपं ादन अिधिनयम १८९४ या
कलम (४) सुचनेचा िदनांक कलम
(६)ची अिधसुचना

े हे. आर. चौ.मी.

गावाचे नाव

एलए यु एस आर

अ.

मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड , यां नी, िद.२०/१०/२०१६, रोजीचे प ाने, मा.िज हािधकारी,
यां ना भू मी सं पादन अिधिनयम, २०१३ व भू सं पादन अिधिनयम १८९४ मधील तरतु दी या अनु षगं ाने सं पािदत जागेचे
ठरिव यासाठी करावयाचे कायप दतीबाबत मािहती िदली आहे, याम ये आर ण . ३९ चे सं दभात खालील माणे
मािहती नमु द के ली आहे.

७६,१३,६४,३६१/-

तुत करणी, मे.कोटाने, िद.७/१२/२०१६, रोजी तारीख नेमलेली होती, सदर तारखेस िवधी
िवभागाचे .िवधी अिधकारी अशोक शं करराव वाळुं ज व िलपीक टं कलेखक संिदप अ. सालकर, यां नी तारीख
हजर के ली, मा. कोटात पुकार यानं तर िपटीशनरचे वक लां नी रट िपटीशनची मािहती सां गनू से शन ६ ची नोटीस
िस द झाले या तारखेपासून नुकसान भरपाईचा मोबदला िमळावा अशी िवनं ती के ली, यावर, मा. कोटाने
सं थानचे वक ल, ी भवर सो., यां ना िवचारणा के ली, यावर, यांनी भूसपं ादनाची याही सन , २००२, चे
अिधसुचनेनु सार चालू आहे, म यंतरीचे काळात सदर े ातून र ता गे याने पु हा े कमी झाले व े ाची
िन चीती क न भूसपं ादनाचे ि येस पु हा सु वात झाली, से शन ६ ची नोटीस जरी, सन,२०१३, साली काढली
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असली तरी भूसपं ादन ि या ही सन , २००२ पासून चालू आहे , तसेच, भूसपं ादन सं था ही धमदाय सं था आहे
असे सां गीतले, यावर, मा. कोटाने भूसपं ादन ि या जरी सन , २००२, पासून चालू असली तरी से शन ६ ची
नोटीस सन, २०१३, साली िनघाली आहे, यामुळे , करणी से शन ६ चे नोटीस िस द झा यापासून र कम
देणबे ाबत िवचार करावा असे सां गनू करणी, िद.१६/१२/२०१६, रोजी पुढील तारीख नेमलेली आहे.
तारीख झा यानं तर, अॅड. ी िनतीन भवर यां चेशी करणी चचा के ली असता, मा. कोट, जर सन,
२००२ या रे ट नुसार जमीन संदभात परवानगी देत असेल तर भूसपं ादनासाठी अं दाजे .१५,३४,५६,४०३/इतका खच येणार आहे, परं त,ू जर मा. कोटाने सन, २०१३, चे नोटीिफके शन नु सार भूसपं ादन कर या चा आदेश
के ला तर, िद.०१/०१/२०१४, पयतच अं दाजे .९१,४८,२०,७६४/-, इतक र कम अदा करावी लागणार आहे,
सदरची र कम, मा.कोटातचा आदेश होई पावेतो आणखी वाढेल, सदर करणी पुढील तरीख,
िद.१६/१२/२०१६, नेमलेली आहे, सदर तारखेस, मा. उ च यायालयात भूसपं ादन ि ये पोटी ा या लागणाया नुकसान भरपाई या र कमेबाबत, अॅड., ी िनतीन भवर, यां ना मािहती ावयाची आहे.
तुत आर ण .३९ मधील जमीन सं थानला िमळणेकामी शासनाकडे र कम
.१६,१६,३१,४४४/- जमा के ली आहे, सदरचे े सं थानचे मालक चे स.नं.१२४/१ े ८८ आर ३५ चौ.मी.
(से ल गोडवून ) चे जवळ आहे.
उपरो त आर ण .३९ ची भूसं पादनाची कायवाही चालू ठे वली अथवा र के ली तरी देखील
शासनास आ थापना खच ३% इतका अं दाजे . ४७,०७,७१२/- इतक र कम अदा करावी लागणार आहे.
उ त आर णातील जमीनी संबं धीत जमीन मालकां कडू न थेट प दतीने खरे दी करावया या झा यास
सन, २०१६-१७, चे शासनाचे रे डीरे कनर माणे स.नं.१२४ चे ती चौ.मी. दर .१५,३००/-, माणे े १ हे. ०३
आर. १६ चौ. मी. ची र कम .१५,७८,३४,८००/-, इतक होत असून , स.नं.१२६ चे ित चौ.मी.दर ८,५००/-,
माणे ३ हे. ५१ आर. ०२ चौ. मी. ची र कम .२९,८३,६७,०००/-, इतक होत आहे, हणजेच तुत
आर ण .३९ मधील एकु ण े ४ हे. ५४ आर १८ चौ.मी. ची एकु ण र कम .४५,६२,०१,८००/-, इतक
होत आहे, मा सदरचे े भूसं पादन ि ये दारे यावयाचे झा यास, यासाठी, िद.०१/०१/२०१४, पयतची
अं दाजे र कम .९१,४८,२०,७६४/-, इतका खच व िद.०१/०१/२०१४, पासून ते , मे. कोटाचा आदेश
होईपावेतो या तारखेपयत सदर खचात आणखी वाढ होणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद, हे उ त दा या म ये आर ण
.३९ मधील े ४ हे. ५४ आर. १८ चौ.मी. चे भूसं पादना सं बं धी नुकसान भरपाईची र कम वादी यां ना सन,
२०१३, चे सुधारीत भू सपं ादन काय ा माणे अदा कर याबाबतचे आदेश िनगत करणार अस याची श यता
नाकारत येत नाही, या माणे, सन, २०१३, या सुधारीत भूसं पादन काय ा वये सं बं धीत जमीन मालकां ना फार
मोठ् या माणावर भूसपं ादना पोटी नुकसान भरपाईची र क म ावी लागेल, भूसपं ादन ि ये दा रे सदर जमीन
संपादन करणे सं था नला आथ क ट् या फाय ाचे होणार नाही, हणून, सदरचे े सन २००२, या
अिधसुचनेनु सार व जु या भू सपं ादन काय ानुसार व सं थानची गरज तपासुन कायवाही हावी असे मत आहे. तरी
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९१५ यावर सिव तर चचा होऊन, आर ण .३९ मधील े ा सं बं धी जमीन मालकां म ये आपआपसात
वाद असू न, या जागेवर बेकायदेशीर अित मणे सु दा आहेत. तसेच सु धारीत भू सं पादन कायदा सन,
२०१३, चे तरतु दीनु सार जागेची िकं मत फार जा त होत आहे व जागेचे े आिण यासाठी ावी
लागणारी िकं मत सं यु तीक नाही, असे सिमतीचे मत झाले.
तसेच, शेती महामं डळाची, िशड व लगत या गावां तील ३०१ हे. ८४ आर. (७५४ एकर ६०
आर) जमीन सं थानला िमळणेकामी महारा रा य, शेती महामं डळ, पु ण,े यां चेकडे िद.२४/१०/२०१६,
रोजी स्ताव सादर के लेला आहे , सदर जमीन सं थानला कमी िकमतीत िमळणार आहे , या सव
बाब चा िवचार करता, आर ण .३९ मधील े भू सं पादनाने घेणे सं थान या टीने िकफायतशीर
व सोईचे नाही, हणू न आर ण . ३९, मधील ४ हे टर ५४ आर. १८ चौ.मी. हे े भू सपं ादना दारे
घेवू नये व सदर आर ण र करणे व भू सं पादनापोटी शासनाकडे जमा के ली र कम परत िमळणेकामी
कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
पालखी सेवेकरी यां चा वै िकय सेवा व मानधनात वाढ िमळणेबाबत िद.०५.१०.२०१६ रोजीचा अज.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.

कलम/ तरतू द
मां क

कलम/ तरतू दीचे
शीषक

०१

१७

सिमतीची कत ये व
अिधकार

पोटकल/
उपकलम
मां क
१(झ)

तरतू द

सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल, व शासन
कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव सव
गो टी करील.
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अ.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

०२

२१

०३

२१

०४

२१

िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग
िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग
िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग

१(क)
१(ख)
१ (ग)

मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पू जा-अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी
व सु िवधा पु रिवणे

तावना- सं थानमाफत येक गु वारी ची पालखी समाधी मं िदर ते दारकामाई, दारकामाईत
भजन व तेथनू चावडीपयत यानं तर चावडीम ये आरती व परत समाधी मं िदर अशी पालखीची िमरवणूक असते.
तसेच थािनक उ सव व मुख तीन उ सवाचे वेळी चे रथ/पालखीची गावातुन िमरवणूक असते , यावेळी चे
रथ/ पालखीचे समोर पालखीधारक, अ दािगरीधारक, मृदगं ू वादक, सनई वादक, िशं ग वादक, ताशा वादक, डफ
वादक, ब तीधारक इ. सेवा कारे पालखी सेवेकरी हणून एकु ण १५ सेवेकरी नेम यात आलेले आहेत.
ताव- ी.रामनाथ ह रभाऊ वप व इतर १५ पालखी सेवेक-यां नी िद.०५/१०/२०१६ रोजीचे
अजा वये आ ही सव बाबां या पालखीची पुरवजां पासून सेवेत जू आहोत व आमची घरची प रि थती
हालाखीची आहे. तरी आ हां सवाना ी साईबाबा सं थानकडू न मोफत वै क य सेवा िमळावी व आ हांला जे
मानधन िदले जाते ते फार कमी आहे. यात वाढ क न िमळावी अशी िवनं ती के ली आहे.
ी बाबांचे रथ/ पालखीचे समोर पालखीधारक, अ दािगरीधारक, मृदगं ु वादक, सनई वादक, िशं ग
वादक, ताशा वादक, डफ वादक, ब तीधारक इ. कारचे खालील माणे पालखी सेवेकरी नेम यात आलेले
आहेत.
पालखी सेवेकरी
सेवेक-यां ची नां वे
कार
अ. सेवेक-यां ची नां वे
कार
ी अमोल नथुराम िबडवे
पालखीधारक ०८
ी शं कर रामदास गायके
ब ीधारक
ी रामनाथ हरीभाऊ वप
पालखीधारक ०९
ी गं गा ध डीबा सोळसे
सनईवादक
ी िनवृ ी रामचं द आहेर
पालखीधारक १०
ी बाळा साळबा आरणे
िशं ग वादक
ी संतोष द ा य शेळके
पालखीधारक ११
ी साहेबराव रामचं आरणे िशं ग वादक
ी दगडू िभकाजी अडां गळे
डफ वादक
१२
ी िदपक सव म िबडवे
अ दािगरीधारक
ी अजुन रामा ढोबळे
डफ वादक
१३
ी सुकदेव भागाजी ब ीसे
ताशा वादक
ीमती मुमताज रटीकभाई स यद ब ीधारक
१४
ी बालमभाई पापाभाई स यद ताशा वादक
आरतीकरीता चौघडा वादक सेवेकरी
०१
ी. िदपक सव तम िबडवे
चौघडा वादक
वरील माणे एकु ण १५ सेवेकरी ी बाबां चे रथ/ पालखी तसेच आरतीसाठी सं थानला सेवा देत
असतात. यांना मा. यव थापन सिमती िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१२ नु सार सं थानचे ी
साईनाथ णालयाम ये अ य प दराम ये सवासाठी वै क य सेवा उल ध अस यामुळे पालखी सेवक
े -यांना या
सेवेचा लाभ यावा व ओळखप ाचा दु पयोग होऊ नये , याकरीता यांना ओळखप न देता संर ण िवभागास
लेखी व पात कळिवणेत यावे. तसेच वाढ या महागाईचा िवचार करता पालखी सेवेकरी व चौघडा वादक यां ना
दरमाह येक .११००/- मा मानधन दे यात यावे, असे ठरले आहे.
यानुसार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/ ३९८३/२०१६ िद.२०/०१/२०१६ अ वये ितमिहना
.११००/- (हजेरी माणे) इतके एकि त मानधन दे यात येत आहे. आता, यांनी यांचे मानधनात वाढ क न
सं थानचे णालयात मोफत वै क य सेवा िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम-२००४
नुसार वरील नमूद तरतूदीस अनुस न मा . यव थापन सिमती िद.१९/११/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .७६५
(२३) (क) नुसार सं था नम ये कॉ ॅ टसमाफत सेवेत असले या कं ाटी कमचा-यां ना खालील माणे वै क य
सेवा पुरिवली जाते .
अ.
कं ाटी कामगारां चा सेवा कालावधी
वै क य िबल मयादा पये
०१
०१ ते ०५ वषापयत
३०,०००/०२
०५ ते १० वषापयत
४०,०००/०३
१० वष व यापे ा अिधक
५०,०००/उपरो त कं ाटी कमचा-यां साठी िवहीत के ले या िनकषा माणे ी साईबाबां चे रथ/ पालखी व
आरतीसाठी सेवा देणा-या १५ सेवेकरी यां ना वतःसाठी सं थानचे ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा
णालय येथे ित वष र कम .५०,०००/- मयादेपयत पयत मोफत वै क य सेवा देता येईल. तसेच यांचे
एकि त मानधन येक दरमहा .११००/- याम ये वाढ करणेबाबत या तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
तरी उपरो
ताव िनणयाथ सादर.
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िनणय .९१६

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या १४ पालखी सेवेकरी व १ चौघडा वादक सेवेकरी
हे िवनाखं ड करत असले या सेवेचा िवचार करता, यां ना िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासु न .३०००/मा मािसक मानधन दे यात यावे, असे ठरले.
तसेच सेवेक यां नी मागणी के या माणे यां ना वै िकय सेवा पु रिवणेकामी सिमती सद य
ी.सिचन तां बे यां नी िनणय यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईनाथ णालयातील कमचा यां या पा यां चा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा
करणेबाबत.
ताव(अ) सं थानचे चिलत प तीनुसार मा.कोट रिस हर यां चे काळापासून मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने दरवष
सं थान कमचा-यां ना यां या पा याचा शै िणक शु काचा परतावा िदला जातो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मागदशक त वे वजा
िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. सदर या मागदशक त वानु सार स या शै िणक शु काचा परतावा दे याची
कायवाही चालु आहे. िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठां नी के वळ गु णव ते या िनकाषावर (On Merit
Basis) भर यात येणा-या (सुमारे ५० % पयत या) जागां वर वेश िद या जाणा-या िव ा यासाठी (िन न दराने)
िनधारीत के ले या फ दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमुद आहे . यास अनुस न शासक य/शासन
अनुदािनत अ यास मासाठी आकर यात येणा-या शु का या मयादेपयत शै िणक शु क रकमेचा परतावा िदला
जातो. तसेच यु.के .जी ते इ.१० वी (इं जी मा यम) व आयटीआय या अ यास मां चा शै िणक शु काचा
परतावा सं थान या शाळे तील फ चे मयादेपयत अदा के ला जातो.
शासन मं जरु ी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुं बई िद.१६ जु ल,ै २००९ अ वये
िवधी व याय िवभाग मं ालय मुं बई यां नी सदर योजना मा. यव थापन मं डळाचे सन १९९६ चे सभेतील
िनणया माणे सं थान कमचा-यां ना लागू आहे. याच धत वर ती यापुढेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी
मं जरु ी िदलेली आहे.
(ब) उपरो त शासन मं जरू ीस अनु स न दरवष सं थान कमचा-यां या पा यां या शै िणक
परता याबाबतची कायवाही सामा य शासन िवभाग, वशी-०६ माफत कर यात येते. सन २०१६-१७ या
शै िणक वषाक रताची कायवाहीही यांचेमाफतच सु आहे . यानुसार जा.नं.एसएसएस/वशी-०६/२०४७/
२०१६ िद.२६.०८.२०१६ रोजीचे प ा वये सं थान कमचा-यां या पा यांचा सन २०१६-१७ चा शै िणक शु क
परतावा करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आव यक मािहती सादर करणेकामी ी साईनाथ णालय
िवभागाकडील पा कमचारी सं या, पा य सं या, िव ाथ िश ण घेत असलेले वग/अ यास म व अं दाजे
फ ची र कम याबाबतची मािहती िद.१५.०९.२०१६ अखेर सादर करणेबाबत कळिव यात आलेले होते.
मा ी साईनाथ णालयाकडू न मु दतीत मािहती उपल ध नाही. याबाबत यांना वेळोवेळी
दुर वनी ारे देखील कळिवलेले होते, मा यांनी िलपीक सु ीवर आहे , उ ा देतो असे कारणे सां गनू मािहती
दे यास टाळाटाळ के ली. यामुळे दर यानचे काळात ी साईनाथ णालय िवभाग वगळता इतर िवभागातील
सं थान कमचा-यां या अं दाजे ८७० ( ी साईनाथ णालय िवभाग वगळता) पा यांचा सन २०१६-१७ या
शै िणक वषाचा शु क परतावा करणेबाबतचा िवषय मा. य.सिमतीचे सभेत सादर कर यात आला.
यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६९२ अ वये सं थान
कायम कमचा-यास एकु ण ८७० पा यांचा सन २०१६-१७ या वषातील शै िणक शु काचा परतावा करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे .६६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार प रप क
पा रत क न साईनाथ णालय वगळता इतर कमचा-यां ना फॉम वाटप क न, कायवाही अं ितम ट यात आलेली
आहे.
(क) आता ी साईनाथ णालयामाफत िद.१९.११.२०१६ रोजीचे प व यासोबत या
िद.१५.११.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये साईनाथ णालय िवभागाकडील पा यांचा सन २०१६-१७ या
वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबतचा कायवाही इकडील कायालयाकडू न करणेबाबत िनदश िदलेले
आहेत.
यानुसार यां नी त बल ०२ मिहने (६० िदवस) उशीराने ताव इकडील कायालयाकडे सादर के लेला
आहे. साईनाथ णालय वगळता सं थानचे इतर थायी कमचा-यां या पा यांचा सन २०१६-१७ या वषाचा
शै िणक शु क परतावा करणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेत मा यता िमळालेली आहे.
(ड) ी साईनाथ णालयाकडील कमचा-यां कडील मािहतीनुसार एकु ण ६८ कमचा-यां या ११०
पा यांना सन २०१६-१७ या शै िणक वषातील शु क परतावा करणेकामी अं दाजे .२९,९८,८७०/- अं दाजे
पुणािकत र कम .३०,००,०००/- (अ री पये तीस लाख) मा अपेि त आहे, सदर खचास मा यता
िमळणेकामी िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यतेसाठी सादर कर यात येऊन, मा. य.सिमतीचे
मा यतेनं तर िविहत प तीने कमचा-यां या पा यांचा सन २०१६-१७ चा शै िणक फ परतावा करता येईल.
तरी उपरो त प र छे द “ड” म ये नमुद के ले माणे ी साईनाथ णालय िवभागाकडील थायी
कमचा यां ची ११३ पा यांचा सन २०१६-१७ या शै िणक वषाचा शु क परतावा आदा करणेस व याकामी
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येणारे अं दाजे पु णािकत र कम .३०,००,०००/- (अ री पये तीस लाख) मा चे खचास मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .९१७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये ११० पा यां या शै िणक शु काचा परतावा
.३०,००,०००/- मा दशिवणेत आलेला आहे. सदरह र कम सं यु ि क वाटत नाही, याकरीता
.३०,००,०००/- मा शै िणक शु का या िववरणासहीत ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ताव-

अ. .

०१.

०२.

०३.

ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने
भरणेबाबत फेरसादर.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड संचािलत शै िणक संकु लामधील ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व
किन महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ रोजी िविहत
वयोमानानुसार सेवािनवृ झाले या आहेत. यामु ळे यां चे पदावर शाळा संिहतेनसु ार, पदो नतीने मु या यापक
नेमणे आहे. ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालयाकडील ०४ सहा.िश क, यां नी ीमती
च हाणके यां चे सेवािनवृ ीनं तर पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेबाबत अज के लेले आहेत. याचा तपिशल
खालील माणेअ) पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेकामी अज के ले या ी साईबाबा क या िव ा मं िदर
िवभागाकडील ०३ सहा.िश क यां ची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माणे :अजदार िश काचे नां व नेमणू क िदनां क व
िश ण
पाच वषाचे गोपनीय सरासरी
सेवा जे ठता
अहवालाची तवारी
तवारी
मां क
सन
तवारी
ी.वाणी बाजीराव कनलाल िद.०४.०७.१९९४
बी.ए सी.,
२०१०-११
B
(सेवा जे ठता
बी.एड.
२०११-१२
B+
मां क १)
२०१२-१३
B+
B+
२०१३-१४
B+
२०१४-१५
A
ी.वरघुडे गं गाधर िव वनाथ िद.०४.०७.१९९४ बी.ए., बी.एड. २०१०-११
A
(सेवा जे ठता
२०११-१२
A
मां क २)
२०१२-१३
A
A
२०१३-१४
A
२०१४-१५
A
ीमती िमरजकर जहॉ ंआरा
िद.१७.०६.१९९६ एम.ए.बी.एड. २०१०-११
B+
शहाबु ीन
(सेवा जे ठता
(Phy.),
२०११-१२
A
मां क ३)
एम.एड.,
२०१२-१३
A
डी.एस.एम.,
A
२०१३-१४
A
इं जी टायिपं ग २०१४-१५
A
३० श. .िम,
MS-CIT

ब) तसेच पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेकामी अज के ले या ी साईबाबा किन
महािव ालयाकडील ०१ सहा.िश क यां ची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माणे :अ. . अजदार िश काचे नां व नेमणू क िदनां क व िश ण
पाच वषाचे गोपनीय सरासरी
सेवा जे ठता
अहवालाची तवारी
तवारी
मां क
सन
तवारी
०१.
ी.अ ण बाबुराव घोडके
िद.०१.०७.१९९६ बी.ए सी., २०१०-११
(सेवा जे ठता
बी.एड.
२०११-१२
A+
मां क २२)
२०१२-१३
A+
A+
२०१३-१४
A+
२०१४-१५
A+
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ी.अ ण बाबुराव घोडके , सहा.िश क हे स या ी साईबाबा किन महािव ालयाकडे कायरत असून ,
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन महािव ालयाकडील सेवाजे ता या ा वतं ठे व यात
आले या आहेत. ी.घोडके हे किन महािव ालयाकडील सेवाजे तायादीम ये २२ या मां कावर आहेत.
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने भरणेकामी
कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदेशीर स लागार अॅड .अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चेकडू न
कायदेशीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां नी खालील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service,
shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male
teachers
Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir.
If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy
Director of Education.
उपरो अिभ ायाम ये यां नी महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीकडे ल वेधनू , सदर तरतुदीनुसार ीमती िमरजकर यां ना पदो नतीने
मु या यापक नेमणेस हरकत नाही, असे कळिवलेले आहे, मा गरज अस यास मा.िश ण उपसंचालक यां चा
अिभ ाय घेणबे ाबत सुिचत के लेले आहे .
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां नी सुिचत के लेनसु ार इकडील कायालयाकडील
िद.२५.०५.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार जा. .एसएसएस/वशी-०१/११४६/२०१६ िद.१०.०६.२०१६
अ वये िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग यां चेशी प यवहार क न यांना सव व तुि थती कळिव यात येऊन, ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालयाचे मु या यापक पद पदो नतीने भरणेकामी सेवा ये ठ
िश काची नेमणूक करावी अगर जे ठतम मिहला िशि के ची नेमणूक करावी याबाबत अिभ ाय मागिव यात
आला होता. यानु सार मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग यां नी यांचेकडील जा. .िशउसं/उमािव२/पुिव/ १५६३९/२०१६ िद.०२.०७.२०१६ रोजीचे प ा वये खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील
तरतुदीनुसार मुल या मा यिमक शाळे या बाबतीत िकं वा मिहला िव ालया या बाबतीत पोटिनयम-१ खं ड (ब)
म ये ठरवून िदले या शत पुण करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पुववत असले या जे ठतम िश के स
पु ष िश का या तु लनेने सं बिधत मिहला कमचा-याची सेवाजे ठता ल ात घेऊन शाळे ची/िव ालयाची
मु या यापक/ ाचाय हणून िनयु ती करता येईल.
मा यिमक शाळा संिहता नु सार मा यिमक शाळे चे मु या यापक हेच उ च मा यिमक शाळे चे/किन ठ
महािव ालयाचे ाचाय हणून काम करत असतात. उ च मा यिमक िवभागाकडील ाचाया या कामासाठी
संबिधत मु या यापका या वेतन या ेड पे म ये १००/- ( .शं भर) वाढ यांना िदलेली असते. यामुळे आप या
सं थे या ी साईबाबा क या मं िदर व किनष्ठ महािव ालया या मु या यापक पदी वरील सव िनयमां या अधीन
राहन सेवाजे ठता यादीतील सेवाजे ठ मिहलेची िनयु ती मु या यापक/ ाचाय हणून करता येईल”
सं थानमाफत ी साईबाबा क या िव ा मं िदर ही मुल ची शाळा चालिव यात येते . मा. य.सिमतीचे
मा यतेने सन २००१ म ये क या शाळे स जोडू न फ मुल क रता किन महािव ालय (इ.११ वी व १२ वी.) सु
कर यात आले. यानं तर सन २००५ पासून किन महािव ालयाम ये मुले व मुल साठी सहिश ण वेश देणेस
मा.िश ण उपसं चालक यां नी मा यता िद याने सन २००५ पासून ी साईबाबा किन महािव ालयाम ये मुले व
मुली दोघेही सहिश ण घेत आहेत .
शाळा संिहता िनयमानु सार मा यिमक शाळे चे मु या यापक हेच मा यिमक शाळे ला जोडले या उ च
मा यिमक शाळे चे मु या यापक असतात. सं थानचे मं जरु आकृ तीबं धाम ये क या शाळेस मु या यापक/ ाचाय
पद मं जरु असून , किन महािव ालयास उप ाचाय हे पद मं जरु आहे. दो ही िवभागां या सेवाजे ता या ा वतं
ठे व यात आले या आहेत.
तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील सेवाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी,
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यां चा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग, पुणे
यां चा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत )
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीनुसार ी साईबाबा क या िव ा मं िदरकडील जे तम
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िशि का ीमती जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यां ची मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने क या िव ा मं िदर व
किन महािव ालया या मु या यापक पदी पदो नतीने नेमणूक करता येईल, असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयास पदो नतीने मु या यापक/ ाचाय
नेमणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .९१८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील सेवाजे ता, गोपनीय
अहवालाची तवारी, अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण
उपसं चालक, पु णे िवभाग, पु णे यां चा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा खाजगी
शाळे तील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतु दीनु सार तसेच
िश ण सं चालक, पु णे िवभाग यां चेशी दु र वनी ारे के ले या चचस अनु स न, जे तम िशि का ीमती
जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यां ची क या िव ा मं िदर व किन महािव ालया या मु या यापक पदी
पदो नतीने नेमणू क करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
सं थान िनवास थान र क न देणेस असमथता दशिवलेमु ळे सेवािनयु कमचारी ी.मि छं िदगं बर
धने र यां चे िव द कायदेशीर दावा दाखल करणेबाबत.
तावी.एम.डी.धने वर, किन ठ कामगार अिधकारी हे िद.३१/०५/२०१५ रोजी सं थान सेवेतनू सेवािनवृ त झालेले
आहेत. सेवेत असतां ना ी.धने वर यां ना सं थानमाफत साई यान ०२/०४ हे िनवास थान उपल ध क न देणते
आलेले होते. सेवािनवृ तीनं तर ी.धने वर यांचेकडू न िनवास थान र त न झालेमळु े यां ना िनवास थान र त
करणेसाठी िद.१३/०८/२०१५ रोजीचे प ाने कळिवणेत आलेले होते. प िमळालेनं तर ी.धने वर यां नी
िद.१९/०८/२०१५ रोजीचे अजाने, घराचे बां धकाम चालू अस याचे कारणा तव ०६ मिहनेसाठी
िनवास थानाम ये राह याची मुदतवाढ िमळणेची िवनं ती के लेली होती.
ी.धने वर यां चे समवेत सेवािनवृ त झालेले इतर कमचारी ी.रामराव शेळके , ी.भाऊसाहेब साबळे व
ी.सुभाष गकळ यां ना घराचे बां धकाम चालू अस याचे कारणा तव शासन िनणयातील तरतुदीनुसार थम ०३
मिहने िनयमीत दराने व यापु ढील कालावधीचे चालू बाजारभाव दराने भाडे वसुलीचे अटीवर िनवास थानाम ये
राहणेची मुदतवाढ िदलेली होती. याच धत वर ी.धने वर यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/३७०६/२०१५
िद.३०/१२/२०१५ रोजीचे आदेशाने थम ०३ मिहने िनयमीत दराने व यापुढील कालावधीचे चालू बाजारभाव
दराने भाडे दराने वसुलीचे अटीवर िनवास थानाम ये राहणेची मुदतवाढ देणते आलेली आहे .
मुदतवाढीचा ०६ मिह याचा कालावधी उलटू न गेलेनं तर ी.धने वर यां नी पु हा िद.२९ माच, २०१६
रोजीचे प ाने, “मी मा.अ य साहेब (त कालीन) यां ना सम भेटू न व यांचे िनदशानु सार शासन िनणयास
अनुस न सं था नम ये पुननेमणूक साठी अज सादर के लेले आहे .” तसेच मा या मुलीचा िववाह ठरलेला असून
याकामी पुढील ०६ मिहनेसाठी िनवास थानाम ये राह याची परवानगी िमळणेची िवनं ती के लेली होती. ी.
धने वर यां चे िद. १९/०८/२०१५ व िद.२९/०३/२०१६ रोजीचे िनवास थान मुदतवाढीचे दो ही अजाचे
अवलोकन के ले असता अजात दोन वेगवेगळी कारणे नमूद क न के वळ वेळकाढू पणा करत अस याचे प ट
िदसून येत होते . सबब, ी.धने वर यां ना शासक य अिधकारी यां चे सम बोलावून िनवास थान र त क न
देणबे ाबत कळिवणेत आले. तथापी, ी.धने वर यां नी िनवास थान र त क न देणसे ाठी असमथता दशिवलेमळु े
यांचे ताबेतील िनवास थान र त क न घेणक
े ामी सादर करणेत आले या िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे िटपणीवर
मा.कायकारी अिधकारी महोदयां नी ी धने वर यां चे ताबेतील िनवास थान कायदेशीर कायवाही क न र त क न
घेणचे े त डी िनदश िदलेले आहेत.
ी.धने वर यां चे िव द कायदेशीर दावा दाखल करणेकामी िवधी िवभागाकडू न अिभ ाय घेणते
आलेला असून , िवधी िवभागाने िद.२४/११/२०१६ रोजीचे प ाने दावा दाखल करणेसाठी सं थान पॅनलवरील
अॅड.जग नाथ कारभारी ग दकर, िशड यां चे नाव सुचिवले आहे. तसेच दावा दाखल करणेस व याकामी येणा-या
एकू ण खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल असे कळिवले आहे.
तरी ी.धने वर यां चे िव द अॅड.जग नाथ कारभारी ग दकर यां चे माफत कायदेशीर दावा दाखल
करणेस व याकामी येणा-या एकू ण खचास मा यता असावी.
िनणय .९१९ यावर सिव तर चचा होऊन, सेवािनवृ कमचारी ी.मि छं िदगं बर धने र यां चे िनवास थान खाली
क न घेणेसाठी कायकारी अिधकारी यां नी सम बोलावू न यां चेबरोबर चचा करावी व िनवास थान
खाली करणेबाबत ी.धने र यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
अनु कंपा कारणा तव सं बं धीत पा नाते वाईकां ची वग-०३ िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणू क
करणेबाबत.
ताव(अ) सं थान सेवेत असतां ना मृत पावणा-या कमचा-यां या कु टुं बातील एका पा नातेवाईकास वेळोवेळी पारीत
होणा या शासन िनणयातील अनुकंपा तरतुदीचे अिधन राहन मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने
िद.०७/०८/२००९ पुव पयत सं था न सेवेत थायी पदां वर सामावून घे यात आलेले आहे. िद.०७/०८/२००९
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रोजी मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडू न ी साईबाबा सं थानचे िविवध पदां चे आकृ तीबं धास
मं जरु ी िमळालेली आहे. मं जरु आकृ तीबं धानुसार सं थान आ थापनेवर यावेळी कायरत असले या वग ०४
कमचा-यां ची सं या मं जरु पदां पे ा जा त होती. मं जरु आकृ तीबं धाम ये, ‘सिमतीला आकृ तीबं धा बाहेर जाऊन
पदभरती करता येणार नाही.’ अशी अट अस याने िद.०७/०८/२००९ नं तर अनुकंपा कारणा तव नोकरी
िमळणेसाठी अज के ले या सं बधीत नातेवाईकां ना मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/११/२०११ रोजी या सभेतील
िनणय .७६५ (१) अ वये तूत िकमान वेतनदरा माणे लेबर कॉ टर माफत कं ाटी पध्दतीने सं थान सेवेत
घे यात आलेले होते.
(ब) मं जरु आकृ तीबं धानुसार स टबर २०१४ चे कमचारी सं ये नु सार वग ०४ सं वगाची ३५ पदे
अित र त होती व वग ०३ संवगातील िविवध पदे र त होती. याबाबत शासन िनणय, मां क – अं कपा.१००० /
. .२० / २००० / आठ मं ालय, मुं बई ४०० ०३२, िदनां क. २८ माच, २००१ म ये, “अनुकंपा त वावरील
िनयु तीचा लाभ सेवेत असतां ना िदवं गत िकं वा अकाली िनवृ त के वळ गट क व ड मधील कमचा-यां या
कु टूं िबयां ना गट ‘क’ व ‘ड’ मधील पदावर िनयु तीसाठी अनु ेय रािहल.” तसेच शासन िनणय, मां क– अं कपा.
१००४/ . .५१/ २००४/ आठ मं ालय, मुं बई ४०० ०३२, िदनां क, २२ ऑग ट, २००५ म ये, “गट ‘क’ व
‘ड’ मधील पदां वरील िनयु तीसाठी स म िनयु ती ािधकारी (कायालय िकं वा िवभाग मु ख ) यां या
काय े ातील उपल ध गट ‘क’ आिण ‘ड’ या र त पदां वर िवहीत अटी व शत पू ण करणा-या उमेदवारां ना या
यादीतील मानुसार िनयु त क शकतील.” अशी तरतूद अस याने यावेळी अनुकंपा कारणा तव कं ाटी
प दतीने कायरत असले या २८ उमेदवारां चे शै िणक पा तेनु सार यांची वग ०३ व ०४ चे पदावर सं थान सेवेत
सामावून घेणेबाबतचा ताव मा.ि सद य सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत येऊन
यावरील िनणयानुसार मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िवधी िवभागामाफत िदवाणी अज
.५०६६ दाखल करणेत आलेला होता. त्यावर मा. यायालयाने िद.०६/०५/२०१५ रोजी खालील माणे
िनणय िदलेला आहे.
“The Committee may implement Resolution no.17 to appoint the 28 employees on
compassionate basis as prayed, after considering their eligibility, so also availability of
sanctioned posts, as per the government resolution and the policy in vogue”. याचाच अथ,
यव थापन सिमतीचे िवषय नं.१७ (िनणय .८२५) नुसार मा यतेसाठी सादर के ले या तावास, मानवते या
टीकोनातून २८ कमचा-यां या शै िणक पा ता, स या र त असलेली मं जरू पदे यां ची पडताळणी क न,
याबाबतचे शासन िनणय व चिलत प दतीनुसार नेमणूका करणेस मा यता देणते आली.
िद.२८ माच, २००१ व िद.२२ ऑग ट, २००५ रोजीचे शासन िनणयातील तरतूद व मा.उ च यायालय
औरं गाबाद खं डपीठाचे मा यतेनु सार, जुन २०१५ चे आकडेवारीनुसार सं था न आ थापनेवर वग ०४ संवगाची पदे
र त न हती के वळ गट ०३ संवगाची काही पदे र त अस याने, संबधीत २८ उमेदवारां पैक के वळ एका
उमेदवराची ( ीमती रे णकु ा ीिनवास नाईक) यांचे शै िणक पा तेनसु ार िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणूक
करणेत आलेली आहे.
(क) यानं तर अनुकंपा कारणा तव तूत कं ाटी प दतीने सेवेत असलेले उमेदवार ी.राहल अशोक
गोडगे यां नी िलपीक-टं कलेखक पदाची शै िणक पा ता पूण के लेनं तर िद.३०/१०/२०१५ रोजीचे अजाने अनुकंपा
कारणा तव िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणूक िमळणेची िवनं ती के लेली होती. याबाबतचा सिव तर ताव
मा.ि सद य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत येऊन यावर िनणय . ०९ अ वये,
मा.उ च यायालय मुं बईचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये दाखल के ले या िदवाणी अजावरील िनणयास अनु स न पा
उमेदवारास अनुकंपा कारणा तव वग ०३ चे पदावर नेमणूक देणक
े ामी शासन िनणय व मा.उ च यायालया या
आदेशासह फे र ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा. असा िनणय संमत झालेला होता. सदर िनणयास
अनुस न याबाबतचे सव शासन िनणय व मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे िद.०६/०५/२०१५
रोजीची मा यतेसह फे र ताव िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला. यावर िनणय .२१९
अ वये, सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावाबाबत सं थान कायदेशीर स लागाराचे मागदशन घे यात यावे
तसेच सव शासन िनणय तपासून िनणय घेणे आव यक अस याने सदरह िवषय तूत थिगत ठे व यात यावा. असा
िनणय संमत झालेला होता.
उपरो त िनणयानुसार सं था न कायदेशीर स लागार अॅड. ज गनाथ कारभारी ग दकर मु.पो.िशड यां ना
प दे यात आलेले होते. यांनी िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प ाने खालील माणे कायदेशीर अिभ ाय िदलेला
आहे. “आपले प ानु सार ी.राहल अशोक गोडगे यास अनुकंपा कारणा तव वग ०३ (िलपीक-टं कलेखक) या
पदावर नेमणूक करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीने िद.१९/११/२०११ या सभेतील िनणय .७६५ (१) अ वये
लेबर कॉ टर माफत कं ाटी प दतीने आप या सं थान सेवेत घेतलेले आहे.
शासन िनणय .अकं पा-१०००/ . .२०/२०००/८, मं ालय मुबं ई िद.२८ माच, २००१ म ये
अनुकंपा त वावरील िनयु तीचा लाभ सेवेत असतां ना िदवं गत िकं वा अकाली िनवृ त के वळ गट क व ड मधील
कमचा-यां चे कु टूं िबयां ना गट क व ड मधील पदावर िनयु तीबाबतचे प रप क पािहले असता या माणे सदर
कमचारी ी.गोडगे सदरचे पदावर िनयु तीसाठी अनु ेय असे आहे . त ाप यातील कलम ब सु दा ल ात घेणे
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ज रीचे आहे. यासाठी मृत य ती वयाची ५० वष पुण हो यापु व च जे कमचारी ककरोग, प घात िकं वा
अपघातामुळे सेवेसाठी कायमचे असमथ होतील, के वळ यांचेच कु टूं िबयां ना अनुकंपा िनयु तीसाठी पा
समजणेत यावे, असेही कारण समािव ट के लेले आहे. यामुळे याचा िवचारसु दा सदर पदावर ी.गोडगे यांना
िनयु त करणेसाठी िवचारात घेणते यावा. तसेच मा.उ च यायालयाचे िदवाणी अज .५०६६
िद.०६/०५/२०१५ चे िनणयानुसारही सदर गोडगे यां ना सदर िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणुका देता येऊ शकते.
तसेच आपले ि सद यीय सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेपढु ील झालेला िनणय .९ नु सार तसेच
मा.उ च यायालय मुं बईचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िनणयास अनुस न सदर .ीगोडगे यां ना अनुकंपा
कारणा तव वग ०३ चे पदावर नेमणुक देणक
े ामी िनणयही संमत झालेला आहे . तसेच मा.मुं बई उ च यायालयाचे
खं डपीठाचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे िनणयानु सार पु हा ि सद य सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६रोजीचे सभेतील
फे र ताव सादर क न यावर िनणय .२१९ सु दा झालेला आहे. यामुळे या सव गो टीचे व शासनाचे
प रप काचे अवलोकन करता सदर ी.राहल अशोक गोडगे यास वग०३ संवगात िलपीक-टं कलेखक पदावर
नेमणूक करणेकामी यो य तो िनणय घेणसे हरकत नाही. मा मृत पावणा-या कमचा-या या कु टुं बातील एका पा
नातेवाईकास शासनाचे िनणयातील अनुकंपा तरतुदीनुसार यां चे कु टुं बातील सव सद यांची संमती घेणे ज रीचे
आहे.”
उपरो त अिभ ायाम ये ी.गोडगे अनुकंपा कारणा तव िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणूक साठी पा
अस याचे कळिवणेत आलेले आहे. तथापी यांचे िनयु ती बाबत पु ढील बाबी िवचार घे याचे कळिवले आहे.
िद.२८ माच, २००१ रोजीचे शासन िनणयातील अट – वयाची ५० वष पूण हो यापूव च जे कमचारी ककरोग,
प घात िकं वा अपघातामुळे सेवेसाठी कायमचे असमथ होतील के वळ यां याच कु टूं िबयां ना अनुकंपा
िनयु तीसाठी पा समज यात यावे.- तथापी, सदरची अट िद.२२ ऑग ट, २००५ रोजीचे शासन िनणया वये र
करणेत येऊन यापुढे के वळ सेवेत असतां ना िदवं गत झाले या गट ‘क’ व ‘ड’ या कमचा-यां या पा
कु टूं िबयां नाच अनुकंपा िनयु ती अनु ेय के लेली आहे . तसेच ी.राहल गोडगे यास अनुकंपा कारणा तव नोकरी
देणबे ाबत यां या कु टूं बातील इतर सद यांनी .१०० चे टॅ प पेपरवर संमतीप िलहन िदलेले आहे.
(ड) आता, उ त पा वभूमीचे अवलोकन के ले असता, ी.राहल अशोक गोडगे यां नी िलपीकटं कलेखक पदाची आव यक शै िणक पा ता व इतर अटी पूण के लेली असून यां ना िलपीक-टं कलेखक पदावर
नेमणूक देणेस हरकत नाही, असे मत आहे. तसेच ी. गोडगे यां चेसह खालील इतर अनुकंपा उमेदवारां नी
िलपीक-टं कलेखक पदाची शै िणक (त ता .०२ म ये नमूद के लेनु सार ) पा ता पूण के लेली असून या पदावर
नेमणूक िमळणेची िवनं ती के लेली आहे. सं बधीत उमेदवारां चा वैयि क मािहतीचा तपिशल खालील माणे.
त ता .०१

अं.

िदवं गत कमचा-यां चे
नाव, पदनाम व िवभाग

अनु कंपा कारणा तव नोकरी
िमळणेसाठी अज के ले या
नातेवाईकाचे नाव,
ज मतारीख व
िद.३०/०९/२०१६ रोजी
अखरेचे वय.

िदवं गत
कमचा-यां शी
नाते.

१

कै .अशोक हरीशचं गोडगे
(मदतिनस, खरे दी िवभाग)

ी.राहल अशोक गोडगे
(िद.२९/०१/१९८९)
वय २७ वष ०८ मिहने.

मु लगा

२

कै .इंदरराव एकनाथ देशमु ख
(मदतिनस, पाणीपु रवठा)

ी.िवशाल इं भान देशमु ख
(िद.१४/०७/१९९१)
वय २५ वष ०२ मिहने.

मु लगा

३

कै .कािशनाथ गजानन दाभाडे
ी.िवजय कािशनाथ दाभाडे
(मदतिनस,
साई साद (िद.०५/१०/१९९२)
वय २३ वष ११ मिहने.
िनवास थान िवभाग)

मु लगा

४

कै .सोमनाथ भगवान मराठे
ीमती पाली सोमनाथ मराठे
(मदतिनस,
सादालय (िद.२६/०५/१९८३)
वय ३३ वष ०४ मिहने.
िवभाग)

प नी
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Qualification.

1. B.A (Y.C.M.O.U).
2. MS-CIT.
3. Typing English 30, 40 w.p.m
and Marathi 30 w.p.m.
4. Tally.
1. B.A (Y.C.M.O.U).
2. MS-CIT.
3. Typing English 30,40 w.p.m
and Marathi 30 w.p.m.
1. B.com (Pune University)
2. MS-CIT.
3. Typing English 40, 30 w.p.m
and Marathi 30 w.p.m.
4. Tally.
1. B.A (Pune University)
2. MS-CIT.
3. Typing English 30, 40 w.p.m
and Marathi 30 w.p.m.
4. Montessori Teachers Corse.
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अं.

01

मं जरु आकृ तीबं धातील तरतुदीनुसार जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ४४६०/ २०१४
िद.२७/१२/२०१४ रोजी पुव िस द के ले या सेवा वेश िनयमात िलपीक-टं कलेखक पदासाठी खालील माणे
शै िणक पा ता तािवत कर यात आलेली आहे.
त ता .०२
पा ता
स याची
Qualification
पदनाम
वेतन ेणी
र त
पदसं या
By Nomination
By Promotion

Clerk-Typist

3050-4590
Pay Band
5200113
20200
Grade pay
1900

1. Age not more than 33
years.
2. Graduate from any
Government recognized
University;
3. MS-CIT or Government
prescribed
equivalent
Computer
Operating
Course;
4. Government Commercial
Certificate of Typing
English 40 w.p.m and
Marathi 30 w.p.m speed.

1. Graduate
from
any
Government
recognized
University;
2. MS-CIT or Government
prescribed
equivalent
Computer Operating Course;
3. Government Commercial
Certificate of Typing English
40 w.p.m and Marathi 30
w.p.m speed.
4. Experience of 5 years as a
Coupon Seller or Class -IV
Employees in sansthan.

(इ) सेवा वेश िनयमातील उपरो त तरतुदीनुसार उपरो त उमेदवारां नी पुणे िव ापीठ व यशवं तराव मु त
िव ापीठ नािशक येथू न पदवी िश ण पू ण के लेले असून महारा शासनाचे िद.१२ िडसबर, २००६ रोजीचे शासन
िनणया वये यशवं तराव च हाण मु त िव ापीठ, नािशक यांचेकडू न दान के ले या पदवी / पदवीकां ना रा यातील
सेवा व पदां वरील भरतीसाठी मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच शासन िनणय, मां क – अं कपा.१००४ /
. .५१ /२००४/ आठ मं ालय, मुं बई ४०० ०३२, िदनां क २२ ऑग ट, २००५ अ वये, वया या ४०
वषापयत या उमेदवारां ना अनुकं पा िनयु ती अनु ेय के लेली आहे . यास अनु स न उपरो त सव उमेदवार ४०
वषापे ा कमी वयाचे आहेत. या यित र त शासन िनणय मां क : अकं पा-१०१४/ . .५१/२००४/ आठ,
िदनां क ०१ माच, २०१४ अ वये अनुकं पा िनयु तीसाठी गट ‘क’ व ‘ड’ मधील ती वष र त होणा-या पदां या
१०% पदे अनुकंपा कारणा तव भरतीसाठी अनु ेय के लेले आहेत. आज रोजी सं थान आ थापनेवर िलपीकटं कलेखक पदाची ११३ पदे र त आहेत हणेजच ११-०१ ( यापुव अनुकंपा कारणा तव िलपीक-टं कलेखक
पदावर नेमणूक िदले या एक उमेदवार ीमती नाईक) = १० पा उमेदवारां ना सं थान यव थापन अनुकंपा
कारणा तव िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणूक देऊ शकते.
तरी उपरो त प र छे द ब, क, ड व इ म ये नमूद के ले या व तुि थतीचे अवलोकन के ले असता,
उपरो त त ता .०१ मधील अ. ०१ ते ०४ चे उमेदवाराना अनु कंपा कारणा तव िलपीक-टं कलेखक पदावर
या पदाचे वेतन ेणीम ये (५२००-२०२०० ेड पे .१९००) एक वषा या प रवी ाधीन कालावधीचे अटीवर
नेमणूक देता येईल, असे मत आहे.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९२० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानमधील सव िवभागां चे मनु यबळ यव थापनाचे
काम पु ण झालेले आहे. मनु यबळ यव थापन अहवाला या ती सव सिमती सद यां ना पु रिवणेत
या यात व या अहवालावर िनणय होईपयत सदरह ताव थिगत ठे वणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
िडजीटल ँ क ग मिशन IJ-90 चे वािषक सि हस कॉ ँ ट करणेबाबत.
तावसं थानचा दैनं िदन प यवहार ॅ िं कं ग क न पो टा ारे पाठिवणेकामी सामा य शासन िवभागाकडील जावक
िवभागासाठी मे.कोरस इंिडया िल.पु णे यां चे माफत िनओ पो ट कं पनीचे िडजीटल ॅ िकं ग मिशन IJ-90 सन२०११ म ये खरे दी कर यांत आलेले आहे.सदर ॅ िं कं ग मिशनचा िद.०१ जानेवारी-२०१२ पासून वापर सु
कर यांत आलेला आहे. या ॅ िं कं ग मिशनची वारं टी कालावधी िद.३१/१२/२०१२ अखेर संपु टात आलेनं तर
सन २०१३-१४,२०१५ व २०१६ म ये या मिशनचे सि हस कॉ ॅ ट थेट मे.कोरस इंिडया िल.पु णे या कं पनी
सोबत करणेत आलेले आहे. सन २०१६ म ये (चालू वष ) िद.०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर सि हस
कॉ ॅ टपोटी र कम .८०,१५०/- मा िद.१० फे वु ारी -२०१६ म ये आदा करणेत आलेली आहे. सदर सि हस
कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१/१२/२०१६ रोजी सं पु टात येत आहे.
आता िनओ पो ट इंिडया ा.िल. गुडगां व यां नी िद.३०/११/२०१६ चे ई-मेल प ा वये िद.
०१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ अखेर वािषक कॉ ॅ ट करणेबाबत कळिवले आहे. सदर ॅ िं कं ग
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मिशनसाठी देखभाल व दु तीची सेवा मे. कोरस इंिडया िल.पुणे देणार असून सि हस कॉ ॅ टची र कम िनओ
पो टचे नावाने पाठिवणेबाबत कळिवले आहे.
याबाबत मे.कोरस इंिडया िल.पु णे यां चे ितिनधी यां चेशी दुर वनी क न मािहती घेतली असता यांनी
िनओ पो ट गु डगां व यां चे नां वे र कम पाठवू न दे यास हरकत नाही. आ ही कोरस इंिडया िल.पु णे माफत सेवा
दे यास तयार आहोत असे सां िगतले आहे.
(ब)
िनओ पो ट इंिडया ा.िल.गु डगां व यां नी सं दभ य प ासोबत अॅ ीमटचा मसुदा पाठिवला असून सि हस
कॉ ॅ टसाठी येणारा खच खालील माणे कळिवला आहे.
Payment Terms-Days
Reference
Due on receipt
Part Number
Description
Quantity
Annual
Annual Maintenance
1
Maintenance
Contract
Contract (AMC)
Remote Resetting
Remote Resetting Fee for
1
Fee
Twelve month
Tax Code Summary
Tax Rate
Service Tax 14%
14.0%
Krishi Kalyan CESS 0.5%
0.5%
Swachh Bharat CESS 0.5%
0.5%
Other Comments or Special Instruction
Subtotal
License ID N100031
Tax Total
Model IJ90
Total
Time Period 01/01/2017 To 31/12/2017

Currency
INR
Unit Price
Value
60,000.00
60,000.00

10,000.00

10,000.00

Total Net
Rs.70,000.00
Rs.70,000.00
Rs.70,000.00

Total Tax
Rs.9,800.00
Rs. 350.00
Rs. 350.00

70,000.00
10,500.00
Rs.80,500.00

उपरो त प र छे दात िववेचन के लेनसु ार िनओ पो ट ा.िल.गुडगां व या कं पनीशी ॅ िं कं ग मिशनचे
देखभाल दु तीसाठी सि हस कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे. याकामी वर नमुद के ले माणे .८०,५००/- मा
इतका खच येणार असून सदरचा खच मिशनरी देखभाल व दु ती या अं दाजप कातून करता येईल.
सदरचे सि हस कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे, याकामी येणारे एकू ण र कम .८०,५००/- मा चे
खचास मा यता असावी.
िनणय .९२१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िनओ पो ट ा.िल., गु डगां व यां चेकडू न
िडजीटल ँ क ग मिशन IJ-90 चे वािषक सि हस कॉ ँ ट क न घेणेस व याकामी येणा या एकू ण
.८०,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी.महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां चे गैरिश त वतनाबाबत.
तावी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे िद.०६.०३.१९८९ पासून सं थान सेवेत वग ४ चे
कामचारी हणून काम करीत आहेत . ी. अडां गळे हे आरो य िवभागात सफाई कामगार हणून कायरत असतां ना
यांचेकडू न िद.०३.०३.२०१४ ते िद.१८.१०.२०१४ अखेर १२८ िदवस या कालावधीत खालील माणे गैरिश त
वतन घडलेले आहे.
ी. महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे िद.०३.०३.२०१४ ते
िद.१८.१०.२०१४ अखेर १२८ िदवस या कालावधीत पुव परवानगीिशवाय व रजा अजािशवाय कामाव न
गैरहजर राहीले आहे. यामुळे कामाची गैरसोय झाली. ी अडां गळे यां ना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
गैरहजर राह याची सवयच झालेली आहे. असे .अिध क, आरो य िवभाग यां चे िनवेदने ा त झालेली आहे. ी
अडां गळे यां ची सदरचे कृ य हे बेकायदेशीर असून , गं भीर गैरिश त वतनात मोडते.
हणून उपरो त गैरिश त वतनाबाबत ी अडांगळे यां ना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१३२/
२०१४ िद. १०-०४-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ ६९३/२०१४ िद. १०-०५-२०१४, जा.नं.एसएसएस/
वशी-७ए/ १३०९/२०१४ िद. १७-०६-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ १६४५/२०१४ िद. ०८-०७-२०१४,
अ वये कारणे दाखवा नोटीस काढू न, यांचे लेखी खुलासे मागिवणेत आले होते. तथािप, ी.अडां गळे यां ना सदर
कारणे दाखवा नोटीसा अनु मे िद.२४-०४-२०१४, िद.१५-०५-२०१४, िद.१९-०६-२०१४, िद.११-०७-२०१४
रोजी ा त होऊन देखील यांनी लेखी खुलासे सादर के लेले नाहीत. याव न सदर गैरिश त वतन के याचे यांना
मा य अस याचे िदसून येते .
ी.अडां गळे यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी ७ए/ ३३६३/२०१४ िद. १८-१०-२०१४ अ वये आरोपप
देवनू , यांचेवर नेहमी नेहमी रजेिशवाय गैरहजर राहणे िकं वा रजेिशवाय सलग दहापे ा जा त िदवस गैरहजर
राहणे. आ थापने या जागेत िश तीला व स दतनाला बाधक ठरे ल असे कोणतेही कृ ये करणे इ.कृ ये हे
िद.इंडि यल ए ्लॉयमट( टॅड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ चे कलम नं बर २४(एफ), २४(एल) अ ाये गं भीर
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गैरिश त वतनात मोडतात. सदर गैरिश त वतन ी.अडां गळे यां नी के लेले अस याचा आरोप यांचेवर ठे व यात
आले होते.
ी.महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां चे िव िद.१८-१०-२०१४ रोजी
ठे वणेत आले या आरोप प ातील आरोपां ची खातेचौकशी अॅड होके ट ी बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते
चौकशी अिधकारी, यां नी पू ण क न, यांचा िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खाते चौकशी िन कष अहवाल
सं थानला सादर के ला आहे. यात यांनी खालील माणे िन कष काढलेला आहे.
आदेश१.
ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे दोषी आहेत २. ी.अडां गळे यां नी
िद.इंडि यल ए ्लॉयमट ( टॅड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ मधील मॉडेल टॅड ग ऑडस कलम नं बर २४(एफ),
२४(एल) नु सार गैरिश त वतन के ले आहे.
ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां नी यापुव के ले या गैरिश त वतनाचा
तपिशल व यांना यापुव करणेत आले या िश ेचा तपिशल खालील माणे आहे.
१)
ी.अडां गळे हे िद.०५-०९-१९९०, िद.१६-०९-१९९०, िद.२७-०९-१९९०, िद.१५-१०-१९९०,
िद.१७-१०-१९९०, िद.१९-१०-१९९० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न
गैरहजर रािहले. हणून यांना िद.२९-०१-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत
येवनू िश ा हणून ताक द देणते आली.
२)
ी. अडां गळे हे िद २१-०४-१९९४ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर हणून
यांना िद.१४.०७.१९९४ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीतची अनिधकृ त गैरहजेरी येवनू , िश ा
हणून ताक द देणते आली.
३)
ी.अडां गळे हे िद.१५.१.१९९५ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ या डयुटीत रा ी १०.०० वाजता
िवनापरवानगी िनघुन गेले . हणून यांना िद.०७-०३-१९९५ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणून ताक द
देणते आली.
४)
ी.अडां गळे हे िद.०४-०७-१९९५, ०५-०७-१९९५, िद.१४-०७-१९९५,िद.२०-०७-१९९५,िद.०६०८-१९९५ ते िद.०७-०८-१९९५, िद.२०-८-१९९५.ते िद. २१-०८-१९९५, िद.०३-०९-१९९५,
िद.०५-०९-१९९५, िद.२१-०९-१९९५, िद.२२-०९-१९९५ िद. ०२-१०-१९९५, िद.०४-१०-१९९५,
िद. १७-१०-१९९५, िद.१८-१०-१९९५, िद.१३-११-१९९५, िद.२९-११-१९९५, िद. ०४-१२१९९५ िद.०६-१२-१९९५, िद.०८-१२-१९९५, िद. १२-१२-१९९५ अखेर या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद.१०.१०.१९९६ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून ताक द देणते आली.
५)
ी.अडां गळे हे िद.०२-०१-१९९६, िद.०४-०१-१९९६,िद.०९-१-१९९६, िद.१२-०१-१९९६, िद.०५०२-१९९६, िद.०९-०२-१९९६, िद.१३-०२-१९९६, िद.११-३-१९९६, िद.१५-०३-१९९६, िद.२७-०३१९९६, िद.०२-०५-१९९६, िद.०९-०५-१९९६ ते १०-०५-१९९६, िद.०३-०६-१९९६, िद. १७-०६१९९६ ते १९-०६-१९९६ िद. ०३-०७-१९९६, िद. ०४-०७-१९९६, िद. ०९-०७-१९९६, िद. १२-०७१९९६, िद. २४-०७-१९९६, िद. ०९-०८-१९९६, िद. ०९-०९-१९९६, िद. ०१-१०-१९९६, िद. ०४१०-१९९६, िद. ०७-१०-१९९६, िद. १५-१०-१९९६, िद. २७-१०-१९९६, िद.३१-१०-१९९६, िद.२४११-१९९६, िद. ०१-१२-१९९६, ते १७-१२-१९९६, िद. १९-१२-१९९६, िद. ०२-०१-१९९७, िद. २१०१-१९९७, िद. २४-०१-१९९७, िद. २७-०१-१९९७, िद. २९-०१-१९९७, िद. ०४-०२-१९९७, िद.
०९-०२-१९९७, िद. ११-०२-१९९७, िद. १७-०२-१९९७, िद. २७-२-१९९७, िद. ०७-०३-१९९७, िद.
१६-०३-१९९७ ते िद. १८-०३-१९९७, िद. २१-०३-१९९७, िद. २४-०४-१९९७, िद. २७-०४-१९९७,
िद. १८-०५-१९९७, िद. २६-०५-१९९७, िद. ०८-०६-१९९७, िद. १६-०६-१९९७, िद. २६-०६-१९९७,
िद. ०३-०७-१९९७, िद. १४-०७-१९९७, िद.२३-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७,
िद. ०१-८-१९९७ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले
हणू न यांना िद. २०-०३-१९९७ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत
येवनू , िश ा हणून एक िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
६)
ी. अडां गळे हे िद. १७-०६-२००१ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ डयु टीला आलेनं तर हजेरी म टरला
वा री के ली परं तु नेमनु िदले या कामाचे िठकाणी न जाता र यात ग पा मारत बसले. हणून यांना
िद. १५-१२-२००१ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणून तािकद देणते आली.
७)
ी. अडां गळे हे िद. २५-११-२००७ ते िद. ०१-१२-२००७, िद. ०३-१२-२०१२,िद. ०६-१२-२००७,
िद. ०९-१२-२००७, िद. ११-१२-२००७, िद. १४-१२-२००७, िद. १८-१२-२००७ ते िद. २२-१२२००७ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद.
१६-०५-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत आली.
८)
ी. अडां गळे हे िद. २५-०८-२००८, िद. २८-२-२००८, िद. १४-०३-२००८, िद. १६-०३-२००८,
िद. १८-०३-२००८, िद. १९-०३-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न
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९)

१०)

११)

१२)

१३)

१४)

१५)

१६)

१७)

१८)

१९)

२०)

२१)

गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. १६-०५-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त
गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणून ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. १०-०६-२००८ ते िद. १६-०६-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. १७-०९-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. १०-१०-२००८ ते िद. १८-१०-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. १६-१२-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. १३-१०-२००९ ते िद. १६-१०-२००९ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. २४-०७-२००९ ते िद. ०२-०८-२००९या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. १७-०९-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. ११-०६-२०१० ते िद. २०-०६-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. ११-०८-२०१० रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. १२-०९-२०१० ते िद. १३-०९-२०१०, िद. १७-०९-२०१० ते िद. २०-०९२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद.
२०-१०-२०१० रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा
हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. २६-०९-२०१०,िद. २८-०९-२०१०, िद. ३०-०९-२०१०, िद. ०४-१०-२०१०
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. १०-११२०१० रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. ११-१०-२०१०,िद. १९-१०-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. ०६-११-२०१० ते िद. ०७-११-२०१०, िद. १०-११-२०१०, िद. १२-११-२०१०,
िद. १५-११-२०१० ते िद. १६-११-२०१० व िद. १९-११-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०१-०१-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद. २१-०२-२०११िद. २४-०२-२०११, िद. २७-०२-२०११ ते िद. २८-०२-२०११,
िद. ०२-०३-२०११, िद. ०३-०३-२०११, िद. ०६-०३-२०११,िद. ०८-०३-२०११, िद. १०-०३२०११, िद. १६-०३-२०११, िद. १७-०३-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. २३-०४-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. २२-०४-२०११,िद. २७-०४-२०११, िद. ०५-०५-२०११ते िद. ०८-०५-२०११,
िद. १०-०५-२०११, िद. १५-०५-२०११,िद. १७-०५-२०११ ते िद. १८-०५-२०११ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. १२-०८-२०११ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते
आली.
ी. अडां गळे हे िद. २२-०५-२०११,िद. २६-०५-२०११, िद. ३०-०५-२०११, िद. ०२-०६-२०११,
िद. ०५-०६-२०११ते िद. ०७-०६-२०११,िद. १२-०६२०११ ते २०-०६-२०११ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. २५-०८-२०११ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते
आली.
ी. अडां गळे हे िद. २१-०६-२०११ते िद. २९-०६-२०११, िद. ०५-०७-२०११, िद. १२-०७-२०११
ते िद.१४-०७-२०११,िद. १७-०७-२०११ ते िद. २०-०७-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. २५-०९-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून तीन िदवस ता पु रते सेवा िनलं बीत
करणेत आले.
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ी. अडां गळे हे िद. २१-०७-२०११ते िद. २३-०७-२०११, िद. २६-०७-२०११, िद. ३१-०७-२०११,
िद.०१-०८-२०११, िद.०२-०८-२०११, िद.०८-०८-२०११, िद. १०-०८-२०११, िद.१४-०८२०११,ते िद.२०-०८-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
राहीले. हणून यांना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी
धरणेत येवनू , िश ा हणून दोन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी.अडां गळे हे िद. २१-०८-२०११ते िद. १७-०९-११,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू चार िदवस ता पूरते सेवा िनलं िबत करणेत आले.
ी.अडां गळे हे िद. २१-१०-२०११ ते िद.०५-११-२०११, िद. १०-११-२०११ ते िद. ०८-०३-२०१२
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद. १०-४२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत यवून , िश ा हणून चार
िदवस ता पूरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी.अडां गळे हे िद.१९-०३-२०१२ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले .
हणून यां ना िद. १२-०४-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत
यवून , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०६-०४-२०१२, िद. १०-०४-२०१२ ते िद.१३-०४-२०१२ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद. १४-०५-२०१२ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवनू , िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.१४-०५-२०१२,ते िद. २७-५-२०१२, िद. २८-०५-२०१२ िद.३०-५-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यांना िद. ०५-०७२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत यवू न, िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०७-०६-२०१२,ते िद. १०-०६-२०१२, िद.२६-०६-२०१२, िद. या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद. िद.०१-०८-२०१२
रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द
देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०४-०७-२०१२, िद०५-०७-२०१२, िद.११-०७-२०१२, िद.१२-०७-२०१२, १६०७-२०१२ ते िद. १८-०७-२०१२, िद. २५-०७-२०१२ ,िद.२९-०७-२०१२ िद.३१-०७-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यांना िद. िद.१९-०९२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०३-०८-२०१२, िद०५-०८-२०१२, िद.०८-०८-२०१२, िद.२०-०८-२०१२, ते
२२-०८-२०१२,िद. २६-०८-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न
गैरहजर रािहले. हणून यां ना िद. िद.०२-१०-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त
गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०५-०९-२०१२, िद ०७-०९-२०१२, िद.१२-०९-२०१२ ते िद.१५-०९-२०१२,
२५-०९-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून
यांना िद. िद.२४-१०-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न,
िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-१०-२०१२, िद. १६-१०-२०१२, िद.२१-१०-२०१२, िद.२९-१०-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यांना िद. िद.२६-११२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-११-२०१२, िद.०६-११-२०१२, िद.०७-११-२०१२, िद.०९-११-२०१२, िद.
१३-११-२०१२, िद. १५-११-२०१२ िद. २१-११-२०१२ ते िद.२४-११-२०१२, िद. ०४-१२२०१२, िद. ०५-१२-२०१२, िद. ०७-१२-२०१२ ते िद. ०९-१२-२०१२, िद. ११-१२-१२, िद. १२१२-२०१२, िद.१९-१२-२०१२ ते िद.३०-०१-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणून यांना िद. िद.२२-०२-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवनू , िश ा हणून चार िदवस ता पुरते से वा िनलं बीत
करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद. हे िद.२३-६-२०१०,ते िद.१९-१०-२०११ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी,
रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. ११-०३-२०१३ रोजीचे आदेशा वये
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सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून चार िदवस सेवा ता पुरते
िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद.०६-०२-२०१३, िद. १२-०२-२०१३, िद. १३-०२-२०१३, िद. १९-०२-२०१३
या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. ३०-०३२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद. ०४-०४-२०१३, िद.०९-०४-२०१३ िद.१४-०४-२०१३, िद. २२-०४-२०१३ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद ०४-०६२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजर धरणेत येवनू , िश ा हणून स त
ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे िद. १०-०३-२०१३, िद. २५-०३-२०१३, िद. २६-०३-२०१३ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. ०४-०६-२०१३ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त तािकद देणते
आली.
ी. अडां गळे हे िद. हे िद.०१-०५-२०१३,ते िद.०५-०५-२१३, िद.१३-०५-२०१३, िद. १९-०५२०१३ िद. २५-०५-२०१३, िद. २६-०५-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. ०२-०७-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू , िश ा हणून स त ताक द देणते आली.
ी. अडां गळे हे िद.०३-०६-२०१३,िद.१०-०६-२०१३ िद.१३-०६-२०१३,िद.१४-०६-२०१३,१८०६-२०१३, िद.२०-०६-२०१३ते िद. ३०-०६-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद २४-०७-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजर धरणेत येवनू , िश ा हणून दोन िदवस ता पूरते से वा िनलं बीत
करणेत आले.
ी.अडां गळे हे िद.०१-०७-२०१३, िद.१०-०७-२०१३ िद.१४-०७-२०१३, िद.१७-०७-२०१३,१८०७-२०१३, िद.२१-०७-२०१३ते िद.२२-०७-२०१३, २६-०७-२०१३, िद.२७-०७-२०१३ िद. ३००७-२०१३, ३१-०७-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
राहीले. हणून यांना िद २६-०८-२०१३ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त धरणेत
येवनू िश ा हणून दोन िदवस ता तुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद.०१-०८-२०१३ते िद.०३-०८-२०१३ िद.०७-०८-२०१३,िद.१३-०८-२०१३,
िद.१४-०८-२०१३, िद.२०-०८-२०१३ते िद.२३-०८-२०१३,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. २८-०९-२०१३रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणून स त तािकद देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०२-०९-२०१३ते िद.०५-०९-२०१३ िद.११-०९-२०१३, िद.१५-०९-२०१३,
िद.१८-०९-२०१३, या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.
हणून यां ना िद. ०४-११-२०१३रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत
येवनू िश ा हणून स त तािकद देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०३-११-२०१३ते िद.०५-११-२०१३ िद.१०-११-२०१३ते िद.१२-११-२०१३,
िद.१४-११-२०१३, िद.२४-११-२०१३ ते २८-११-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. ०८-०२-२०१४ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणून स त तािकद देणते आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-१०-२०१३ते िद.०९-१०-२०१३ िद.१७-१०-२०१३ते िद.२९-१०-ते ३१-१०२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद.
२८-१२-२०१४ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू िश ा
हणून स त तािकद देणते आली.
ी.अडांगळे हे िद.०८-०३-२०१५ रोजी १२ ते ८ डयु टीला असतां ना नेमणू िदलेली कामाची जागा
सोडु न िनघुन गेले. हणून यांना िद. ०२-०५-२०१५ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणून ठपका ठे वणेत
आला.
ी.अडां गळे हे िद.०८-०५-२०१५,िद.०९-०५-२०१५, िद.१२-०५-२०१५ते िद.१६-०५-२०१५,
िद.१८-०५-२०१५,िद.०८-०६-२०१५,२८ िद.१०-०६-२०१५, िद.२३-०६-२०१५ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. २९-०८-२०१५ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू िश ा हणून ठपका ठे व यात
आला.
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४७)

ी.अडां गळे हे िद.०७-०७-२०१५,िद.०८-०७-२०१५, िद.२०-०७-२०१५, िद.२१-०७-२०१५,
िद.२३-०७-२०१५, िद.२८-०७-२०१५,िद.२८-०७-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. ०८-०९-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणून ठपका ठे व यात आला.
४८)
ी.अडां गळे हे िद.०३-०३-२०१५,िद.०६-०३-२०१५, िद.०९-०३-२०१५, िद.२९-०३-२०१५,
िद.०३-०४-२०१५, िद.०९-०४-२०१५, िद.१०-०४-२०१५, िद.१३-०४-२०१५ िद.१४-०४-२०१५,
िद.१६-०४-२०१५ याकालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले.
हणून यां ना िद. १०-०९-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत
येवनू िश ा हणून ठपका ठे व यात आला.
४९)
ी.अडां गळे हे िद.०३-०८-२०१५, िद.०७-०८-२०१५ ते िद.१२-०८-२०१५, िद.१८-०८-२०१५,
िद.२७-०८-२०१५, िद.२५-०८-२०१५, िद.२७-०८-२०१५ ते ३१-०८-२०१५ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यां ना िद. ०३-१०-२०१५ रोजीचे
आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवनू िश ा हणून ठपका ठे व यात आला.
५०)
ी.अडां गळे हे िद.०१-०९-२०१५ ते िद.३०-०९-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. २९-१०-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणून ठपका ठे व यात आला.
५१)
ी.अडांगळे हे िद.०१-१२-२०१५ ते िद.३१-१२-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणून यांना िद. ०७-११-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणून ठपका ठे व यात आला.
अशा कारे ी. अडां गळे यां ना यापूव गैरवतनाबाबत स तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८
वेळा,सं थान सेवेतनु चार िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत-०४ वेळा, सं थान सेवेतनु तीन िदवस ता पुरते सेवा
िनलं बीत-०१ वेळा, सं थान सेवेतनु दोन िदवस ता पु रते सेवा िनलं बीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मुळ वेतनाइतका
दंड -०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा, अनािधकृ त गैरहजेरी ०१ वेळा अशा ५१ वेळा िश ा झालेली असून देखील
यांचे सेवेत व वतनात सुधारणा होत नस याचे िदसून येते .
ी. अडां गळे यां चे िव द गैरिश त वतनाबाबत ठे वणेत आले या आरोपप ातील आरोप िस द
झालेले आहेत. आरोपप ातील आरोप शाबीत झाले या अथवा दोषी आढळू न आले या कमचा-यास गैरिश त
वतनाबाबत िद. बॉ बे इंड ीयल ए लॉयमट ( टॅ ंड ग ऑडस) स १९५९ चे कलम २५(१) अ वये
खालील माणे िश ा करणेची तरतुद आहे .
अ) ताक द ावी िकं वा ठपका ावा.
ब) पेमट ऑफ वेजेस अॅ ट, १९३६ हया या तरतुद या मयादेत राहन आिण यानुसार दं ड करावा.
(एकु ण वेतनाचे ३ % इतका दंड )
क) चार िदवसां पे ा जा त नाही इतका काळ याला यव थापका या सही या लेखी आदेशाने
स पड करावे.
ड) नोटीशी िशवाय बडतफ (िडसमीस) करावे.
ी महादेव ीरं ग अडांगळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यांचे िव ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळु न आलेले अस याने, यांना
आरोपप ात नमुद के ले या गैरिश त वतनाबाबत वरील अ,ब,क,ड या चार िश पै क एक िश ा देता येईल.
तसेच ी अडां गळे यां ना ‘‘ड’’ माणे िश ा करावयाची झा यास यांना थम सं थान सेवेतनु बडतफ
(िडसमीस) का क नये? अशी सेकंड शोकॉज नोटीस देवनु , यासोबत िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खातेचौकशी
िन कष अहवाल ी.अडां गळे यां ना पाठवावा लागेल. याकामी ी अडां गळे यां चेिव सं थानचे वतीने
मा.कागगार व औ ोगीक यायालय, अहमदनगर व मा.िदवाणी यायालय िसनीयर िड हीजन, कोपरगाव व
युिनयर िड हीजन, राहाता येथे कॅ हेट अज दाखल करावे लागेल.
ी महादेव ीरं ग अडांगळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यांचे िव ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळु न आलेले अस याने, तसेच
ी अडां गळे यां ना यापुव स तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८ वेळा, सं थान सेवेतु न चार िदवस ता पुरते सेवा
िनलं बीत-०४ वेळा, सं थान सेवेतनु तीन िदवस ता पु रते सेवा िनलं बीत-०१ वेळा, सं थान सेवेतनु दोन िदवस
ता पुरते सेवा िनलं बीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मुळ वेतनाइतका दं ड-०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा, अनािधकृ त
गैरहजेरी ०१ वेळा अशा ५१ वेळा िश ा के ले या आहेत. तरी देखील यांचे सेवेत व वतनात सुधारणा होत
नस याचे िदसून येते . सबब, ी अडां गळे यां ना आरोप प ात नमुद के ले या गैरिश त वतनाबाबत िनणय होणेस
ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे िद. २३/०६/२०१६ रोजीचे सभेम ये सादर कर यात आला होता.
याबाबत मा.ि सद यीय सिमतीचे िद. २३/०६/२०१६ रोजी सभेतील िनणय . ३८० नुसार ी.
महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यां ना चौकशी अहवालाम ये तु ही दोषी आढळु न
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आलेले आहात व तु हाला चौकशी अहवालाची तही दे यात आलेली आहे. असे कळिवणेत यावे व यासह
यांना िश ा देणपे वू अं तीम हणणे मां डणेसाठी सभेसमोर बोलावून घेणते यावे. असे ठरले आहे.
मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयाने ी महादेव ीरं ग अडं गळे यां ना जा. न. एसएसएस/ वशी-७ए/
२०४३/ २०१६ िद. २७/०७/२०१६ रोजी याबाबत कळिवणेत आले असुन यासोबत खातेचौकशी अहवालाची
त पाठिव यात आलेली आहे. याम ये खातेिनहाय चौकशी आदेश मां क जा न. एसएसएस /वशी-0७ए/
३३६४/२०१४ िद. १८/१०/०१४ मिधल चौकशी अिधकारी यां नी सादर के लेला िद. २२/२/२०१५ राजीचा
अहवाल का मान्य क नये व इं डि ट् यल ए लॉयमट ( टॅड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ खालील थायी आदेशाचे
कलम २४ (एफ) व २४ (एल) म ये नमुद बाबीचे उ लघं न के लेले आहे. हणुन यांचे िव द िद. बॉ बे
इ्डं टी्रयल ए लॉयमट ( टॅ ड ग ऑडस) स १९५९ वे कलम २५ (१) (ड) माणे कारवाई का क नये
याबाबत यानां हणणे सादर करणेबाबत कळिव यात आलेले होते. परं तु यांनी िद.०१/०८/२०१६ रोजी नोटीस
ा त होऊनही कोणतेही हणणे सादर के लेले नाही.
सबब, ी. महादेव ीरं ग अडां गळे यां ना अं ितम कारणे दाखवा नोटीस तसेच यासोबत खातेचौकशी
अहवालाची त देऊनही यांनी याबाबत खु लासा सादर के लेला नही. तरी यांनी के ले या गैरिश त वतनाबाबत
यांना दयावयाचे िश ेबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९२२ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग
यां ना ५१ वेळा िश ा क नही यां या वतनु क म ये बदल होत नाही, याव न ी.महादेव अडां गळे यां ना
सं थान सेवेत वार य िदसू न येत नाही. सबब ी.महादेव ीरं ग अडांगळे , सफाई कामगार, आरो य
िवभाग यां चबे ाबत सं थान िनयमानु सार शासक य तराव न कारवाई करणेत यावी.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
मं िदर प रसर, दशन रां ग व साईबाबा भ िनवास थान येथील साफसफाईसाठी मिशनरी खरे दी
करणेबाबत.
तावआरो य िवभागामाफत सं थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते. साफसफाईचे कामासाठी
व छता सािह याची नेहमीच गरज असते स या मं िदर प रसरातील साफसफाईचे काम कमचा-यां माफत के ले
जात आहे. पुव पे ा स या भ तां या गद चे माण जा त आहे. दररोज सुमारे ४० ते ५० हजार साईभ त चे
दशनासाठी िशड येथे येत आहेत सुटीचे िदवशी या सं ये त आणखी वाढ होते. मंिदर प रसरात फु लां या
पाकळया, झाडां ची पाने पडत असतात तसेच मा. ि सद य सिमतीने साईभ तांसाठी दशनानं तर मोफत बुं दी
साद वाटप सु के लेले आहे. यामुळे मं िदर प रसारत फरशीवर बुं दी सां डू न फरशी िचकट होत आहे. ती व छ
ठे वणे गरजेचे आहे. दशन रां गेत साईभ तांना मोफत चहा-िबि कटे वाटप कर यात येत आहेत गद अस याने
दशन रां गेत चहा सां डणे, कधी कधी कप रां गेत टाकले जातात सदर िठकाणची फरशी संगमरवरी अस याने ती
िचकट होत आहे यामु ळे व छता करताना वेळ लागतो तसेच व छता यवि थत करता येत नाही. याबाबत
मा. अ य महोदय यां नी राऊं ड घेतेवेळी सुचना िदले या आहेत. साईभ तांना उ च दजाची सेवा देणे आव यक
आहे. तसेच मा. धानमं ी भारत सरकार यां नी सव देशवािशयां ना व छ भारत अिभयानात स य सहभागी
होणेबाबत िनवेदन के ले आहे. साईभ तांना उ च दजाची सेवा देणक
े रता मं िदर प रसर आतील व बाहेरील बाजु,
दशनरां ग तसेच ५०० म साफसफाईकामी मिशनरी खरे दी करणे गरजेचे आहे. मिशनरीमुळे वेळ व मनु यबळ
यामधे बचत होईल व व छताही चां गली राहील .
मं िदर प रसरातील साफसफाईचे कामासाठी १) ऑटो बर ायर १ नग २) ऑटो बर ायर ४
नग ३) मॉल ऑटो बर २ नग ४) िसंगल िड क बर २ नग ५) वेट हॅ युम ि लनर ३ नग ६) वेट अॅ ड
ाय हॅ युम ि लनर २ नग ७) ऑटोमॅटीक वीप ०१ नग वरील मिशनबाबत B.V.G. लेबर कॉ ॅ टर
यां चेकडे चौकशी के ली असुन स या ते या मिशनचा वापर करीत आहेत. उपरो त मिशनरीबाबत वेबसाईटवर
मािहती घेतली असुन ी िदलीप ढमाले यां चेकडे मिशनरीची सं थान दुर वनीव न मािहती घेतली. तरी
वरील माणे मिशनरी खरे दी करणे गरजेचे वाटते.
िद. १८/११/२०१६ रोजी िशड येथे ी.िदलीप ढमाले हे आले होते यांनी सं थान प रसराचा सव
के ला असून कोण या िठकाणी कोणती मिशन वापरता येईल याबाबत मिहती िदली. तसेच मा. .अ. सो. यां चे
क ात ेझटेशनही दाखिवले आहे. ी ढमाले यां नी िद. १९/११/२०१६ रोजीचे मेल दारे खालील माणे दर
िदलेले आहेत.
अ) मं िदर प रसर (आतील व बाहेरील बाजु)
अ.नं.

तपशील

१

Swingo-2100 ऑटोमॅिटक बर ायर
१ नग
(मं िदर प रसर आतील बाजू साफसफाईसाठी )
Rider 1201 with Honda engine 6.5hp १ नग
petrol (मं िदर प रसर, िपं पळवाडी रोड, १६ गुं ठ,े

२

सं या
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कं पनीचे नाव

िकं मत ित नग

एकु ण

Taski

१११५९६७/-

१११५९६७/-

Taski

१५५९०७६/-

१५५९०७६/-
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दारकामाई रोड ते ४ नं. गेट बाहेरील बाजू साफ
सफाईसाठी)
Ergodisc -165 िसंगल िड क बर
१ नग Taski
(मं िदर सभामंडप व प रसरातील माबल साफ
करणेसाठी)
Vacumat-22 (वेट हॅ युम ि लनर)
१ नग Taski
(मं िदर प रसर, शां ती िनवास, भ त िनवास हॉ सचे
टॉयलेट लॉ स व कु लर येथील सफाई करणेसाठी )

३

४

अ.नं.
१

२

अ.नं.
१
२

ब) दशन रां ग
तपशील
सं या
Swingo-350 मॉल ऑटो बर
१ नग
(शां ती िनवास व भ त िनवास दशन हॉलमधील
ि टलचे रल ग खालील साफ सफाईसाठी )
Swingo-455 E ऑटो बर ायर
२ नग
(शां ती व भ त िनवास दशन हॉल व लाईनमधील
पॅसजे साफसफाईसाठी )

क) ५०० म ( ी साईबाबा भ त िनवास थान)
तपशील
सं या
Swingo-350 मॉल ऑटो बर
१ नग
( सा.भ.िन. इमारतीचे माळयावर पॅसेज साफ करणेसाठी)
Ergodisc -165 िसंगल िड क बर
१ नग

१७९०३०/-

१७९०३०/-

५८५८५/-

५८५८५/-

एकु ण-

२९१२६५८/-

कं पनीचे नाव
३५० Taski

िकं मत ित नग
२६९७५५/-

एकु ण
२६९७५५/-

४५५ Taski

३३८६३६/-

६७७२७२/-

एकु ण-

९४७०२७/-

कं पनीचे नाव
३५० Taski

िकं मत ित नग एकु ण
२६९७५५/२६९७५५/-

Taski

१७९०३०/-

१७९०३०/-

Taski

६५९५६/-

१३१९१२/-

४५५ Taski

३३८६३६/-

६७७२७२/-

(सा.भ.िन. येथील वेट ग हॉलमधील माबल साफ करणेसाठी)

३

४

Vacumat-22 (वेट अॅ ड ाय ि लनर )
२ नग
(सा.भ.िन. येथील टॉयलेट लॉ स व कु लरचा प रसर
साफ क न कोरडा करणेसाठी )
Swingo-455 E ऑटो बर ायर
२ नग
( सा.भ.िन. आतील प रसरासाठी)

एकु ण- १२५७९६९/एकु ण अं दाजे खच अ) २९,१२,६५८/- + ब) ९,४७,०२७/- + क) १२,५७,९६९/- = .
५१,१७,६५४/-.
उपरो त मिशनरीसाठी खालील कारचे के िमकल मागणी करावी लागेल. यामुळे मं िदर प रसरातील
िचकट डाग तसेच लडीबागेतील तेलकट भाग व छ कर यास उपयोगी होईल. तसेच जनरल टॉयलेट येथे
दुगधीनाशक हणुन वापरता येईल. सदरचे के िमकल सहा मिहने ायोिगक त वावर वापरता येईल.
के िमकलसाठी येणारा खच अ.नं.
तपशील
िलटर
िकं मत ित िलटर
एकु ण
१ suma malti
५० िलटर
७५/३७५०/२ Suma Extra
५० िलटर
७५/३७५०/३ Toilet cleaner –R6
५० िलटर
१२०/६०००/४ Good Sense odor Eliminator २० िलटर
४२५/८५००/२२,०००/एकु ण
सदरचे मिशनरी खरे दी के यानं तर मिशनरीचा वापर कर यासाठी या िवभागाकडील िकमान ४० कमचायां ना पुरवठाधारकाकडू न िश ण ावे लागेल.
मं िदर प रसरातील साफसफाईचे कामासाठी उपरो त माणे मिशनरीची खरे दी करणे गरजेचे आहे.
यामुळे वेळ व मनु यबळ वाचेल तसेच मं िदर प रसरात नेहमी व छता ठे वता येईल. तसेच उपरो त मागणीतील
के िमकल वापरामुळे व छता कर यास उपयु त होईल.
सदर मिशनरीची खरे दी ही तां ि क व पाची अस याने मॅकेिनकल िवभागाचे मागदशनाने खरे दी
िवभागामाफत ई-िनिवदा प दतीने खरे दीची कायवाही करावी लागेल. तसेच देखभाल व दु तीची कामे
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मॅकेिनकल िवभागामाफत क न सदरचे मिशनरी यांचे डेड टॉकला न दी घेऊन पुतता करता येईल. तसेच AMC
अथवा CMC संबं िधताकडू न क न घेता येईल.
उपरो त मिशनरी व के िमक स खरे दीकामी अं दाजे ५१,३९,६५४/- (अ री पये एकाव न लाख
एकोणचाळीस हजार सहाशे चोप न मा ) इतका खच अपेि त आहे. सदर मिशनरी खरे दीकामी सन २०१७ चे
सुधारीत अं दाजप कात बजेट तरतूद करावी लागेल. तसेच सदरची मिशनरी ई-िनवीदा प दतीने खरे दी
िवभागामाफत खरे दी करावी लागेल.
तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .९२३ यावर सिव तर चचा होऊन, चे मं िदर, मं िदर प रसर, दशन रांग व साईबाबा भ िनवास थान येथील
साफसफाईसाठी तावात नमु द के ले माणे अ यावत मिशनरी खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच मं िदर प रसराम ये जागोजागी साईभ / थािनक/ कमचारी पान-मसाले खाऊन
थुं कलेले िदसू न येतात, हे बं द होणेसाठी शासक य तराव न ता काळ यो य ती कायवाही करणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग/ कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
उ हाळयाम ये साईभ ां ना मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना पायास ास होऊ नये याकरीता
का याचे मॅिटन खरे दी करणेबाबत.
तावसाईभ तांना मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना ऊ हाचा ास होऊ नये यासाठी ऊ हाचे वेळी आरो य
िवभागामाफत का याचे मॅटीन टाकले जात आहे. स या टाक यात येणारे का याचे मॅट साईभ त ी. निवन
िमरपुरी, मुं बई यां चेकडू न देणगी पा. नं. ८०१६ िद. ०८/०६/२०१५ ने (७४१५ वे. फु ट) देणगी िमळालेले आहे.
याची िकं मत . २,०६,३२३ इतक आहे. तसेच साईभ त ी. मुकेश गु ता िद ली यां चेकडू न दे.पा.नं. १०९४
िद. ०९/०४/२०१६ ने ८३४५ के .फु ट का याचे मॅटीन देणगी िमळालेले आहे. याची िकं मत २,४२,००८.४५
इतक आहे. सदरचे मॅट वाप न खराब झालेले आहेत. यामुळे साईभ तां ना ये-जा करताना पायात अडकू न ास
होऊ शकतो. यासाठी न याने का याचे मॅटीन खरे दी करणे गरजेचे आहे.
साईभ तांना मं िदर प रसरात िफरताना ऊ हाचा ास होऊ नये यासाठी सोबत खालील दशिवले या
तपिशला माणे का याचे मॅट खरे दी करावे लागतील.
अ) ३ फु ट ं दीचे मॅट
अ.नं.
तपिशल
लां बी / यु नीट
०१
मु य मं िदर पि म आऊट गेट ते यान मं िदर
१७५ रिनं ग फु ट
०२
वारीडोअर (बुक टॉल) ते शां ती िनवास गेट (पं च ग गेट )
११० रिनं ग फु ट
०३
गु थान मं िदराचे मागे (पूवस)
४० रिनं ग फु ट
०४
० नं बर सभागृह ते महा दार उ तर बाजू जु ने PRO पयत
१३५ रिनं ग फु ट
०५
० नं बर सभागृह ते महा दार पयत (दि णबाजु )
१७० रिनं ग फु ट
०६
गेट नं. ०१ ते महा दार
१०४ रिनं ग फु ट
०६
पारायण हॉल ते बुक टॉल नं.०१ द त मं िदराचे पूवस
५६ रिनं ग फु ट
एकु ण- ७९० रिनग फु ट
ब) ४ फु ट ं दीचे मॅट
अ.नं. तपिशल
०१
सोळा गुं ठे प रसर (गेट नं. ०२ ते गेट नं.०३ पयत)
०२
मा ती मं िदर (गेट नं. ०३ ते मा ती मं िदर पयत )
०३
चावडी ते दारकामाई गेट पयत
०४
दारकामाई गेट ते गेट नं. ४ पयत
०५
िपं पळवाडी रोड (गेट नं. १ ते गेट नं. २)
एकु णक) ५ फु ट ं दीचे मॅट
अ.नं. तपिशल
०१
गेट नं. ०३ ते गेट नं.०४
०२
गेट नं. ०४ ते अ दुल बाबा समािध ( दि णाहं डी जवळ )
०३
गेट नं. ०४ ते भाऊ महाराज कुं भार समािध
०४
गु थान, यान मं िदर ते वारीडोअर ( युिझयम हॉल समोर )
०५
अ दुल बाबा समािध ते युिझयम हॉल समोर
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लां बी / यु नीट
२३६ रिनं ग फु ट
९७ रिनं ग फु ट
९७ रिनं ग फु ट
४४२ रिनं ग फु ट
६६५ रिनं ग फु ट
१५३७ रिनग फु ट

लां बी / यु नीट
३४० रिनं ग फु ट
८२ रिनं ग फु ट
६७ रिनं ग फु ट
११५ रिनं ग फु ट
७४ रिनं ग फु ट
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०६
०७
०८
०९

गेट नं. ०३ ते हनुमान मं िदर
दोन वारीडोअर म ये फोटो िव काऊं टर समोर
शां ती िनवास गेट ते शिन गेट चौक
शिन गेट चौक ते देणगी कायालय (नं दीगेट समोर)

१२८ रिनग फु ट
२५ रिनं ग फु ट
१३४ रिनं ग फु ट
१५७ रिनं ग फु ट
एकु ण- ११२२ रिनग फु ट
उपरो त दशिवलेले एकु ण अं तर ३४४९ रिनं ग फू ट आहे. यापैक अ माणे ७९० x ३ फु ट ं द =
२३७० के . फु ट तसेच ब माणे १५३७ x ४ फु ट ं द = ६१४८ के . फु ट होईल. क माणे ११२२ x ५ फु ट
ं द = ५६१० के . फु ट होईल. हणजेच ( अ + ब +क) एकू ण १४१२८ के . फु ट खरे दी करावे लागेल. सदरील
मॅटीन माहे जानेवारी २०१७ पासून पुढील कालावधीसाठी वापरले जाणार आहे .
साईभ तांना मं िदर प रसरात िफरताना ऊ हाचा ास होऊ नये यासाठी उपरो त दशिवले या
तपिशला माणे एकू ण १४१२८ के . फु ट का याचे मॅट खरे दीकामी चार पुरवठा धारकां ना ई-मेल व दुर वनीव न
दरप ाबाबत ई-मेल मागिव यात आले होते. यापैक िद. ०४/११/२०१६ अखेर राजकु मार, िद ली यां चा एक ईमेल ा त झाला आहे. ा त मेल दारे यांनी . २४.२५/- ती के .फु ट दर िदला असून हॅट ५% व इतर चाज
वेगळा िदलेला आहे. यापुव ३-४ पुरवठाधारकां कडू न मेल मागिव यात आले होते. यानु सार एकु ण दोन
पुरवठा धारकां कडू न मेल ा त झाले असून यां चेकडील ा त मेलनुसार अनु मे . ७०/- ती के .फु ट (सव
करां सहीत) व . २७/- ती स्के .फु ट ( हॅट ६%+ सि हस चाज १५ %+ इतर) असा दर िदला आहे. एकु ण
िवचार करता अं दाजे दरानुसार सव करां सिहत . ७०/- ती के . फु ट खच अपेि त आहे. १४१२८ के . फु ट
का याचे मॅट खरे दी करणेस सव करां सहीत सुमारे . ७०/- ती के फु ट दराने १४१२८ x ७० = ९,८८,९६०/(अ री पये नऊ लाख अ याऐंशी हजार नऊशे साठ मा ) इतका खच येईल.
सन २०१६-२०१७ क रता व छता सािह य खरे दीकामी बजेट तरतूद कर यात आलेली आहे. तसेच
सदरचे मॅटीन ई-िनवीदा प दतीने खरे दी करावे लागेल यासाठी
अ) साईभ तांना ऊ हाचे वेळी मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना पायास ास होऊ नये याक रता सोबत
जोडले या प रिश टा माणे १४१२८ के . फू ट का याचे मॅट खरे दी करणेस व यासाठी येणा-या
अपेि त खचास मा यता िमळणेस.
ब) वतमान प ात जािहरात देणसे .
क) खरे दी िवभागामाफत िविहत प दतीने ई-िनवीदा या राबिवणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त अ, ब, क माणे सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९२४ यावर सिव तर चचा होऊन, उ हाळयाम ये मं िदर प रसरात अनवाणी िफरताना साईभ ां या पायास
ास होऊ नये याकरीता तावात नमु द के ले माणे िवहीत प दतीने का याचे मॅिटन व कापट हॅ यु म
खरे दी करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच येक गु वारी ची पालखी बघ यासाठी चावडी व ारकामाईसमोर मोठया
माणावर साईभ जमीनीवर बसलेले िदसू न येतात, यां ची पालखी पहा यासाठी बस याची यव था
करणेसाठी चटई िकं वा त सम व तु खरे दी करणेचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सं थान कमचारी आगमन-िनगमनासाठी Face Recognisation, िफं गर ि ं ट िसि टम (बायोमे ीक) चा
साईटे कम ये अं तभाव करणेबाबत.
तावसं थान या कायम कमचा-यां चे कामावर आगमन-िनगमनाचे वेळेची न द करणेकामी मे. अेला टी टे नॉलॉजीस
ा.िल, मुं बई यां चे कडु न िफं गर ि ं ट िस टीम(बायोमे ीक) मशी स् काया वीत कर यात आले या आहे. एकु ण
१२ मिशन दारे सं थान कायम कमचा-यां या आगमन–िनगमन वेळेची न द सदर मिश स दारे के ली जात आहे.
सदर या मिशन सन २००९ म ये खरे दी कर यात आले या आहेत. हया मिशन कालबाहय झाले या
असुन सं थानचे वाढ या कमचारी सं ये ला अपु-या पडत आहे. स या वापरात असलेले सॉफटवेअर हे निवन
ऑपरे ट ग िस टीमला चालत नाहीत. याच माणे मा. यव थापन सिमतीने िदले या िनदशानु सार कं ाटी
कमचारी यां नाही (बायोमे ीक ) िफं गर ि ं ट िस टीम िनयमीत वापरणेबाबत िनदश िदलेले आहे.
सं थानम ये कायम- 2109 व कं ाटी- 2584 सव िमळु ण एकु ण 4,693 इतके कमचारी आहे. खालील
िठकाणी बायोमे ीक अटेडं ट िस टीम बसिव यात आलेले आहे.
अ.नं.
स या काया वीत असले या मिशन
नग
01
Administration office, Saiprasad Niwassthan, Saibaba Hospital, 7 नग
Sainath Hospital, Saibaba Bhaktaniwassthan, ITI, Mumbai
Office,
02
Security Office, Prasadalay Dept.
2 नग
03
Cash Counting Hall
1 नग
04
Saiashram Bhaktaniwassthan, Saidharmashala.
2 नग
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निवन िनयोजीत मिशन
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01

2 नग
एकु ण नग 14 नग
उपरो नमुद के ले माणे १४ नग मिशनची आव यकता असुन यां चे टे नीकल पेिसिफके शन व
िविवध ितन कं प यां कडु न मागिव यात आलेले कोटे शन नुसार अं दाजे दर खालील माणे.
Commercial Offer:

कं पनीचे नाव :- मे. अे ला टी टे नॉलॉजीस ा.िल, मुं बई
(A) Biometric Reader with Fingerprint & FACE Technology
Sr. No. Description
1.

2.

3.

Qty.

Unit Price Discounted
in INR
Price in INR
85,000.00 68,000.00
(less 20%
discount
for SSST)
FREE
FREE

Model: NAC 5000 FACE (With RF Option)
14
Make: NITGEN, South Korea
Max. 25000 Users with Two fingers per person
& Max 3000 face detections, Authentication
Installation & Commissioning Charges for LS
Readers:
Add 6% VAT

AMOUNT in
INR
9,52,000.00

FREE

57120.00
Total 10,09,120.00
Less 6,000.00 per unit
72,000.00
Total 9,37,120.00

Buy back offer for existing biometric readers 12

(B) Time & Attendance Software – “TimeTrack”
Sr. No. Description

1.
2.

Qty.

Complete Time & Attendance software:“TimeTrack” (ADMIN MODULE-5000 Employee 1
License):
LS
Implementation Charges for TT Software

Discounted Amount
Unit Price
Price
in in INR
in INR
INR
3,00,000.00 2,00,000.00 2,00,000.00
45,000.00
Total

Add 6% Vat on Software
Add 15% Service Tax on Implementation Charges

30,000.00

30,000.00
2,30,000.00
12000.00
4,500.00
Total 2,46,500.00
(A) + (B) Total 11,83,620.00

कं पनीचे नाव :- AVI Infotech
Sr. No. Description

Qty.

1.

Model: uFace 602 Face Capacity 3000
Vat 13.5%

14

2.

Software
Vat 6%
Service Tax 15%

1

Unit Price in AMOUNT in
INR
INR
24,500.00
3,43,000.00
46,305.00
(A)
Total 3,89,305.00
75,000.00
75,000.00
4,500.00
11,250.00
(B) Total 90,750.00
(A)+ (B) Total 4,80,055.00

कं पनीचे नाव :- Security Shells
Sr. No. Description

Qty.

1.

14

Model: Fortuna F 910 Face Capacity 2000
Vat 13.5%

Unit Price in AMOUNT in
INR
INR
36,500.00
5,11,000.00
68,985.00
(A) Total 5,79,985.00

2.

Software
Vat 6%
Service Tax 15%
Licence Price

1

62,300.00

14

3,400.00
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62,300.00
3,738.00
9,345.00
47,600.00

37
(B) Total 1,22,983.00
(A)+ (B) Total 7,02,968.00

अ.
नं.
01

02
03

सारां श :
कं पनीचे नाव
मे. अेला टी
टे नॉलॉजीस ा.िल, मुं बई

AVI Infotech
Security Shells

देऊ के लेले दर

शेरा

11,83,620/- + कं पनीने देऊ के लेले सािह य् Nac 5000 या कं पनीचे
टॅ स्
आहेत. सदरची कं पनी Korean Base आहे. तसेच NAC
या कं पनीचे बायोमे ी स् व Face Reader नामां क त व
दजदार समजले जातात. सदर या कं पनीने सॉफटवेअरचे दर
2,00,000/- िद यामुळे इतरां पे ा दर जा त् आहे.
4,80,055/कं पनीने देऊ के लेले सािह य uFace या कं पनीचे आहेत.
7,02,968 /कं पनीने देऊ के लेले सािह य Fortuna कं पनीचे आहेत.

वरील ितनही कं पनीने स हर या िकं मतीचा अं तभाव के लेला नाही. स हरची अं दाजे िकं मत 50,000/मा राहील.
स या वापरात असलेली Model: NAC 3000 हे सात वषापासनु वापरात आहे. सदरचे Reader
वापरतां नी कोण याही अडचणी आले या नाहीत याच माणे यां चे नादु त् हो याचे माणे अ यं त अ प् आहे.
यामुळे यापुढील वापरासाठी उपरो ् नमुद अ.नं. ं . 01 त यातील Model: NAC 5000 हे सुधारीत मॅडेल
यावे असे मत आहे.
तरी, स या वापरात असलेली िफं गर ि ं ट िसि टम (बायोमे ीक) मिशन (१२ नग) चे बायबॅक क न
निवन १४ नग मिशन व यासाठी आव यक ते स हर व सॉफटवेअर खरे दी करणे आव यक आहे. यासाठी
अं दाजे र म पये 11,83,620/- + टॅ स् इतका खच अपे ीत आहे. सदरची खरे दी ही सं थान या चिलत
प दतीने ई-िनिवदे दारे करावी लागणार आहे. िफं गर ि ं ट िसि टमसाठी स या कायरत असलेली मे. अेला टी
टे नॉलॉजीस ा.िल, मुं बई यां चे वािषक दु ती-देखभाल करार स टबर 2016 अखेर संपु ात येत आहे . यां नी
यापुढील कालावधीसाठी दरमहा दोन िदवसाची ि हजीट देऊन अडी-अडचणीचे िनरसण क न देणे यासाठी
यां नी दरमहा 15,000/- + टॅ स् इतक र क् म कळिवलेली आहे.
साईटेक क पाची नुतिनकरण निवन िनिवदा तयार कर याची कायवही KPMG या कं पनीमाफत चालु
आहे. याम ये बायोमे ीक काय णाली अतभाव करणेस मा यता तसेच साईटेक क पात अं तभात होईपयत मे.
अेला टी टे नॉलॉजीस ा.िल, मुं बई दरमहा 15,000/- + टॅ स् दु ती देखभालीसाठी अदा करणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
उपरो ् नमुद के ले माणे मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ
सिवनय सादर.
िनणय .९२५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
सं थानचे िविवध िवभागां चे मागणीनु सार दैनं िदन कामकाजासाठी ३० नग सं गणक सं च व १० लॅपटॉप
खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 17 (1) नुसार.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 235.
ा तािवक: मािहती तं ान िवभागासाठी अ याव यक सेवेकरीता व सव िवभागां चे संगणकाची
मागणीचा िवचार करता खालील त यातील तपिशलानु सार 30 नग संगणक संच व 10 नग लॅपटॉप खरे दी
करणेस अं दाजे र कम . 16,91,165/- + टॅ सचे खचास ताव िद. 31/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर के ला असता थम ी िवजय नायडु यां चा Hardware बाबत अिभ ाय घे यात यावा
त ं तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात यावा असे िनदश िदलेले आहे.
यानुसार सं थानचे तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यां चा अिभ ाय घेणक
े ामी यानं ◌ा जा.नं.
एसएसएसटी/ आयटी/ 3385/2016 िद. 30/09/2016 रोजीचे प ाने कळिव यात आले होते. यां नी संदभ ं .
02 अ वये यां चा अिभ ाय कळिवलेला आहे. सव सं थानचे संगणक ि ं टरचे Audit बाबत- स या
सं थानम ये साईटेक क पासाठी व कायालयीन कामासाठी असे 2 कारात संगणक संच वापर यात येतात ,
याम ये साईटेक क पासाठी 168 व 18 Dual Display आिण 78 कायालयीन कामासाठी वापरात आहे. याचे
िवभागवार अवलोकन कर यात आलेले आहे. याची यादी सदरील प ासोबत जोडलेली आहे.
तरी, कायालयीन कामासाठी वरील तपिशला माणे i3 Processor Model तािवत करता येईल.
काऊं टरसाठी Quad Core Processor Model घेता येईल.
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तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यां चे अिभ ायानु सार Donation, Room Booking व Book
Stall इ यादी िठकाणी All-in-one Desktop Model व कायालयीन कामासाठी खालील तपिशला माणे i3
Processor Model याचा तपिशल खलील माणे.
आव यक असले या संगणकाचे दर महारा शासनाचे व क शासनाचे रे ट कॉ ा ट नु सार व िविवध
कं प यां या वेबसाईटव न घेतलेले आहेत. तसेच पुरवठाधारकां कडु न कोटेशन मागवुन घेतलेले आहेत.
िविवध कं प यां नी िदले या दराव न सरासरी दर काढणेत आलेले आहे याचा तु लना मक त ा व
कोटेशन सोबत जोडलेले आहे.
सं गणक सं च व लॅपटॉप यां चे दराचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
कां ऊटरसाठी सं गणक सं च तपिशल
01
All In One Desktop, Intel Quad core Processor , onboard
Integrated Graphics,10/1000 LAN, onboard USB, 4 GB
DDR3 RAM, 500GB Hard Drive, No Optical Drive ,18.5"
Screen or above, USB Optical Mouse and Keyboard,
Windows 10 professional 64 bit, 3 Yr Next business day
onsite service. (Make Dell/HP/Lenovo/Asus) With Built in
battary backup, Wi-fi (Commercial Desktop)
अ.नं.
कायालयीन कामकाजासाठी सं गणक सं च तपिशल
01
All In One Intel Core i3- Processor , 3rd generation or
above, onboard Integrated Graphics,10/1000 LAN, onboard
USB, 4 GB DDR3 RAM, 500GB Hard Drive, No Optical
Drive ,18.5" Screen or above, USB Optical Mouse and
Keyboard, Windows 10 professional 64 bit 3 Yr Next
business day onsite service. (Make Dell/HP/ Lenovo/Asus)
Built in Wi-fi, (Commercial Desktop)
अ.नं.
लॅपटॉप सं च तपिशल
01 Ultra Book Core i5 With 14” Display, 500 GB HDD, 4 GB
RAM DVD, Windows 10 Pro, Carry case, 3 Yr Next
business day onsite service. (Make Dell/HP/ Lenovo/Asus)
(Commercial Laptop)

नग

दर

र कम

15

33,742/-

5,06,130=00

नग

दर

र कम

15

44,807/-

6,72,105=00

नग

दर

र कम

10

51,293/-

5,12,930=00

एकु ण र कम

16,91,165=00

सबब, सं थानचे िविवध िवभागातील दनिदन तसेच काय णालीचे वापरासाठी संगणकाची तावीत
तपिशलानु सार व तां ि क स लागार ी िवजय नायडु यां चे अिभ ायानुसार Donation, Room Booking व
Bookstall, Laadu sales इ यादी िठकाणी 15 नग व कायालयीन कामासाठी 15 असे एकु ण 30 नग संगणक
संच तसेच 10 नग लॅपटॉप संच खरे दी करता येईल.
मागणी: ा तािवके त नमुद के ले माणे ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यते तव सादर
करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान: शासन िनदश व तां ि क.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो ा तािवके त नमुद के या माणे िवभागां चे संगणकाची
मागणीचा िवचार करता व रल तपिशलानु सार 30 नग संगणक संच व 10 नग लॅपटॉप खरे दीकामी िविवध पुरवठा
धारकां कडु न ई-िनिवदा मागवुन व सदरकामी येणा या अं दाजे र कम पये . 16,91,165/- + टॅ स मा चे
खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .९२६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये लॅपटॉप/ सं गणक कोण या िवभागास व कशासाठी
आव यक आहेत याचे िववरण िदसू न येत नाही. यामु ळे स या िविवध िवभागां ना िदले या लॅपटॉप या
वापराचे ऑडीट करणेत यावे व लॅपटॉप वगळता सं गणक खरेदीबाबतचे िववरण कायकारी अिधकारी
यां नी तपासू न पहावे . आव यकता असेल तरच तावात नमु द के ले माणे अ यावत ३० नग सं गणके
खरे दी करणेत यावे, असे ठरले.
तसेच सदरह सं गणके खरे दी करणेकामी अं दाजे खचा या ३०% र कम कमी करणेत येऊन,
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२३
ताव-

ी साई सादालयातील रका या ते ला-तु पा या व काजू या ड यां चा माहे एि ल, २०१५ ते माच,
२०१६ अखेरचा अहवाल.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नु सार िन पयोगी व तूचं ी िव हेवाट
लावणे.
मा. यव थापन सिमती सभा ठराव:- मा. य. सिमती सभा िदनां क १७/०७/२०१४ मधील िनणय
.५९२.
तािवक:- मा. य.सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ िनणय . ५९२ नुसार असे ठरले आहे क , तेलातुपाचे एकु ण डबे , रकामे डबे कु ठे वापर यात आले या या न दी ठे वणेत येऊन, याचा मािसक अहवाल
मा.कायकारी अिधकारी यां चेसमोर व वािषक अहवाल मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
ी साई सादालयात सकाळी १०.०० ते राञी १०.०० या वेळेत साईभ तांना सादभोजन पुरिवले
जाते. या सव भ तांना जेवणाम ये चपाती, पुरी, भाजी, बफ , इ. पदाथ िदले जात असून साईभ तां ना साद
बनिव यासाठी खा तेल, गावरान तुप , वन पती तुप व काजू वापरले जात असून सदर ड यां चा म यवत
भां डारकडू न प या या ड यात पुरवठा होत असतो. सदरील रका या ड यांची िव ही अिभलेख क ामाफत
के ली जाते. सादालयात साधारणत: मिह याकाठी १५-२० डबे िगर यांना जाते टाक यानं तर पॅक ग हणून व
सादालयातील साफसफाईकामी वापरले जातात व ते सादालय खाती खच टाक यात येतात.
मागणी:- मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानु सार तेला-तुपाचे एकू ण डबे , रकामे झालेले डबे व
रकामे डबे कु ठे वापरणेत आले या या न दी ठे वणेत येऊन, याचा मािसक अहवाल मा. कायकारी अिधकारी
यां चेसमोर व वािषक अहवाल मा. िञसद य सिमतीसमोर सादर कर यात यावा असे ठरले होते. यानुसार माहे
एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ चा ड यां या कायवाहीचा अहवाल आपले मािहती तव पुढील माणे सादर.
अ) मािगल िशल्लक व आवक होऊन रकामे झालेले डबे- माहे एि ल-२०१५ ते माहे माच-२०१६ अखेर.
मिहना

गावरान तुप डबे

खा तेल डबे

वन पती तुप डबे काजु डबे

मािगल िश लक डबे
माहे एि ल-२०१५
माहे मे-२०१५
माहे जून -२०१५
माहे जुलै -२०१५
माहे ऑग ट-२०१५
माहे स टबर-२०१५
माहे ऑ ट बर-२०१५
माहे नो हबर-२०१५
माहे िडसबर-२०१५
माहे जानेवारी-२०१६
माहे फे वु ारी-२०१६
माहे माच-२०१६
रकामे झालेले एकु ण डबे

००
००
००
००
००
००
१५
०१
००
०१
०१
००
००
१८

६२९
१२००
२३७३
२१०९
१९३५
१९३४
१९८०
१२९६
२१६२
१६५४
२७२०
१६७१
१२४०
२२९०३

१३८
१५०
२००
२५०
६६२
३८८
२९४
८०६
००
३५०
४००
३०४
३५०
४२९२

०५
००
००
००
००
१२
००
०६
०३
०२
०१
०१
०२
३२

ब.) अिभलेख क ामाफत िव कर यात आलेले रकामे डबेमिहना
माहे एि ल-२०१५
माहे मे-२०१५
माहे जु न-२०१५
माहे जु ल-ै २०१५
माहे ऑग ट-२०१५
माहे स टबर-२०१५
माहे ऑ ट बर-२०१५
माहे नो हबर-२०१५
माहे िडसबर-२०१५
माहे जानेवारी-२०१६
माहे फे ु वारी-२०१६
माहे माच-२०१६
एकु ण िव के लेले डबे

गावरान तु प डबे
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००

खा तेल डबे
००
००
३३२६
१०४४
२३८६
३०२४
१४४३
१७६४
१३९२
३०१०
२२१४
२३८८
२१९९१
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वन पती तु प डबे
००
००
३१२
००
१११६
००
३१०
००
००
५५५
००
००
२२९३

काजु डबे
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
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क.) ी साई सादालय िवभागाम ये िगरणी पॅक ग, साफसफाईकामी व मं िदर िवभागात वापरलेले
रकामे डबेमिहना
िवभाग
गावरान तुप खा - तेल वन पती तुप
काजु डबे
डबे
डबे
डबे
माहे एि ल-२०१५
१.) सादालयखच००
२०
००
००
२.) मं िदर िवभाग००
००
००
००
माहे मे-२०१५
१.) सादालय खच००
१८
००
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे जून -२०१५
१.) सादालय खच००
००
२०
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे जुलै -२०१५
१.) सादालय खच००
१०
०८
००
२.) मं िदर िवभाग००
००
००
००
माहे ऑग ट-२०१५
१.) सादालय खच००
००
१०
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
३.) आरो य िवभागिड.पी. नं.
(६५२६)
१००
००
माहे स टबर-२०१५
१.) सादालय खचिड.पी. नं.
१४
०४
िड.पी. नं.
२.) मं िदर िवभाग(३३४०)
०१
००
(३३४०)
३.) लाडु िवभाग१५
०९
माहे ऑ ट बर-२०१५ १.) सादालय खच००
०८
०७
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे नो हबर-२०१५
१.) सादालय खच००
१४
०५
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे िडसबर-२०१५
१.) सादालय खच००
०८
०९
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे जानेवारी-२०१६
१.) सादालय खच००
०५
१४
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे फे वु ारी-२०१६
१.) सादालय खच००
०२
१८
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे माच-२०१६
१.) सादालय खच००
०२
१७
००
२.) मं िदर िवभाग००
००
००
००
१५
११०
२१२
०९
एकु ण िव के लेले डबे एकु ण
ड) एकु ण खच डबेमिहना
'ब' नु सार खच डबे
'क' नु सार खच डबे
एकु ण खच डबे-

गावरान तुप डबे
००
१५
१५

खा तेल डबे
२१९९१
११०
२२१०१

वन पती तुप डबे काजु डबे
२२९३
००
२१२
०९
२५०५
०९

ई.) समरी त ता- माहे एि ल -२०१६ अखेर.
गावरान तुप डबे खा तेल डबे
वन पती तुप डबे
काजु डबे
१८
२२९०३
४२९२
३२
अ नुसार आवक डबे
'ब' व 'क' नुसार खच डबे
१५
२२१०१
२५०५
०९
०३
८०२
१७८७
२३
एकु ण िश लक डबे
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो त माणे माहे एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ अखेर एकु ण
रकामे झालेले डबे व यांची िव हेवाट याबाबतचा िश लक ड यां या अहवालास शासक य मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .९२७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील रका या ते ला-तु पा या व काजू या ड यां चा माहे
एि ल, २०१५ ते माच, २०१६ अखेर या अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२४
तावअ.नं.

लं ब ग मे टे नं सकरीता आव यक सािह य खरे दी करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
तरतु द .

कलम/
तरतु दीचे शीषक

पोटकलम/
उपकलम .

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

तरतू द
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.

तावना:- ी साइ या दशनासाठी िशड येथे येणा-या भ तांना िनवासाची सुिवधा उपल ध हावी
हणून सं था नमाफत िनवास थान इमारत ची उभारणी कर यात आलेली आहे. सदर इमारतीमधील खो या/हॉल
साईभ तांना िनवासासाठी उपल ध क न दे यात आले या आहेत. सदर इमारतीम ये साईभ तांचे वापरासाठी
पाणी उपल ध हावे यासाठी पाईपलाईन दारे पा याचे नळ कने शन दे यात आलेले आहेत. सतत या वापराने
ब-याच िठकाण या पाईपलाईन, नळ िलके ज होत असतात. पा याचा अप यय होवू नये यासाठी सदर
पाईपलाईनचे िलके ज झा यानं तर ते वरीत बं द क न पाणी पुरवठा सुरळीत ठे वणे गरजेचे असते. यासाठी
आव यक सािह य कायम व पी िवभागाकडे उपल ध ठे वावे लागते.
ताव:- स ि थतीत लंब ग मे टेनं सकरीता आव यक खालील सािह य पाणी पुरवठा िवभागाकडील
टोअसम ये तसेच सं थानचे मु य भां डार िवभागाकडे उपल ध नाहीत. ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास
पाणी पुरवठा खं डीत होवू नये , पाणी वाया जावू नये यासाठी सदरचे सािह य खरे दी करणे आव यक आहेत.
सदरचे सािह य खरे दी करणेसाठी दरां बाबत थािनक दुकानदारां कडे चौकशी के ली असता, यांनी खालील माणे
दर िदलेले आहेत. खरे दी करावया या मटे रयलचा (सािह याचा) तपिशल खालील माणे.
अं दाजे दर
अं.नं.
सािह य तपिशल
कं पनी
मागणी
. ती नग/
र कम
फु ट
०१ आऊटलेट पाईप- १.१/४" (आय.एस.आय. माक)
--३०० नग. ४५.००
१३,५००.००
०२ इनलेट पाईप को ड वॉटर- १/२" x २'
याग,वॉटर टेक २०० नग. ७२.००
१४,४००.००
०३ इनलेट पाईप हॉट वॉटर- १/२" x २'
--१०० नग. १००.००
१०,०००.००
वाि तक, काश सुया ५०० फु ट.
०४ जी.आय पाईप- १/२", सी- लास.
३४.००
१७,०००.००
वाि तक, काश सुया ५०० फु ट
०५ जी.आय पाईप- १", सी- लास.
६५.००
३२,५००.००
०६ जी.आय युिनयन- १" (हेवी,आय.एस.आय. माक)
--५० नग.
५४.००
२,७००.००
०७ जी.आय यु िनयन- १.१/२" (हेवी,आय.एस.आय. माक)
--५० नग.
९२.००
४,६००.००
०८ जी.आय युिनयन- २" (हेवी,आय.एस.आय. माक)
--५० नग. १२८.००
६,४००.००
०९ फायबर ेस कॉक- १/२"
याग,वॉटर टेक ४०० नग. ११२.००
४४,८००.००
१० फायबर यु रनल ेस कॉक- १/२"
याग,वॉटर टेक १०० नग. ९८.००
९,८००.००
११ कमोड िशट क हर, सफे द (आय.एस.आय. माक)
--१०० नग. ३५०.००
३५,०००.००
१२ िवमान टाईप जेट े.
--१०० नग. १७५.००
१७,५००.००
१३ टेपलॉन टेप ३/४" (२० िमटरचे)
--५०० नग. २०.००
१०,०००.००
१४
हाणी ॅप जाळी ५" - टील,
--२०० नग. २५.००
५,०००.००
१५
लश टाक .
कमां डर/चॅि पयन
३० नग. १५००.०० ४५,०००.००
१६ हे सा लेड- १", डबल
--२०० नग. १०.००
२,०००.००
१७ एम-सील- १०० ॅम पॅिकं ग
एम-सील
५० नग.
२७.००
१,३५०.००
१८
लश टॅ क अॅिससरीज- बॉल कॉक सह, पुण सेट
कमां डर
४० नग. ६००.००
२४,०००.००
अं दाजे एकु ण र कम पये - २,९५,५५०.००
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िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास पाणी पुरवठा खं डीत होवू
नये, पाणी वाया जावू नये यासाठी सदरचे सािह य िवभागाकडील टोअसम ये कायम उपल ध ठे वावे लागते
याकरीता सदरचे सािह य खरे दी करणे गरजेचे आहे. ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम
२००४ नु सार वरील नमुद तरतुदीस अनु स न मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेत यानं तर वरील तपिशलानुसार
नमुद मटे रयल (सािह य) कोटे शन मागवून खरे दी करता येतील असे मत आहे .
वरील माणे नमुद सािह य (मटे रयल) खरे दी करणेसाठी अं दाजे .२,९५,५५०.००/- मा खच
अपेि त आहे. तरी सदरचे सािह य कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,९५,५५०/मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सादर.
िनणय .९२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास पाणी पु रवठा खं डीत होवू नये व
पाणी वाया जावू नये यासाठी तावात नमु द के ले ले लं ब ग सािह य करणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली. परं तु सदरह खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणू क करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतु द:अ.नं.

कलम/त
रतु द
मां क

कलम/ तरतु दीचे
शीषक

पोटकलम/
उपकलम
मां क

०१

१७

सिमतीची कत ये व
१
अिधकार

०२

१७

सिमतीची कत ये व
२ (झ)
अिधकार

०३

१७

सिमतीची कत ये व
६
अिधकार

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१ (क)

तरतू द
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.
मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन.

तावना:- पाणी पुरवठा िवभागाकडील कनकु री साठवण तलाव येथनू शु द के लेले पाणी िप यासाठी
व इतर वापरासाठी सं थान प रसराम ये िविवध िठकाणी िवतरीत के ले जाते. सदरचे शु द के लेले पाणी
िप यायो य आहे िकं वा नाही याबाबत पा याची नमु यां ची तपासणी होणे आव यक अस याने पाणी नमु यां ची
दरमहा सं थानचे कनकु री साठवण तलाव येथील योगशाळे त, िज हा आरो य योगशाळा, अहमदनगर तसेच
या यित र त खाजगी एज सीची नेमणूक क न यांचेकडू न पाणी नमु यांची तपासणी करणेत येते.
सन २०१६ करीता सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता. यावर मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८ िडसबर, २०१५
रोजीचे सभेत िनणय ं .६३४ अ वये मा यता दे यात आलेली होती.
मा.व्यव थापन सिमतीचे िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेत यावर सिव तर चचा होवून सन २०१६
करीता सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणूक करणेकरीता अ वमेध इंिजिनअस
अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां चे ती नमुना एकि त .९१६/- मा िन नतम दर ि वाकारणेत येऊन, यांना
जा.नं.एसएसएस/ वशी/ पाणी पुरवठा/१५३७/२०१६, िद.०१/०७/२०१६ अ वये िद.०१/०७/२०१६ ते
िद.३१/१२/२०१६ या कालावधीसाठी चार नमुने सुरवातीचे पं धरा िदवसात उवरीत चार नमु ने नं तरचे पं धरा
िदवसात या माणे दरमहा एकु ण ०८ नमु यां ची तपासणी करणेसाठी कायादेश दे यात आलेला होता.
ताव:- अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां चेकडु न पाणी नमुने तपासणी करणेची
मुदत माहे िडसबर, २०१६ अखेर संपत आहे . मागील सात ते आठ वषाचे कालावधीत सं थानमधील पाणी
नमु यां ची तपासणी करणेसाठी माहे जानेवारी ते माहे िडसबर या कालावधीसाठी खाजगी एज सी नेमणूक करणेत
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येत होती. मागील वष सन-२०१६ वष चे कालावधीत कोटेशन बोलवून कायादेश देणे या ि येस वेळ गे याने
अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां ना माहे जु लै, २०१६ ते माहे िडसबर, २०१६ या ०६ (सहा)
मिह यांचे कालावधीसाठी कायादेश दे यात आलेला होता.
परं त,ू सन २०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी अॅलम, लीिचं ग पावडर व लोरीन गॅस िसलडर
खरे दी करणेसाठी माहे िडसबर अखेर कायादेश दे यात आ याने संबं धीतां ची बीले आदा करतेवेळी
लेखाशाखेकडू न वािषक ऑडर देतेवेळी माहे एि ल ते माहे माच या माणे आर्िथक वषाचा कालावधी िवचारात
घेवनू कायादेश दे यात यावे अशी सुचना कर यात आलेली होती.
याकरीता पुढील कालावधीसाठी सं था नमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी संबं धीत
एज सीजकडू न माहे एि ल ते माहे माच या माणे आर्िथक वषाचा कालावधी िवचारात घेवनू कोटेशनची मागणी
करावी लागेल. सन २०१६ करीता अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां चेकडु न पाणी नमुने तपासणी
करणेची मुदत माहे िडसबर, २०१६ अखेर संपत आहे . पुढील माहे जानेवारी २०१७ ते माहे माच २०१७ या
कलावधीसाठी अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां चेकडे मागील दर ती नमुना एकि त .९१६/या माणे तपासणी करणेबाबत चौकशी के ली असता यांनी पुढील तीन मिह यासाठी मागील दरा माणे पाणी
नमुने तपासणी क न दे याची तयारी दशिवलेली आहे. .
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- माहे जानेवारी, २०१७ ते माहे माच, २०१७ या कालावधीत
मागील पाणी तपासणी एज सी अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां ना मागील दर ती नमुना
एकि त .९१६/- या माणे मुदतवाढ देता येईल. यापु ढील माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या
कालावधीसाठी पाणी नमुने तपासणी करणेसाठी न याचे कोटे शनची मागणी क न या कालावधीसाठी पाणी नमुने
तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणूक करता येईल असे मत आहे.
माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी चार नमुने सुरवातीचे पं धरा िदवसात उवरीत
चार नमुने नं तरचे पं धरा िदवसात या माणे दरमहा एकु ण ०८ नमु यांची तपासणी करणेसाठी ती नमु ना अं दाजे
.१,४००/- सव करसमावेशक व हीिजट चाजसह वािषक अं दाजे एकु ण .१,३४,४००/- मा खच अपेि त
आहे.
तरी अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं ट, नािशक यां ना मागील दर ती नमुना एकि त .९१६/या माणे माहे जानेवारी, २०१७ ते माहे माच, २०१७ या कालावधीसाठी पाणी नमुने तपासणी करणेसाठी
मुदतवाढ देणसे व पुढील माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी चार नमुने सुरवातीचे पं धरा
िदवसात उवरीत चार नमुने नं तरचे पं धरा िदवसात या माणे दरमहा एकु ण ०८ नमु यां ची तपासणी करणेसाठी ती
नमुना अं दाजे .१,४००/- सव करसमावेशक व हीिजट चाजसह वािषक अं दाजे एकु ण .१,३४,४००/- मा चे
खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .९२९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणू क
करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सं थानकडू न १” पा याचे नळ कने शन िवना िमटर उपल ध क न देणेबाबत शासक य ही.आय.पी.
िव ामगृ ह, िशड यां नी के ले या मागणीबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २०-२१/०४/२००२ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२०, िनणय ं .२२२ अ वये
िशड येथील शासिकय िव ामगृहास १/२" कने शन दारे दररोज तीन तास पाणी पुरवठा करणेत यावा असा
िनणय झालेला होता. शासिकय िव ामगृहाकडु न अं तर जा त अस याने १" पाईपलाईन टाक यात आलेली होती.
यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २५/०२/२००३ रोजीचे सभेतील िवषय नं.१८, िनणय ं .६२ अ वये
दररोज दोन तास या माणे पाणी पुरिव यात येवनू यापोटी वािषक .८,६४०/- पाणीप ी र कम आकार यात
यावी असा िनणय झालेला होता.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िपं पळवाडी व कनकु री संयु त पाणी पुरवठा योजनेतनू
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयास अनुस न, शासिकय िव ामगृह, िशड यां ना जानेवारी, २००३ ते
माच, २००८ या कालावधीत पाणी पुरवठा जोडु न दे यात आलेला होता. यानु सार शासिकय िव ामगृह, िशड
यां चेकडे एकु ण .३४,५५८/- मा ची पाणीप ी र कम थिकत होती. यांपैक यांचेकडु न .२२,८८०/- मा चे
रकमेचा भरणा कर यात आलेला होता. उवरीत थिकत र कम .११,६७८/- मा शासिकय िव ामगृह िशड
यां चेकडु न सन २००८ पासून येणे बाक होती. शासिकय िव ामगृह, िशड यां ना थिकत र कम भरणेबाबत
वेळोवेळी प दे यात आलेले होते परं तू यांचेकडु न थिकत रकमेचा भरणा कर यात आलेला न हता. माहे एि ल
२००८ पासून शासिकय िव ामगृह , िशड यां चा पाणी पुरवठा बं द असलेने यांना यापु ढील कालावधीची
पाणीप ी र कम कळिवणेत आलेली न हती.
त ं तर मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड , भाग िशड यां चे कायालयाकडील िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे
प सं थान कायालयास ा त झालेले होते. सदरचे प ात यांनी िव ामगृहात येणा-या अित मह वाचे अितथी/
मा.मं ी/ मा.खासदार/ मा.आमदार/ लोक ितनीधी/शासिकय व कमचारी यां ची पाणी नस यामुळे गैरसोय होत
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असलेने सं थानकडु न १" पा याचे नळ कने शन जोडू न देणेबाबतची कायवाही करणेत यावी असे कळिवलेले
होते. सदरचे प ावर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी िव ामगृहा या पिह या मज या या बां धकामाबाबतीत
Agreement झालेले आहे काय? यापु व सं थानने पाणी पुरवठा के लेला आहे काय? यासह सिव तर िटपणी
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावी असे िनदश दे यात आलेले होते. सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर करणेत आलेला होता.
मा. यव थापन सिमती सभा िनणय:- सदरह करणी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६
रोजीचे सभेत खाली माणे िनणय ं .५२६ संमत झालेला आहे .
"यावर सिव तर चचा होऊन, शासिकय ही.आय.पी.िव ामगृह , िशड यां चेकडे पुव ची .११,६७८/मा पाणीप ी बाक अस याचे उपरो त तावाव न िनदशनास येत आहे. बाक असले या पुण रकमेचा भरणा
करणेबाबत यांना कळिव यात यावे व सदरह सकमेचा भरणा के यानं तर शासिकय ही.आय.पी. िव ामगृह,
िशड यां ना अधा इं च पा याचे नळ कने शन उपल ध क न दयावे, असे ठरले. "
ताव:- शासिकय ही.आय.पी. िव ामगृह, िशड यां चेकडु न .११,६७८/- मा रकमेचा भरणा
भारतीय टेट बॅकं शाखा िशड , िडमां ड ा ट ं .८५७४९३, िद.१४/१०/२०१६ अ वये कर यात आलेला आहे.
याबाबत उपिवभागीय अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम उपिवभाग, राहाता यां चे िद.११/११/२०१६
रोजीचे प इकडील कायालयास ा त झालेले असून , याम ये यांनी शासिकय ही.आय.पी.िव ामगृह, िशड
येथे १६ क असून तेथे सतत अित मह वाचे अितथी/मा.मं ी/मा.खासदार/मा.आमदार/लोक ितिनधी/शासिकय
अिधकारी व कमचारी यां ची वदळ असते. तसेच सदरचे १६ क ापैक ०४ क सं थान मालक चे आहेत.
या यित र त शासिकय िव ामगृह िशड चे आवारात शासिकय िनवास थाने अस याने शासिकय िव ामगृह,
िशड करीता १/२" नळ कने शन ऐवजी १" नळ कने शन िवना िमटर मं जरू करणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
शासिकय ही.आय.पी. िव ामगृह , िशड यां ना यापुव १/२" कने शन दारे दररोज दोन तास या माणे
पाणी पुरिव यात येवनू यापोटी वािषक .८,६४०/- पाणीप ी र कम आकारणी करणेत येत होती. शासिकय
ही.आय.पी.िव ामगृह , िशड यां नी िद.११/११/२०१६ रोजीचे प ा वये १/२" नळ कने शन ऐवजी १" नळ
कने शन िवना िमटर मंजरु करणेबाबत िवनं ती के लेली असून याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे
आव यक आहे.
तरी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .९३० यावर सिव तर चचा होऊन, शासक य ही.आय.पी. िव ामगृ ह, िशड यां चे मागणी माणे यां ना १”
पा याचे नळ कने शन उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. परं तु सदरह कने शन िवनामीटर न
देता मीटर बसवू न दे यात यावे, असे ठरले .
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
आटा व बेसन िगरणीचे जाते आऊटसोस प दतीने टाकणेकामी टडर बोलिवणेबाबत तसेच याकामी
येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म ये १४ (२-घ) नु सार भ तांना सोयीसाठी आव यक ते
दु तीचे काम.
ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० हजार साईभ त साद भोजन घेतात. तसेच दररोज सरासरी
१० हजार ना ा पािकटे तयार के ली जातात. तसेच लाडू िनिमत िवभागामाफत दररोज १ लाख लाडू नग व बुं दीचे
६० हजार पाक टे तयार करणेत येत आहे. साद भोजन व ना टा पाक टाम ये भ तांना चपाती देणक
े ामी दररोज
सरासरी ५० ि वं टल आटा व लाडू िनमीती िवभागा माफत ३५ ि वं टल बेसन तयार करणेत येत.े याकरीता १८
इंच साईज या तीन व १६ इंच साईज या तीन अशा एकु ण सहा िगरणी कायाि वत आहे.
उपरो त सहा िगरणी सकाळी ७.०० ते रा ी १०.०० वाजेपयत अिवरत चालु असतात. तसेच उ सव
काळात आटा व बेसन कमी पडू नये याकरीता रा पाळीत सु ा िगरणी कायाि वत ठे वा या लागतात. िपठाची
गुणव ता व आऊटपुट िमळणेकरीता िगरणी या जातेला दर ५-६ िदवसानी टाके मारावे लागतात. तसेच निवन
जाते टाकावे लागतात. याकरीता दगडाला होल मारणे, यात िशसे ओतने, शॉ ट िफट करणे यासारखी काम
करावी लागतात. सदरचे कामी सन २०१२ पासून आउट सो स ग प तीने काम देणते येत आहे. याकामी थािनक
िगरणीचे जातेला टाके मारणा-या टेि निशयन यां चेकडू न कोटेशन मागावून मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने
कायादेश देणते येतो. फे बुवारी २०१५ ते जानेवारी २०१७ या दोन वषा या कालावधी करीता १८ इंच साईजचे
जातेला टाके मारणेकरीता ी आ णासाहेब बावके यां ना ती नग २४०/- व १६ इंच साईज या जातेकरीता िदनेश
आसाराम गुजर यां ना ती नग . १७९/- या माणे कायादश दे यात आलेला आहे. फे वु ारी २०१५ ते स टबर
२०१६ या १९ मिह या या कालावधीकरीता र कम १,०१,१७१/- एवढा खच आलेला असून ित महा
सरासरी र कम ५३२४/- खच झालेला आहे.
ी.बावके व ी.गुजर यां ना दे यात आले या कायादेशाची मु दत िदनां क ३१.१.२०१७ रोजी संपत
आहे. जातेला टाके मारणे व निवन जातेला टाके मा न िफट ग करणे यासारखी कामे पुिढल दोन वष
कालावधीकरीता आऊटसोस ग प तीने करणेकामी सदरचे कामे करणा-या थािनक जाते टाकणा-या टेि निशयन
यां चेकडू न कोटेशन मागावून करावे लागणार आहे. याकामी अं दाजे र कम . १,५०,०००/- खच अपेि त आहे.
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तरी १ फे वु ारी २०१७ ते ३१ जानेवारी २०१९ याकालावधी करीता ी साई सादालय व लाडू
िनिमती िवभागाकडे वापरात असले या िगरणीचे जातेचे टाके टाकणे तसेच निवन जाते िफट ग करणेकामी िवहीत
प तीने दरप क बोलिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यतेसाठी ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .९३१ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१ फे ु वारी २०१७ ते िद.३१ जानेवारी २०१९ या कालावधी करीता ी
साई सादालय व लाडू िनिमती िवभागाकडे वापरात असले या िगरणी या जा याचे टाके टाकणे तसेच
निवन जाते िफट ग करणेकामी िवहीत प तीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
साईआ म भ िनवास येथे बसिव यात आले या १३ िल टचे AMC कायादेश देणेकामी
कालावधीतील बदलास मा यता िमळणेबाबत.
तावसाईभ तांना अिधकािधक सेवा सुिवधा उपल ध क न देणक
े रीता साई आ म भ तिनवास येथील इमारतीम ये
साईभ तांना वरील मज यावर ये-जा करणेकरीता मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पुणे यां चेमाफत टेनलेस टील
अॅटोमॅटीक डोअस या 13 (तेरा) िल टस बसिव यात आले या आहेत. िल ट सतत कायाि वत राहणेकरीता
येक वष िल टची उ पादक कं पनी यां चेमाफत AMC कर यात येते.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 140 नुसार साईआ म
भ तिनवास थान येथे बसिव यात आले या 13 िल टची उ पादक कं पनी मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पुणे यां ना
िदनां क 01/02/2016 ते 31/01/2017 या एक वषाचे कालावधीकरीता वािषक स ह स कॉ ट देणेस व
याकामी यांनी िस वर लॅननुसार कळिवलेली एकि त र कम पये 5,80,515/- मा ची र कम अदा
करावया या खचास तसेव दु तीकामी पेअरपाटची आव यकता भास यास याची र कम अदा करणेस
मा यता दे यात आली.
मागील AMC कालावधीत (िद. 01/10/2014 ते 30/09/2015) शेवटचे मिह यात िल टचे काही
पाट खराब झा याने ते बदलणे बाक अस याकारणां ने मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पुणे यां ना सदरचे
कालावधीतील बील अदा के लेले न हते. मागील बील अदा झालेिशवाय पुढील AMC कायादेश िमळाला तरी
दु तीकरीता काही पेअर लागले कं पनी कडु न ते ा त होणार नाहीत. असे मे. जॉ सन िल ट ा. िल., पुणे यां चे
स ह स इंजीिनअर यां नी सां गीतले होते. यामुळे मागील AMC कालावधीतील राहीलेले पेअर पाट बसवु न
घेऊन सदर कालावधीचे बील मे. जॉ सन िल ट ा. िल., पुणे यां ना अदा के ले व यानं तर िदनां क 01/07/2016 ते
30/06/2017 या एक वषातील कालावधीकरीता जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/918/2016 िदनां क 28 मे,
2016 अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे.
िदनां क 01/07/2016 ते 30/06/2017 हा एकच वषाचा कालावधी अस याने कायादेश देतां ना
सं थानचे कु ठ याही कारचे आिथक नुकसान झालेले नसून , उलट AMC नसले या िदनां क 01/10/2015 ते
01/06/2016 या कालावधीत मे. जॉनसन िल टस ा. िल., पु णे यां चेमाफत िल ट कायाि वत ठे वले या हो या,
याबद यात कु ठलीही र कम अदा कर यात आलेली नाही. मा लेखाप र णा या टीने कायादेश कालावधी
बदलास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी साईआ म भ तिनवास थान येथे बसिव यात आले या 13 िल टची उ पादक कं पनी मे. जॉनसन
िल टस ा. िल., पुणे यां ना AMC कायादेश देतेवेळी कालावधीतील के ले या बदलास मा यता िमळणेकामी
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .९३२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथे बसिव यात आले या १३ िल ट या AMC
साठी िल टची उ पादक कं पनी मे.जॉनसन िल टस ा.िल., पु णे यां ना कालावधीम ये बदल क न
दे यात आले या कायादेशास काय र मा यता दे यात आली. तसेच यां चा कालावधी सं प यानं तर
सदरह िल टचे पेअरपाटस् सह वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेबाबतची कायवाही करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
ी साई सादालय टीम बॉयलर व थिमक यु ड िहटरचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेबाबत.
तावसन १९९९ पासून सादालयात अ न िशजिवणेसाठी थरमॅ स कं पनीचा RXG-4 टीम बॉयलर वापरणेत येत
आहे. माहे जानेवारी २००९ पासून निवन सादालय सु करतां ना थरमॅ स कं पनीचा RXD-850 टीम बॉयलर
बसिवणेत आलेला आहे. यािशवाय मोतीचूर लाडू साद बनिवणेकामी थिमक युड िहट ग यं णेसाठी थरमॅ स
कं पनीचा थिमक युड िहटर ऑग ट, २००९ पासून कायाि वत करणेत आलेला आहे.
सन १९९९ पासून RXG-4 टीम बॉयलरकरीता वािषक स ह स कॉ ट थरमॅ स कं पनीने झोन माणे
ठरवून िदलेला अिधकृ त ॅ चं ीसला दयावे लागत अस याने सन २०१० पासून दोन टीम बॉयलर व थिमक युड
िहटरचे वािषक स ह स कॉ ट मे. मॅ सीथम व स, औरं गाबाद यां ना दे यात आलेला आहे. सन २०१६ या
वषाचे RXG-4, RXD-850 या टीम बॉयलर व थिमक युड िहटरचे वािषक स ह स कॉ ट हे
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३१.१२.२०१६ रोजी संपणार आहे . मॅ सीथम व स, औरं गाबाद यां नी वािषक स हीिसंगचे काम समाधानकारक
व वेळेत पू ण क न िदलेले आहे.
सन २०१७ करीता दोन टीम बॉयलर व थिमक युड िहटर सुि थतीत ठे वनू कायाि वत राहणेसाठी
वािषक स ह िसंग कॉ ट देणे गरजेचे अस यामुळे मॅ सीथम व स, औरं गाबाद यां नी िदनां क ५.११.२०१६ चे
कोटेशन दारे सन २०१७ (िद. १.१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७) या वषासाठी RXG-4, RXD-850 व थिमक
युड िहटरसाठी खालील माणे वािषक स ह िसंगचे दर कळिवलेले आहे . सदर वािषक स ह स कॉ टम ये
दोन मिह यांनी एक या माणे येक युिनटसाठी सहा स ह िसंग क न देणार आहे .
अ.नं. बॉलयरचे नां व
बॉलयर
खरे दी िकमं त
सन २०१६ चे
सन २०१७ साठी AMC
खरे दी वष
AMC दर पये
करीता िदलेले दर पये
1. RXG-4
१९९९
४,८७,४७४/- २९,५००/- + टॅ सेस
३०,९७५/- + टॅ सेस
2. RXD-850
२००८
१९,००,०००/- २९,५००/ + टॅ सेस
३०,९७५/- + टॅ सेस
3. थिमक युड िहटर
२००९
२६,००,०००/- २९,५००/+ टॅ सेस
३०,९७५/- + टॅ सेस
एकू ण पये :
८८,५००/- + टॅ सेस
९२,९७५/- + टॅ सेस
दोन टीम बॉयलर व थिमक युड िहटर सुि थतीत ठे वनू कायाि वत राहणेसाठी वािषक स ह िसंग
कॉ ट देणे गरजेचे अस यामुळे थरमॅ स कं पनीचे अिधकृ त िडलर मे. मॅ सीथम व स, औरं गाबाद यां ना वािषक
स ह स कॉ ट देणे आव यक आहे.
तरी थरमॅ स कं पनीचे अिधकृ त ॅ चीस मे. मॅ सीथम व स, औरं गाबाद यां ना सन २०१७ या वषाकरीता
दोन टीम बॉयलर व थिमक युड िहटरचे स ह स कॉ ट देणेस व याकामी स ह स फ पये ९२,९२५/- +
स ह स टॅ स (लागू असेल तो) चे खचास मा यता घेणसे ाठीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .९३३
ी साई सादालयाकडील टीम बॉयलर व थिमक यु ड िहटरचे कॉ ेहे सी ह वािषक स ह स
कॉ ॅ ट करणेत यावे, असे सिमतीचे मत झाले. परं तु थरमॅ स कं पनीने कॉ े हे सी ह वािषक स ह स
कॉ ॅ ट करणेस यापु व च नकार िदलेला आहे , अशी मािहती सभेस िमळाली.
यावर सिव तर चचा होऊन, थरमॅ स कं पनीचे अिधकृ त ॅ चीस मे.मॅ सीथम व स,
औरं गाबाद यां ना सन २०१७ या वषाकरीता ी साई सादालयातील दोन टीम बॉयलर व थिमक
युड िहटरचे स ह स कॉ ट देणेस व याकामी स ह स फ पये ९२,९२५/- + स ह स टॅ स (लागू
असेल तो) मा येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
साई समाधी शता दीकरीता येणा या साईभ ां या क यु िनके शनसाठी बीएसएनएलचे नवीन टॉवर
सं थानचे जागेत बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(१) म ये भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे वगैरे बाबत नमूद आहे .
ताव – ी साई समाधी शता दीकरीता येणा-या साईभ तां या क युिनके शनसाठी बीएसएनएलचे
नवीन टॉवर सं थानचे जागेत बसिवणेबाबत.
तावना– ी साई समाधी शता दीकरीता येणा-या साईभ तां या क युिनके शनसाठी बीएसएनएलचे
नवीन टॉवर सं थानचे जागेत बसिवणेकामी मा.नगरा य ा,िशड नगरपं चायत,िशड तथा िव व त, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां नी यांचेकडील िद.२२/०८/२०१६ रोजी या प ा वये सदरचा िवषय
साईबाबा सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सादर करणेकामी िवनं ती के लेली आहे. तथािप उपरो त
कामी सं थान या जागेत नवीन टॉवर बसिवणेकामी भारतीय दूरसंचार िनगम िल . (बीएसएनएल) यां नी
सं थानकडे अ ापपावेतो तशी मागणी के लेली नाही. तरीदेखील याकामी भारतीय दूरसंचार िनगम िल .
(बीएसएनएल) यां चेकडेस प यवहार करता येईल. यात यांचेकडू न खालील मु यां वर माहीती मागिवता येईल.
१)
बीएसएनएलचे स ि थतीत असलेले टॉवरवर साई समाधी शता दीकरीता येणा-या साईभ तां या
क युिनके शनसाठी नेटवक वाढिवता येईल िकं वा कसे ?
२)
नस यास नवीन टॉवर बसिवता येईल िकं वा कसे ?
३)
नवीन टॉवर बसिवणेचे झा यास सं थानची सवाथाने सुयो य अशी जागा कोणती िनवडावी लागेल ?
४)
नवीन टॉवर बसिवणेकामी आव यक असणा-या कायदेशीर बाबी काय आहेत ?
५)
नवीन टॉवर बसिवणेस मा यता िमळा यास यासाठीचे सं थानला बीएसएनएल कडू न जा तीत जा त
मािसक भाडे िकती िमळू शके ल ?
उपरो त माहीती भारतीय दूरसंचार िनगम िल . (बीएसएनएल) यां चेकडू न मागवून घेणक
े ामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े िनणयाथ सादर.
िनणय .९३४ यावर सिव तर चचा होऊन, साई समाधी शता दीकरीता येणा या साईभ ां या क यु िनके शनसाठी
बीएसएनएलचे नवीन टॉवर बसिवणेसाठी तवात नमु द के ले या मु यां ची मािहती यां चेकडू न
मागिवणेत येऊन, यां ना मोकळी जागा न देता इमारतीवर टॉवर बसिवणेस परवागनी दे यात यावी.
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तसेच बीएसएनएल माणेच इतर कं प यां नी टॉवर बसिवणेसाठी सं थानकडे जागेची मागणी
के यास यां नाही इमारत वरील जागा उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
नवी िद ली व गु डगाव (हरीयाना) या दो ही िठकाणी सं थानचे मािहती क सु करणेसाठी साईसेवक
नर िम ा, ॲडिमिन े टर, ह र चाँद काश वाटी चॅ रटे बल मेमोरीयल ट, नवी िद ली यां नी प ा ारे
कळिवलेली जागा िवनामोबदला ि वकारणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतूदीनुसार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव- नवी िद ली व गुडगाव (हरीयाना) या िठकाणी असले या चॅ रटेबल धमशाळे तील जागेत ी
साईबाबा सं थान कायकारी सद य व इतर सद य यां ना वापरास देणेबाबत व दो ही िठकाणी सं थानचे माहीती
क सु करणेबाबत साईसेवक नर िम ा, अॅडिमिन ेटर, ह र चॉ ंद काश वां टी चॅ रटेबल मेमोरीयल ट, नवी
िद ली यां चे प जा.नं.१०१/साई िद.०६/१०/२०१६ चे प ाचे अनुषं गाने यांनी सं थानला दो ही िठकाणी
माहीती क ासाठी िवनामोबदला वापरास देवू के ले या जागेची काशने िवभागामाफत सम पाहाणी करणेबाबत.
तावना- नवी िद ली येथे साई टपल लॉट नं.२ िसरी फोट,हाउज खास व गुडगाव,हरीयाना येथे
लॉट नं.१,आर- लॉक,उ पल साऊथ एं ड कॉलनी,सोहना-गुडगाव रोड या िठकाणी हरी चॉ ंद काश वां टी
चॅ रटेबल मेमोरीयल ट, नवी िद ली यां या मालक या िमळकती असून यापैक एक हाउज खास, नवी िद ली
या िठकाणी चॅ रटे बल धमशाळे सह ४९ वातानुकू लीत खो या व दोन हॉल असून दुसरी सोहना -गुडगाव रोड,
आमे स मॉल या समोर, गुडगाव, हरीयाना या िठकाणी ५ म आहेत.
नवी िद ली हाउज खास धमशाळा येथील हॉल िविवध बैठकां साठी योगा,मेडीटेशन इ.साठी सुमारे
२०० य ती बसू शकतील अशा प दतीचा आहे. सदर दो हीही िठकाणी ी साईबाबा सं थानचे कायकारी
सद य व इतर सद य यां ना राह यासाठी,वापर यासाठी,बैठक साठी िवनामोबदला दे याची सं थे ची इ छा आहे.
सं थानने यासाठी िकमान १५ िदवस अगोदर यांचा काय म कळिव यास या माणे िनवास यव था,
बैठक यव था करता येईल वगैरेबाबत नमू द क न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां चे िद ली व
गुडगाव या दो ही िठकाणी माहीती क सु करावे , यासाठी आव यक असणारी काही जागा उपल ध क न
देणेसाठी आमची सोसायटी सं थानला मदत करे ल, असेबाबत िवषयां िकत प ात नमूद के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- नवी िद ली व गुडगाव (हरीयाना) येथे सं थानचे कायकारी सद य व इतर
सद य यां या बैठका आयोिजत के या जात नाहीत,अशी इकडील धारणा आहे. तथािप सदर दो ही िठकाणी
उ त ट (सोसायटी) ही सं थानला सं थानचे माहीती क सु करणेकामी आव यक ती जागा उपरो त दो ही
िठकाणी िवनामोबदला उपल ध क न देत अस यास सदर िठकाणी सं थानचे माहीती क सु करता ये तील व
याबाबतची पु ढील कायवाही सं थानचे काशने िवभागामाफत करता येईल. (उदा. जागेची सम पाहाणी करणे,
आव यक ती जागा व यो य ती जागा उपल ध आहे िकं वा कसे याची खा ी करणे इ.)
तरी सदरचा ताव उपरो त टने सं थान या माहीती क ासाठी िवनामोबदला वापरासाठी देवू
के ले या जागेची सं थानचे काशने िवभागामाफत सम पाहाणी करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .९३५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक नर िम ा, ॲडिमिन े टर, ह र चाँद काश वाटी चॅ रटे बल
मेमोरीयल ट, नवी िद ली यां या तावात नमु द के ले या नवी िद ली व गु डगाव (हरीयाना) या
दो ही िठकाण या जागा सं थानचे मािहती क सु करणेसाठी िवनामोबदला ि वकारणेत या या.
तसेच या मािहती क ावर सं थान काशने िव साठी उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
(अ) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची .१०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
१०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
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मागणी–
कमचाआजाराचे
डॉ टरां चे
णालयाचे
एकू ण मागणी
एकू ण देय
कमचा-याचे नाव
याशी
नाव
नाव
नाव
र कम
र कम
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
१ वप सिवता चां गदेव
आई
Diabetes & डॉ.इंगळे
साईबाबा
६२२७.००
६२२७.००
िवभाग-साईबाबा
arthritis
हॉि पटल
हॉि पटल
ह ा- प रचारीका
२
ी.सितश ग िवद कासार प नी व Left Lobe डॉ.वाघ
साईबाबा
५९०६.००
५९०६.००
िवभाग-लेखाशाखा
वंतः
Liver
हॉि पटल
ह ा-व र ठ लेखापाल
effusion &
Diabetes
३
ी.द ता य आ पासाहेब प नी
Poisoning
डॉ.जाधवर साईबाबा
५९२८.००
५९२८.००
डां गे
हॉि पटल
िवभाग- ी साई सादालय,
ह ा-मदतनीस
४
ी.द ता य चं कां त हजारे विडल
Ca
डॉ.राम
साईनाथ णालय १६००.००
१६००.००
िवभाग-िवदयु त
नाईक
ह ा-तारतं ी
एकू ण
१९६६१.००
१९६६१.००
ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर के ले होते
५
ी.द ता य चं कां त हजारे विडल
Ca
डॉ.राम
वरा मेिडकल ५५९७.००
५५९७.००
िवभाग-िवदयु त
नाईक
ट, लोणी
ह ा-तारतं ी
६
ी.बाबासाहेब कािशनाथ वंतः
Ca
डॉ.देवरे
बी
हॉल १६१४००.०० १६१४००.००
थेटे
ि लनीक, पु णे
िवभाग- ारावती
भ तिनवास ,
ह ा – मदतनीस
७ सु रेखा राजु गायकवाड
पती
Ca
डॉ.राम
टाटा मेमो रयल १४०१७.००
११२८४.००
िवभाग- ी
साईनाथ
नाईक
सटर,नािशक
णालय,
ह ा – प रचारीका
८
ी.सिचन
शिशकां त मु लां
Black spot डॉ.रचना
वरा मेिडकल ३३१४२.००
३३१४२.००
कु लकण
करीता
on tongue
साबळे
ट, लोणी
िवभाग-चौकशी
िनवास थान
ह ा-मदतनीस
९
ी.कािशनाथ बबन हारदे मु लगा
Leg
IPT डॉ.जाधवर सहया ी
१७७०९.००
१४५८९.००
िवभाग-सा.भ.िन.
Acute
हॉि पटल
,
ह ा-मदतनीस
Hepatitis
नािशक
१० सौ.शकुं तला शंकर मोिहते आई
Ca
डॉ.िनतीन
िदनानाथ मं गेशकर ११५१९.००
११५१९.००
िवभाग-साईनाथ णालय
ताठे
हॉि पटल, मुं बई
ह ा-प रचारीका
एकु ण
२४३३८४/२३७५३१/क – सं थान या यादीत रे फर के ले होते परं तु िनकडी या सं गी खाजगी णालयात जाऊन उपचार के ले होते.
११ ी.योगेश यं बक साळवी वंतः
Ca
डॉ.खां दे
टाटा मेमेा रयल, १७२४०.००
१२५१४.००
िवभाग-लेखाशाखा
मुं बई व युरी
ह ा-मदतनीस
मानवता कॅ सर
सटर,नािशक
१७२४०.००
१२५१४.००
एकु ण
अ + ब+ क एकू ण
२८०२८५/२६९७०६/अ.
नं.

शेरा

सं थान या
औषध
भां डारात
औषधे
उपल ध
नसलेमळु े
बाहे न
िवकत
घेतली
आहे.

अ.नं.५ ते
१० करीता
सदरचे
उपचार हे
सं थान या
णालयात
होत
नसलेमळु े
सं थान या
मा य
यादीतील
हॉि पटल
म ये
पाठिवणेत
आले आहे.

सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असून देय होणारी एकू ण र कम .२६९७०६/- इतक आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पुढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
घेतले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न
घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम
अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२(B) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक – खालील सं थान कमचा-यां ची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
१०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
अ.
कमचा-याचे नाव
नं.

कमचाआजाराचे डॉ टरां चे
णालया
याशी
नाव
नाव
चे नाव
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
ी.नवनाथ नरहरी मते
आई
Heart
डॉ.मोरे डॉ. साईबाबा
िवभाग- ी साई सादालय
Attack
कां दळकर
हॉि पटल
ह ा- िलपीक टं कलेखक

एकू ण
मागणी
र कम

एकू ण देय
शेरा
र कम

१

२११०६.००

१९७७९.००

२११०६.००

१९७७९.००

एकू ण

२

३

४

सं थान या
औषध
भां डारात
औषधे
उपल ध
नसलेमळु े
बाहे न िवकत
घेतली आहे.

ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर के ले होते
ी.सु भाष म हारी बं दावणे मु ला
Kidney
डॉ.देसाई
िवभाग- विन पे ण
Transpal
ह ा-िव ु त पयवे क
nts

बी हॉल २८७६८.०० २८७६८.००
ि लनीक,
पु णे
एकु ण
२८७६८.०० २८७६८.००
क-सं थानचे मा य यादीत रेफर के ले होते परं तु उपचार न झा यामु ळे खाजगी णालयात जाऊन उपचार घेतले.
ी.योगेश ि बं क साळवी
वंतः
Ca
डॉ.खां दे
युरी
२४०७७.०० १९२६२.००
िवभाग-लेखाशाखा
मानवता
ह ा –मदतनीस
कॅ सर
हॉि पटल,
नािशक
एकु ण
२४०७७.०० १९२६२.००
ड-सं थानचे मा य यादीत नसलेले व रेफर न के लेले परं तु गणाचे वा त य बाहेरगां वी असलेले .
ी.िधरज िदलीप जवंजाळ आई
Diabetes डॉ.राणे
राणे
८७८३.००
६३५४.००
िवभाग- ी साईबाबा
& Uretric
हॉि पटल,
हॉि पटल,
calculus
अकलुज
ह ा –फामािस ट
एकु ण ८७८३.००
६३५४.००
अ + ब+ क+ड एकू ण ८२७३४/७४१६३/-

सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असून देय होणारी एकू ण र कम .७४१६३/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पुढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
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घेतले. तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न
घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम
अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९३६ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील अ व ब या दो ही तावाम ये नमु द कमचा यां नी सादर के ले या
बीलां ची वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता
पडताळू न पाहीलेली अस यामु ळे उपरो त यामधील कमचा यां ना देय असलेली र कम यां ना अदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरे दीमधील मं जू र दराने औषधे, सिजकल
व लॅबोरॅटरी सािह य अित र खरे दीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मां क
२६ Clause No.9 अ वये मागणी के ले या औषधां या साठयापैक .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या
औषधां ची अितरी त मागणी करावयाची झा यास दैनं िदन कामाची गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकारी
अिधकारी यां चे मं जरु ीने खरे दी क न के वळ न द घे यासाठी/ मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े न द
घे यासाठी सादर कर यात यावे, असे ठरले आहे.
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता दैनं िदन वापरासाठी लागणा-या औषधे,
सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व िकरकोळ सािह य खरे दीकामी सन २०१५-१६ या वषाकरीता
वािषक िनिवदेतील मं जरु दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकु ण र कम .१६,७५,७२,९४७.४४ इत या र कमेचे
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी .१६,३६,५५,५०८.२७ इत या र कमेचे पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
यानुसार पुरवठा आदेशा माणे पुरवठाधारकां कडू न मालाचा पुरवठा चालु आहे, तर यातील काही मालाचा
पुरवठा पुण झालेला आहे . यापैक स या सोबत या यादीतील औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स,
क झुमेब स व िकरकोळ सािह य इ याद चा औषधां चा भां डारात साठा िश लक नाही, सदर साठयाची वािषक
मागणी पुण झालेली आहे . तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व िकरकोळ
सािह य हे दैनं िदन वापरासाठी आव यक अस यामुळे त हा गरज पाहता काही औषधे / सिजकल सािह य मं जरु
दराने खरे दी कर यात येत आहेत, तसेच काही औषधे खरे दी कर यात आलेली आहेत, तर काही औषधे खरे दीचा
ताव आहे. सदर औषधे/ सिजकल सािह य हे आपण जर मं जरु दरा यितरी त खरे दी के ले तर यासाठी जा त
खच येऊन यात सं थानचे नुकसान होणार आहे . यामु ळे सदर मटेरीयल हे मं जरु दरानेच खरे दीचे तािवत
कर यात येत आहे. तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पुढील वािषक खरे दीचा कालावधी बघता
वािषक मं जरु नग सं या यितरी त जा त नग सं याची मागणी कर यात आलेली आहे.
स या ड यु, िचकनगु या, गोिचड ताप, र त पेशीचे कमी-जा त माण, थं डी-तापाचे संसगज य
आजारामुळे िशड व प रसरात जा त माणात थैमान घात यामुळे योगशाळा िवभागातील लॅब के मीक स व
िकट तसेच अॅ टीबायोटीक इंजे शन तथा वेदनाशामक गोळयां ची मागणी पाहता ती वािषक मागणीपे ा फारच
जा त माणात असून यामुळे दैनं िदन वापरातील औषधां वर याचा प रणाम होऊन यांचा तुटवडा भासत आहे .
त हा वािषक खरे दीमधील मं जरु दराने ताव ठे व यात येऊन मं जरु ी िमळ यापुव च दैनं िदन वाढ या पेशं टची
गैरसोय होऊ नये हणून आधीच काही औषधे / लॅब के मीक स/ िकट मागवून घे यात येत आहे. अपघात
िवभागातील दैनं िदन ३०-३५ पेश टची ओ.पी.डी. आज २०० ते २५० पेश ट दररोज येत आहेत. यामुळे पाच ते
सहा पटीने दैनं िदन णांचे सं ये त वाढ होत आहे.
तसेच आपले सं थानचे णालयां माफत येवला, मनमाड व ी गं गािगरी महाराज यां या
स ताहािनिम ताने तां द ुळनेर येथे कॅ प दारे थमोपचार क न मोफत औषध वाटप कर यात आलेले आहे आिण
यापुढे सु दा अशा कारचे कॅ प आयोिजत कर यात येणार आहे. सदर कॅ पसाठी मोफत औषध
वाटप करताना यासाठी लागणारे औषधे ही आपले म यवत औषध भां डारातील साठयामधून िदले
जातात. यामुळे वािषक खरे दीतील मं जरु औषधां ची सं या कमी पडते, यामुळे यासाठी सु दा मं जरु दराने
जा ती या खरे दीचे तािवत कर यात आलेले आहे.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व
िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी अं दाजे र कम .४८,४१,००,१८३/- इत या र कमेचा ताव
िद.१०/०५/२०१६ रोजी मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला असून सदर तावास मा. यव थापन सिमती
सभेची मा यता िमळू न याकामीची खरे दीबाबत पुढील कायवाही पु ण होऊन औषधे ा त हो यास कमीत कमी
३-४ मिह यांचा कालावधी लागणार आहे, यामुळे णां ना उपचारासाठी लागणा-या औषधां ची गैरसोय होऊ नये
हणून सोबत या यादीतील औषधे सन २०१५-१६ या वषातील मं जु र दराने खरे दी क न देता येतील व याकामी
मं जरु दराने र कम .१,१८,९८,८३७/- (अ री .एक कोटी अठरा लाख अठठया नव हजार आठशे सदोतीस
मा ) इतका खच येणार आहे.
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िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत िनणय .२६ अ वये वािषक औषधे
खरे दीमधील औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम .५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा यता
िमळालेली असून यास मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अ लीके शन नं बर ३४९५
िद.१३/०३/२०१५ अ वये ई-िनिवदा मागवून खरे दीस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार िद.२८/०७/२०१५ व
िद.१३/११/२०१५ अ वये एकु ण र कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत या र कमेचे पुरवठा आदेश दे यात
आलेले असून या वये आजपयत .१९,०९,८९,०३९/- इत या र कमेचे औषधे / सिजकल सािह य खरे दी
कर यात आलेले आहेत, हणजेच मं जरु र कम .५५,७३,३६,३९२/- पैक .३६,६३,४७,३५३/- इतक र कम
िश लक आहे, यामुळे आपणास अितरी त खरे दी ही िश लक र कमेतनु करता येणार आहे .
वािषक खरे दीमधील काही औषधे ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषधे ही मुळ
मागणीपे ा जा त लागतात, अशी औषधे मं जरु दराने (Annual Rate Contract) खरे दी कर याचा स्ताव
आहे. सन २०१५-१६ या वािषक खरे दीम ये र कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत या मं जरु र कमेचे पुरवठा
आदेश दे यात आलेले असून यानुसार वािषक मं जरु दराने आतापयत .७१,८५,३०२/- इत या र कमेचे
अितरी त औषधे खरे दी कर यात येत आहेत.
मागणी – सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त
कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम ये महारा शासना या राजीव गां धी
जीवनदायी योजनेअं तगत ण दाखल होत असतात. सदर योजनेअं तगत होणा-या श ि या व उपचार चालु
असताना ण पु ण बरा होऊन िडसचाज िद यापासून १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात, यामुळे
औषधां चा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअतं गत णांना िदले या
औषधां चा परतावा शासनाकडू न सं थानला िमळत असतो. यामुळे जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे
वािषक मं जरु दराने खरे दी कर यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरे दी क न ठे व यास ती मुदतबाहय हो याची
श यता नाकारता येत नाही, यामुळे सं था नचे मोठे अिथक नुकसान हो याची श यता असते.
तसेच सन २०१६-१७ या वषा या पुढील वािषक औषधे , सिजकल सािह य, लॅब के मीक स,
क झुमेब स व िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी बराच कालावधी लागणार आहे, यामु ळे णांना
उपचारासाठी लागणा-या औषधां ची गैरसोय होऊ नये तसेच ड यु सारखे सं सगज य आजार व सं थान
णालयामाफत आयोिजत कॅ प दारे लागणा-या औषधे खरे दीकामी सोबत या यादीतील औषधे सन २०१५-१६
या वषातील मं जरु दराने खरे दी क न देता येतील. तसेच णालयात काही औषधां ची तातडीने आव यकता
अस यामुळे मं जरु दराने आव यकतेनसु ार खरे दी कर यात येत आहेत.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता वािषक अं दाजप क य तरतुद ही औषधे/ सिजकल सािह य व On
Cosignment Basis Item क रता एकु ण र कम .६०,००,००,०००/- (अ री . साठ कोटी मा ) असून
यापैक र कम .३५,००,००,०००/- (अ री .प तीस कोटी मा ) औषधे / सिजकल सािह यांक रता असून
िद.३१/१०/२०१६ अखेर र कम .३०,४१,०६,६५४/- (अ री . तीस कोटी एके चाळीस लाख सहा हजार
सहाशे चौप न मा ) इतक औषधां ची अं दाजप क य तरतुद िश लक आहे. तसेच उपरो त खरे दीतील
औषधां या िकं मती हया बाजारभावापे ा कमी आहे याची खा ी क नच खरे दी कर यात येत आहे. तसेच
सोबत या त यात नमुद के ले या औषधां ची स या तातडीने आव यकता आहे, कारण स या सं सगज य
आजारां मळु े णांची सं या खुपच वाढलेली आहे , तसेच राजीव गांधी णांना मोफत औषधे देणक
े ामी स या
औषधे अपुरे पडत आहे .
तरी सोबत या त यातील औषधे/ सिजकल/ लॅबोरॅ टरी सािह य मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या पु णािकत र कम .१,१८,९८,८३७/- (अ री .एक कोटी अठरा लाख अठठया नव हजार आठशे
सदोतीस मा ) चे खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरचा ताव न द घेणक
े ामी सिवनय सादर.
िनणय .९३७ यावर सिव तर चचा होऊन, तातडीची आव यकता हणू न तावात नमु द के ले माणे औषधे/
सिजकल/ लॅबोरॅटरी साह य मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या .१,१८,९८,८३७/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , पु ढील वषासाठी वािषक औषधे, उ पादक
कं प यां कडू नच खरे दी करणेत यावी. यासाठी कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, वै िकय
सं चालक यां नी १० नामां िकत कं प यां ची िनवड क न यां चेम येच ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३४
ताव-

S.
N.

1
2
3

ी साईबाबा णालयातील यु रो ऑपरे शन िथएटरकरीता Kerrison Punch खरे दीबाबत.
ी साईबाबा णालयातील युरो ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे मागणीप ा वये
Kerrison Punch Size No.2,3,5 येक २ नगां ची मागणी के लेली आहे. स या वापरत असलेले Kerrison
Punch हे सन २००७ म ये खरे दी कर यात आले होते. सदरह Kerrison Punch हे जुने झा यामुळे वाप न
खराब झालेले असून याचा Sharpness पुणपणे नाहीसा झालेला आहे . सदरचे Kerrison Punch हे मदु या व
मण या या श ि या करणेसाठी आवश्यक असतात. यामुळे यां नी निवन Kerrison Punch तातडीने
िमळणेकामी मागणी के लेली आहे.
उपरो त येक दोन नग Kerrison Punch खरे दीकामी दु वनीव न ३ पुरवठाधारकां कडू न दरप क
मागिव यात आलेले आहे. यानु सार ा त दरप कां चा तपिशल खालील माणेName of
Item

Kerrison
Punch No.2
Kerrison
Punch No.3
Kerrison
Punch No.5

Qt
y.

Kalelker Surgical Industries,
Mumbai
Make/
Rate in
Total in
Code
Rs.
Rs.

Dolphin Surgicals,
Thane
Rate in
Total in
Rs.
Rs.

Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
Rate Per
Total in
in Rs.
Rs.

2

22.J523.18

6918.00

13836.00

5277.75

11555.50

14375.00

28750.00

2

22.J533.20

7179.00

14358.00

5277.75

11555.50

14375.00

28750.00

2

22.J553.20

7179.00

14358.00

5277.75

11555.50

14375.00

28750.00

Total -

42552.00

Total -

34666.50

Total -

86250.00

Warranty

1 Year

उपरो त ा त दरां चे त यात Kerrison Punch Size No.2,3,5 करीता M/s. Dolphin
Surgicals, Thane यां चे दर िन न तम येत आहेत. यांचे दरानु सार सदरचे खरे दीकामी पुणािकं त र कम
.३४,६६७/- (अ री .चौतीस हजार सहाशे सदुस ट मा ) इतका अं दाजे खच अपेि त आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील युरो ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता Kerrison Punch Size
No.2,3,5 येक दोन नग खरे दीकामी िविहत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पु णािकत
र कम .३४,६६७/- (अ री .चौतीस हजार सहाशे सदुस ट मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .९३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील युरो ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता
Kerrison Punch Size No.2,3,5 येक ०२ नग खरे दी करणेकामी िविहत प दतीने कोटे शन
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३४,६६७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास यां वर इ स टी ह दर वाढीस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये रे डीओलॅाजी िवभागात िनयोिजत कमचारी आकृ तीबं धा माणे दोन िसिनयर
रे डीरओलॉिज ट व दोन यु.रे डीओलॉिज ट अशी िनयोिजत पदे आहे. पैक १ िसनीयर रे डीरओलॉिज ट पद
भरले आहे व उवरीत ३ पदे र त आहेत. यु. रे डीरओलॉिज ट सोनो ािफ व कलर डॉपलर या तपास या करतात
व यांना एकु ण िबल र कम २०% र कम मािसक वेतना यितरी त इ से टी ह हणुन दे यात येते. ही र कम
तुलना मक टया कमी अस याने यु. रे डीरओलॉिज ट सोडु न जातात, हे माण यामानाने मोठे आहे.
यु. रे डीरओलॉिज ट नस याने ी साईबाबा हॉि पटलम ये असलेले सोनो ािफ तपास या बं द आहेत.
हॉि पटलम ये राजीवगां धी योजना कायरत आहे. या योजनेअं तगत णां या सव तपास या करणे बं धनकारक
आहे. ी साईनाथ णालयामधील सोनो ािफ मिशन सु दा रे डीरओलॉिज ट अभावी बं द आहे व त्यामुळे
णालयात सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास या होत नाहीत व णांची सोय हो या या टीने तातडीची बाब
डॉ.तृ ती बाळासाहेब िभसे यां ची ि हजीट ग प दतीने ता पु या व पात यु. रे डीरओलॉिज ट हणुन
िद.२७.०७.२०१६ रोजी मा.कायकारी अिधकारी यां चेमा यतेने िनयु ती कर यात आली असुन मािसक वेतन
नस याने सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास यांवर .२५०/- व .५५०/- इतका इ से टी ह दे यास मा यता
िमळाली आहे.
हॉि पटलम ये सोनो ािफ दर .३५०/- व कलर डॉपलर दर १,१००/- असे दर आकारले जातात. यु.
रे डीरओलॉिज ट यां ना मािसक वेतना यितरी त येक .७०/- व .२२०/- अशी दे यात येत आहे. सदर यु.
रे डीरओलॉिज ट यां ची तातडीने ता पु या व पात िनयु ती कर यात येऊन यांना मािसक वेतन नस याने
ि हजीट ग प दतीने यांना .२५०/- व .५५०/- इ स टी ह दे याचे मा य के ले आहे. साधारणतः दर महा एक
लाखापयत र कम यांना िमळे ल. माहे ऑग ट २०१६ म ये के ले या तपास यांवर यांना या सुधारीत दराने
.९३,४००/- इतक र कम इ से टी ह हणुन देय होत आहे.
यु. रे डीओलॉिज ट यां ची िनयु ती झा याने हॉि पटलमिधल सोनो ािफ तपासणी चालु झाली आहे .
मािसक वेतन नस याने वाढीव इ से टी ह दराने होणारी र कम ही साधारणतः पुव इतक होत आहे तरी िविहत
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प दतीने यु.रे डीओलॉिज ट िनयु ती होईपयत ि हजीिटं ग प दतीने नेमले या यु.रे डीओलॉिज ट यां ना मािसक
वेतन नस याने सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास यांवर .२५०/- व ५५०/- या दराने इ से टी ह अदा कर यास
मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे न द घेणेसाठी सादर.
िनणय .९३९ यावर सिव तर चचा होऊन, िविहत प दतीने यु.रे डीओलॉिज टची िनयु ती होईपयत णां ची गैरसोय
होऊ नये, याकरीता ि हजीिटं ग प दतीने नेमले या यु.रे डीओलॉिज ट यां ना मािसक वेतन नस याने
सोनो ािफ व कलर डॉपलर तपास यांवर अनु मे .२५०/- व ५५०/- या दराने इ से टी ह अदा करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
डॉ.बाळकृ ण ई रलाल मां गु िकया, आरएमओ यां ची सं थान सेवा सं पु ात (टिमनेशन) आणणेबाबत.
ताविद. २०/०८/२०१५ रोजी मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार डॉ. बाळकृ ण ई वरलाल मां गिु कया यां ची
आरएमओ या पदावर १ वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी जा.नं. एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/ १४५९/
२०१५ िद. २६/०८/२०१५ अ वये नेमणूक करणेत आली होती यानुसार ते िद. १९/०९/२०१५ रोजी कामावर
हजर झाले होते.
तदनं तर डॉ.मां गिु कया हे िद. ०१/०१/२०१६ ते िद. ०३/०१/२०१६ अखेर ०३ िदवस िवनापरवानगी
गैरहजर तसेच िद. २५/०१/२०१६ पासून कामाव न िवनापरवानगी गैरहजर अस याने यांना जा.नं.एसएसएस/
वशी-७ए/ ३७५/ २०१६ िद.२७/०४/२०१६ अ वये गैरहजेरीबाबतचा लेखी खु लासा सादर करावा अ यथा
िश तभं गाची कायवाही करणेत येईल, असे कळिवणेत आले होते. सदरचे प डॉ. मां गिु कया यां ना ा त होऊनही
ते कामावर हजर झाले नाहीत अथवा यांनी कु ठ याही कारचा प यवहार इकडील कायालयाशी के लेला नाही.
तदनं तर, पु हा यांना जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/ २०४२/ २०१६ िद.२७/०७/२०१६ अ वये
गैरहजेरीबाबतचा लेखी खु लासा सादर करावा अ यथा िश तभं गाची कायवाही करणेत येईल असे कळिवणेत
आले होते. सदरचे प डॉ. मां गिु कया यां ना ा त होऊनही यांनी यानं तर कु ठ याही कारचा प यवहार के लेला
नाही.
डॉ.मां गिु कया यां ची नेमणूक १ वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी कर यात आलेली आहे. यांचा
प रिव ािधन कालावधी िद. १८/०९/२०१६ अखेर संपु टा त आलेला आहे. डॉ. मां गिु कया यां ना उपरो त माणे
दोन वेळेस कळवुनही ते अ ापपयत कामावर हजर झालेले नाहीत. याव न यांना सं थान सेवेत वार य
नस याचे िदसून येते .
मा. िव व त - ी. वाकचौरे साहेब, ी. भोसले साहेब, ी. तां बे साहेब यां नी िद. ०७/११/२०१६ रोजी
ी साईबाबा णालयात भेट देऊन तेथील वै क य अिधका-यां चे हजेरी रिज टर तपासले व यांनी यावर "डॉ.
बाळकृ ण ई वरलाल मां गिु कया एक वषापासून गैरहजर आहेत िनयं ण अिधकारी यां नी काय कायवाही के ली?
खर तर संबं िधत डॉ टर यां ना सेवेतनु ता काळ कमी करावयास पािहजे होते व यांचे जागी नवीन डॉ टर नेमणुक
करावयास पािहजे होते. याबाबत भिव यात असे घडणार नाही ासाठी कायवाही कर यात यावी" असे िनदश
िदलेले आहेत.
डॉ.बाळकृ ण ई वरलाल मां गिु कया, आरएमओ हे यां या एक वषा या प रिव ाधीन कालावधीम ये
िवनापरवानगी गैरहजर अस याने यांचेशी याबाबत दोन वेळा प यवहार क नही यांनी कु ठलाही ितसाद न
िद याने यांना सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसते. सबब, डॉ.मां गिु कया यां ची सं थान सेवा संपु टा त
(टिमनेशन) आणणेस व यांना तसे कळिवणेकामी िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .९४० यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.बाळकृ ण ई वरलाल मां गु िकया, आरएमओ हे प रिव ाधीन
कालावधीम ये िवनापरवानगी गैरहजर आहेत व यां चेबरोबर प यवहार क नही ते ितसाद देत नाही,
यामु ळे यांना सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसू न येत.े सबब, डॉ.बाळकृ ण ई वरलाल मां गु िकया,
आरएमओ यां ची सं थान सेवा सं पु टात (टिमनेशन) आणणेत यावी. तसेच याबाबत यां ना लेखी
व पात कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
ऑ झीलरी नस हे पदनाम आकृ तीबं धाम ये समािव करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानचे ी साईनाथ णालयातील नस पदासाठी िद. ०८/११/१९८३ रोजी मुलाखती घेणते
आ या हो या सदर मुलाखतीतुन क णा बबन गवई , एसएससी अनु तीण, एएनएम-८२ (ज मतारीख ०२/०४/१९५९) यां ची िनवड करणेत आ याने यांची जा.नं.एसएसएस/वशी०१/१२०६८/८३ िद.
२५/१२/१९८३ अ वये ी साईनाथ णालयात प रचा रका हणून ६ मिहने कालावधीसाठी ता पुरती नेमणूक
करणेत आली होती यानु सार िद. ०२/०२/१९८४ रोजी कामावर हजर झाले या आहेत. तदनं तर यांचे िनयत
वेतनात वेळोवेळी वाढ क न जा.नं.एसएसएस/वशी०१/३३९०/८६ िद. १०/०३/१९८६ अ वये यांना वेतन ेणी
दे यात आलेली आहे. यानं तर यांना सं थान िनयमानु सार वािषक वेतनवाढी तसेच सेवेत १२ व २४ वष पू ण
झा यामुळे व र ठ वेतन ेणी लागु करणेत आलेली आहे .
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महारा शासन िवधी व याय िवभाग िनणय . सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा मं ालय,
मुं बई िद. ०७/०८/२००९ नु सार ी साईबाबा सं थानचा आकृ तीबं ध मं जरू झालेला आहे. सदर आकृ तीबं धात
ऑ झीलरी हे पदनाम सामािव ट नाही तथािप सदर पदावर आर ण कायदा लागू हो यापूव च एका कमचा-याची
नेमणूक कर यात आलेली आहे.
सं थानसाठी आर ण कायदा लागू झा याने सं थानचे अिधकारी / कमचा-यां ची संवगिनहाय
िबं द ूनामावलीचे ा प तयार कर याचे काम मागासवग क ामाफत चालू असुन सदरची िबं द ुनामावली मा. सहा.
आयु त, मागासवग क , िवभागीय आयु त कायालय, नािशक यां चेकडू न क न यावयाची आहे.
मं जरू आकृ तीबं धात ऑ झीलरी नस हे पदनाम मं जरू नस याने परं तु सदरचे पद य ात णालयाचे
आ थापनेवर भरलेले अस याने मा. सहा. आयु त, मागासवग क , िवभागीय आयु त कायालय, नािशक
यां चेकडू न िबं द ूनामावली तपासणी करताना आकृ तीबं धात सदर पदा यामं जरू ीची आव यकता आहे.
सदर पद मं जरू ीबाबत महारा शासन िवधी व याय िवभागाकडे ताव सादर करणेबाबत ी.
यं.अ.खैरे, सं थान आ थापनािवषयक स लागार यां नी िद. २३/०९/२०१६ रोजी सुचना के ले या आहेत.
तथािप, ीमती क णा बबन गवई ा सं थानसाठी आर ण कायदा लागु हो या या अगोदरच जू
झाले या आहेत.
सबब, आता ी. यं.अ.खैरे, सं थान आ थापनािवषयक स लागार यां चे सुचनेनु सार िबं द ूनामावलीचे
काम पूण करणेसाठी ऑकझीलरी नस हे पदनाम ी साईबाबा सं था नचे आकृ तीबं धात समािव ट करणेचा ताव
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मं जरु ीसाठी पाठिवता येईल, यास मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .९४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. यं.अ.खैरे, सं थान आ थापनािवषयक स लागार यां चे सु चनेनु सार
िबं दू नामावलीचे काम पू ण करणेसाठी ऑकझीलरी नस हे पदनाम ी साईबाबा सं थानचे
आकृ तीबं धात समािव ट करणेचा ताव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे मं जु रीसाठी
पाठिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृ तीबं धाम ये पर यु जिन टचे आणखी एका पदाचा समावेश
करणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयाचे मं जरू आकृ तीबं धात पर युजिन टचे एक पद वाढिवणेबाबतचा ताव िद.
१५/०९/२०१२ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत आला होता यावर िनणय . ७५०
खालील माणे झाला आहे.
“ ी साईबाबा णालयाचे आकृ तीबं धाम ये पर युजिन ट या पदाचा समावेश करणेकामी शासनास
ताव सादर करणेत यावा.”
उपरो त िनणयास अनु स न, सं थानकडू न जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२५१/२०१३ िद.
१६/०४/२०१३ अ वये शासनास ताव सादर करणेत आला होता. यानु सार िवधी व याय िवभाग यां नी
सासंिव-२०१४/ ८०/ . .२५/का१६ िद. ०४/०८/२०१४ प ा वये “सदर पद िनम तीमुळे ी साईबाबा
सं थानास िकती आिथक भार पडणार आहे व मा. उ च यायालयाने िस हील अॅ लीके शन नं. १२०५६/२०१२
मधील िद. १६/१०/२०१२ रोजी िदले या िनदशानुसार सदर तावास मा यता देणे यो य होईल िकं वा कसे?” या
बाबत शासनाने प टीकरण मािगतले होते. सदर प टीकरण इकडील जा.नं. एसएसएस/ एसएसबीएच/
एचआर१८३०/ २०१४ िद. ०५/०८/२०१४ अ वये सादर कर यात आले होते. तदनं तर िवधी व याय िवभाग
यां चेकडील सासंिव-२०१४/८०/ . .२५/का.१६ िद.२५/०९/२०१४ चे प ा वये खालील माणे कळिव यात
आले आहे.
“ ी साईबाबा हॉि पटल या आ थापनेवरील आकृ तीबं धात पर युजिन टचे एक पद न याने समािव ट
कर यास मा. उ च यायालयाने िस हील अॅ लीके शन नं. १२०५६/२०१२ म ये िद. १६/१०/२०१२ रोजी
िदले या आदेशा या अनुषं गाने मा. उ च यायालयाची रतसर पू वमा यता घे या या अटीवर शासनाची मा यता
दे यात येत आहे”.
उपरो त मा यतेनसु ार सदरचा िवषय िद. ०८/०९/२०१५ रोजीचे मा. ि सद यीय सिमती सभेसमोर
सादर करणेत आला होता. यावर िनणय . ३०६ खालील माणे झाला आहे.
“ ी साईबाबा हॉि पटल या आकृ तीबं धाम ये पर युजिन टचे आणखी एका पदाचा समावेश
करणेकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी असे ठरले.”
तदनं तर िवधी िवभागाने मा. उ च यायालयातील सं थानचे काम करणारे वक ल ी. संजय चौक दार
यां चेमाफत िस हील अॅि लके शन नं १२४५९/२०१६ दाखल करणेत आले.
त्यानं तर शासनाकडू न िद. २८/०७/२०१६ रोजी या आदेशाने सं थानचा कारभार पाहणेसाठी न याने
यव थापन सिमती या सद यांची िनयु ती के याने यापुव मा उ च यायालयाची मा यता घेणक
े ामी दाखल
के लेले ३३ िस हील अज मागे घेणबे ाबत िवधी िवभागाकडू न खालील माणे ताव सादर करणेत आला.
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मा.उ च यायालयाने, जनिहत याचीका १८/२०११ म ये िद. १३/०३/२०१२ रोजीचे आदेशाने
सं थानचा कारभार पहाणेकामी मा ि सद य सिमतीची िनयु ती के ली होती जनिहत याचीका १८/२०११
मधील िद. १३/३/२०१२ व िस हील अज १२०५६/२०१२ मधील िद. १६/१०/२०१२ आदेशाने shall not
take any major financial decision of whatsoever nature असे िनदश िदलेले आहेत. तुतचे
िनदशास अनुस न व मा. ि सद य सिमतीने वेळोवेळी घेतले या िनणयानुसार खचास/ कामास मा उ च
यायालयाची मा यता घेणक
े ामी 33 िस हील अज सं थान वक लामाफत मा उ च यायालयात दाखल कर यात
आले आहेत. सदरचे 33 िस हील अज मा उ च यायालयात पड ग आहेत.
शासनाने िद. २८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार पहाणेसाठी न याने मा यव थापन
सिमतीचे सद यांची िनयु ती के ली आहे आता मा उ च यायालयाने िद. १३/०३/२०१२ रोजी या आदेशाने
गठीत के लेली मा ि सद य सिमती संपु टात आलेले अस याने, मा उ च यायालयात खचास/ कामास परवानगी
िमळणेकामी दाखल के लेले, परं तु मा कोटात पड ग असलेले 33 िस हील अज मा उ च यायालयातून मागे
घेऊन सदरचे िवषयसंबं धीत िवभागामाफत पु हा मा यव थापन सिमतीचे सभेपढु े फे रसादर क न मा यव थापन
सिमतीचा यावर िनणय घेऊन िनणया माणे पुढील कायवाही करता येईल. तरी ३३ िस हील अज मा. उ च
यायालयातून मागे घेणबे ाबतचे िनणयाथ सादर.
उपरो त तावावर िनणय ५६६ खालील माणे झाला आहे.
“त कालीन ीसद य सिमतीम ये वेळोवेळी झाले या िनणयानुसार मा उ च यायालयाचे
परवानगीसाठी दाखल के लेले 33 िस हील अज मागे (Withdrawn) घे यासा मा यता दे यात आली.”
उपरो त िनणयानु सार नमुद ३३ िस हील अजाम ये ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृ तीबं धाम ये
पर युजिन ट या आणखी एका पदाचा समावेश करणेबाबतचा िवषय अस याने शासक य अिधकारी, णालये
यां नी जा. नं. एसएसएस/वशी- अ/२१७०/२०१६ िद. ०९/०९/२०१६ चे प ा वये व . िवधी अिधकारी यां नी
जा.नं.एसएसएस/ वशी-िवधी/१७४२/२०१६ िद. १६/०९/२०१६ चे प ा वये मा. उ च यायालयाची मा यता
घेणक
े ामी दाखल के लेले िस हील अज मागे घे यात आलेले अस याने सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े तातडीने सादर करणेची कायवाही करणेबाबत कळिवले आहे.
तरी, िवधी व याय िवभाग यां नी सासंिव-२०१४/८०/ . .२५/का.१६ िद. २५/०९/२०१४ चे प ा वये
ी साईबाबा हॉि पटल या आ थापनेवरील आकृ तीबं धात पर युजिन टचे एक पद न याने समािव ट कर यास
मा. उ च यायालयाची रतसर पूवमा यता घे या या अटीवर शासनाची मा यता दे यात येत आहे, असे
कळिवले या आदेशावर उपरो त िनणय ५६६ ला अनुस न आता पु हा मं जरु ीसाठी मा. उ च यायालयात
जा याची आव यकता नाही, असे न मत आहे.
सबब, ी साईबाबा हॉि पटल या आ थापनेवरील आकृ तीबं धात पर युजिन टचे आणखी एक पद
न याने समािव ट कर यास शासनाने मा यता िदलेली अस याने याची न द घेणसे मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .९४२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
Leica Microsystems, Germany यां चेकडू न Semi Automatic Rotary Microtome
खरे दीकामी Custome Duty म ये सु ट िमळणेसाठी क टम कायालयास अज करणेस व सं थान
धमादाय असू न पु रिव यात येणा या सेवा मोफत/ ना नफा ना तोटा त वावर चालिवणेबाबत.
ताविद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय . २०४ (८) अ वये ी साईबाबा णालयातील
योगशाळा िवभागाक रता १ नग Semi Automatic Rotary Microtome हे M/s. Leica Microsystems,
Germany यां चेकडू न ७९०० इत या Euro म ये खरे दीस मा यता िमळालेली आहे, तसेच िद.०५/०५/२०१५
रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय . १४४ (१९) अ वये ी साईनाथ णालयातील िह टोपॅथ
िवभागाकरीता ०१ नग Semi Automatic Rotary Microtome ी साईबाबा णालयातील योगशाळा
िवभागाक रता खरे दी कर यात येत असले या मिशनचे मं जरू दराने खरे दी करणेस मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार M/s. Leica Microsystems, Germany यां ना इकडील प
.२११६
िद.०४/११/२०१५ अ वये ०२ नग Semi Automatic Rotary Microtome करीता १५८०० इत या Euro
चा पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे.
M/s. Leica Microsystems, Germany यां चे नावाने L/C No.1781031 उघड यात आलेली
असून यांचे Custome Duty म ये सूट िमळणेकामी Custom Office सोबत प यवहार चालु आहे . तथािप
नािशक येथील Custom Office यां नी िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये महारा शासनाचे िवधी व याय
िवभाग यां चेकडू न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ही धमादाय सं था अस याचे माणप घे यात
येऊन सदर माणप Custom Office ला दे यात यावे जेणक
े न सं थानची Custom Duty माफ कर याचे
माणप दे यात येईल असे कळिवलेले आहे. तथािप यापुव िद.१८/०१/२००७ रोजी जानक अ णकु मार,

{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc)

56

किमशनर स ल ए साईज अॅ ड क टम, िसमाशु क कायालय, औरं गाबाद यां चेकडू न ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड ही धमादाय सं था अस याचे माणप घे यात आलेले आहे.
यानुसार इकडील प जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/ वशी- टोअर (पी/एस)/ १६५०/ २०१६
िद.२२/१०/२०१६ अ वये महारा शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मुं बई यां चेकडे माणप िमळणेकामी प
पाठिव यात आलेले आहे. यानं तर िवधी व याय िवभागातील खेडकर मॅडम यां नी िद.०७/११/२०१६ रोजी
दुर वनीव न सं थान माफत कर यात आलेली मागील ३ वषा या चॅरीटीची मािहती मागिवलेली होती ती देखील
यांना िद.०७/११/२०१६ रोजी ई-मेल दारे पाठिवलेली आहे.
तथािप महारा शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मुं बई यां नी जा. .सासंिव-१०१६/ . .१९३/का.१६
िद.११/११/२०१६ रोजीचे प ा वये –
(०१) क टम डयुटीम ये सुट िमळिव याकरीता क टम कायालयास अज कर याबाबतचा यव थापन
सिमती या ठरावाची मागणी के लेली आहे.
(०२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ही धमादाय सं था असून सं थे कडू न पुरिव यात
येणा-या सेवा मोफत / ना नफा ना तोटा या त वावर पुरिव यात येत अस याबाबत यव थापन सिमती या
ठरावाची मागणी के लेली आहे. यानु सार साईबाबा सं थान या वािषक अहवाल व लेखाप र ण अहवाला या
मािहतीव नणालयामाफत िशड येथील वृ दा मातील णां ना िवनामु य वै िकय सेवा उपल ध क न िदली
जाते तसेच मिह यातून दोन वेळेस वृ दा मात िफरते वै िकय पथक पाठिवले जाते .
वै िकय िशबीरां चे आयोजनअहवाल सालात, खाली नमुद के ले माणे िविवध वै िकय िशिबरां चे यश वी र या आयोजन करणेत आले :
अ.नं. िशिबराचे नां व
िशिबर कालावधी
लाभाथ ण सं या
025
01 मोफत मोतीिबं द ु श ि या िशबीर
िद. 05 स टबर, 2015
559
02 मोफत मोतीिबं द ु श ि या िशबीर
माहे ऑ टोबर ते नो हबर, 2015
057
03 िकडनी टोन िशबीर
िद. 09 ते 12, ऑ टोबर, 2015
आयुविदक प दतीने हाडां ची
200
04
िद. 19 नो हबर, 2015
िठसुळतेची यं ा दारे तपासणी िशबीर
059
05 िकडनी टोन िशबीर
िद. 22 ते 24 जानेवारी, 2016
वरील सव िशबीरां म ये सं थानचे वै क य अिधकारी, तां ि क कमचारी तसेच बाहेरील त मानद
डॉ टसकडू न आव यकतेनु सार सव सहा य िदले जाते. िशबीरां म ये उपचार कर यात येणा या णां कडू न
कोण याही कारचे शु क न आकारता यां ना संपू ण वै क य सेवा, रहा याची यव था व जेवणाची यव था
िवनामू य पुरिवली जाते .
वै क य आिथक मदत व धमादाय सेवा
गरीब आिण गरजू णां ना भारतातील धमादाय सं थांनी, िनमशासक य िकं वा शासक य सं थांनी,
सावजिनक सं थां नी, सहकारी सं थां नी चालिवले या णालयात श ि या के यास / उपचार घेत यास एकू ण
खचा या 15 ट के िकं वा जा तीत जा त पये 25,000/- मा मदत णालयाचे नावे िडमां ड ा ट दारे
पाठिवली जाते. खाली नमूद के ले या श ि यां साठी / आजारावरील उपचारां साठी सं थान यव थापनामाफत
वै िकय आिथक मदत (वै िकय अनुदान) िदले जाते :
01.
दयश ि या व नं तरचे उपचार
02.
िकडनी श ि या व नं तरचे उपचार
03.
मदुची श ि या व नं तरचे उपचार
04.
र ासंबं धीचे उपचार (उदा.िहमोिफिलया)
05.
ककरोग श ि या व नं तरचे उपचार
06.
मणका श ि या व नं तरचे उपचार
07.
Guillain Barre Syndrome
08.
कॉ लीअर इ लां ट
उपरो आजारां पैक ने रोगासंबं धीत या श ि या सं थान या णालयां म ये होऊ शकतात,
या यित र इतर ने श ि यां साठी वै िकय अनु दान उपल ध क न िदले जाते.
सं थानचे वै िकय आिथक अनु दान िनयमावलीनुसार णास गं भीर आजारासाठी फ एकदाच
अनुदान दे याची तरतूद आहे, परं तु मा. यव थापन सिमतीने गं भीर आजारासाठी णाने पाच वषाने मागणी
के यास यास 05 वषानं तर पु हा वै िकय अनुदान देणेबाबत िनणय घेतलेला आहे.
गे या 03 अहवाल सालात गरजू णां ना उपल ध क न देणते आले या वै िकय अनुदान र कमेचा व
लाभाथ णां चा गोषवारा खालील माणे :
अ.नं. आिथक वष
अनु दान लाभाथ ण सं या अनु दान वाटपाची र कम पये
01
सन 2013-2014
2572
5,45,57,487/02
सन 2014-2015
1568
3,70,49,331/03
सन 2014-2015
0871
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तसेच णालयामाफत आिथक टया दुबल, गरीब व गरजू णांना वै िकय उपचार िबलांम ये
सवलती देणते आले या आहेत. गे या 04 अहवाल सालात वै क य आिथक सवलतीचा व लाभाथ णांचा
गोषवारा खालील माणे–
अ.नं.

1
01
02
03

आिथक वष

2
सन 2013-14
सन 2014-15
सन 2015-16

अ यं त गरीब
कमकु वत (Weaker)
(Indigent)
ण
िदलेली
ण िदलेली सवलत
ण
सं या सवलत पये सं या
पये
सं या
3
4
5
6
(3+5)
434
7,04,222
4631
21,76,640
5065
429
3,19,932
4692
30,90,457
5121
385
3,19,271
4931
35,45,676
5316

एकु ण
िदलेली सवलत
पये
(4+6)
28,80,862
34,10,389
38,64,947

णालयासाठी औषधे व इतर आव यक सािह य:
ी साईनाथ व ी साईबाबा या दो ही णालयां साठी णां या रोगिनदान व उपचारां साठी आव यक
असलेली औषधे, उपकरणे आिद सािह य खरे दीसाठी म यवत औषध भां डार थापन कर यात आलेले आहे.
अहवाल सालात, अं दाजे .17.95 कोटी मा ची औषधे, सिजकल इ मटस व इतर आव यक सािह य आिद
उपल ध क न दे यात आलेले आहे.
तसेच दो ही णालयाकडील णां चे कपडे व इतर िलनन व छ करणे, धुणे व इ ी करणे यासाठी
वतं लॉ ीची यव था कर यात आली आहे.
णां ना वै िकय उपचार िबलातील सवलती या िविवध योजना:
(अ) आिथक ट् या दु बल घटकातील णां ना सवलत:
बी. पी. टी. अॅ ट, 1950 व मा. उ च यायालयाची योजना, िविवध शासक य योजना, मा. यव थापन
सिमतीचे िनयमानुसार, दा र य रे षेखालील गरीब, गरजु व दुबल घटकातील णां ना वै िकय उपचार िबलात
िनयमानुसार सवलत दे यात येत आहे . याचा गे या 03 वषाचा तपशील :
अ.नं.
अहवाल वष
लाभाथ णांची सं या आिथक सवलत पये (कोटी)
01
सन 2013-2014
25,250
7.83 कोटी
02
सन 2014-2015
47,655
7.31 कोटी
03
सन 2015-2016
50,282
7.00 कोटी
परतावा- त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 28 जु ल,ै 2007 रोजीचे िनणयानु सार, णांना
वै िकय अनु दानाचे र कमेचा परतावा करणेत येतो. याबाबतची कायवाही णालय िवभागांतगत असले या
जनसंपक कायालयामाफत के ली जाते . या परता याचा तपशील खालील माणे –
जीवनदायी योजनेचे ण
इतर ण
अ.नं.
सन
ण सं या
परतावा .
ण सं या
परतावा .
1
2013-14
41
23.62 ल
03
0.76 ल
2
2014-15
27
13.69 ल
03
0.50 ल
3
2015-16
05
03.73 ल
--ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात ना नफा ना तोटा त वावर वै िकय सेवा पुरिव यात येत असून
याकरीता आलेला वािषक खचाचा तपिशल खालील माणेYear 2013-14
Sr. No. Particulars
Amount
Amount
1
Opening Stock of Medicine
50,690,005.42
2
Add : Purchase of Medicine
338,363,850.17
Add : Expenses of Hospital
519,539,271.02
Total
908,593,126.61
3
Less : Hospital Receipt
756,316,395.80
Less: Closing Stock of Medicine 30,495,920.98
786,812,316.78
Deficit
121,780,809.83
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Year 2014-15
Sr. No. Particulars
1
Opening Stock of Medicine
2
Add : Purchase of Medicine
Add : Expenses of Hospital
Total
3
Less: Hospital Receipt
Less: Closing Stock of Medicine
Deficit
Year 2015-16
Sr. No. Particulars
1
Opening Stock of Medicine
2
Add : Purchase of Medicine
Add : Expenses of Hospital

Amount
30,495,920.98
280,528,860.00
515,258,241.05

826,283,022.03
603,097,172.97
45,503,295.46

Amount
45,503,295.46
180,221,108.66
567,209,074.53
Total

3

Amount

648,600,468.43
177,682,553.60

Amount

792,933,478.65

Less : Hospital Receipt
505,290,848.98
Less : Closing Stock of Medicine
48,737,292.96
554,028,141.94
Deficit
238,905,336.71
इतर उप म –
(अ) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण क , िशड . (आय. टी. आय.)
िशड व प रसरातील ामीण भागातील िव ाथ - िव ाथ ंन ना यवसायािभमुख िश ण िमळावे व
यां ना वयं रोजगार उपल ध हावा या ीने सं थान यव थापनामाफत िशड येथे औ ोिगक िश ण क सु
करणेत आलेले आहे. अहवाल सालात, औ ोगीक िश ण सं थेत गत व चिलत तं ानावर आधारीत बारा
यवसाय असून या यवसायां या एकू ण तेवीस तुकड् या आहेत. तसेच िश ण क ामाफत महारा ान
महामं डळाचा शासनमा य संगणक अ यास माचा (MS-CIT) उप म व यशवं तराव च हाण मु िव ापीठाचे
संगणक िश ण वग चालिवले जातात. या िश ण क ात िशि त 33 िनदेशकाकडू न िश ण दे यात येत
आहे.
गे या 03 अहवाल वषाम ये या िश ण क ात िश ण घेणा या िश णा याची सं या व य ात
झाले या खचाचा तपिशल खालील माणे :
अ.नं. तपशील
िश णाथ सं या
अहवाल वष सन 2013-14
सन 2014-15
सन 2015-16
01
यवसाय िश णाथ
231
268
02
संगणक
अ यास म 034
029
िश णाथ
य ात झालेला खच २,९२,७३,४२६.४५ ३,०१,४६,१४५.७९ ३,१३,१७,१३७.२९
य ात होणारे अिथक २,५२,९९,४७३.४५ २,६०,९८,१८२.७९ २,७२,५४,६४८.२९
नु कसान
ब) ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कू ल, िशड .
िशड व िशड प रसरातील ामीण भागातील मु ला-मुल ना इं जी मा यमाचे िश ण िवनासायास ा
हावे हणून सं थान यव थापनामाफत इंि लश िमिडयम कू ल सु करणेत आलेले आहे . या शाळे साठी
शासनाकडू न कोणतीही आिथक मदत वा अनुदान घेतले जात नाही. िव ा याकडू नही शै िणक शु क
आकारतां ना ते आिथक ट् या सवसामा यां ना परवडेल, असेच ठे व यात आलेले आहे.
या इंि लश िमिडयम कू ल म ये , युिनअर के जी ते इय ा दहावी पयत वग चालिवले जातात. गे या 03
अहवाल वषात या शाळे त िश ण घेणा या िव ा याची सं या व य ात झाले या खचाचा तपिशल खालील
माणे :
िव ाथ िव ािथनी एकू ण एस.एस.सी.
य ात झालेला त्य ात होणारे
अ.नं. अहवाल वष
सं या
सं या
सं या
िनकाल
खच
अिथक नु कसान
01 सन 2013-2014 1214
872
2086
100 %
२२६२१९५४.०० १४२१९७१७.००
02 सन 2014-2015 1296
945
2245
100 %
२५३९९९१६.७५ १५१०८७०३.७५
03 सन 2015-2016 1382
991
2373
100 %
२८०११४४३.६६ १५८४८५५८.६६
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क) ी साईबाबा क या िव ा मं दीर, िशड ी साईबाबा क या िव ा मं दीर, िशड या शै िणक संकु लात रा य शासना या िनणयानु सार
िव ाथ ंन ना इय ा दहावीपय त मोफत िश ण देणते येत असून , यां चेकडू न कोण याही कारचे शै िणक शु क
आकारले जात नाही. तसेच या िव ालयासाठी शासनाकडू न आिथक मदत वा अनुदान घेतले जात नाही.
ी साईबाबा क या िव ा मं िदरम ये गे या 03 अहवाल वषाम ये िश ण घेत असले या िव ाथ ंनीची
सं या व य ात झाले या खचाचा तपिशल खालील माणे :
अ.नं.
अहवाल वष
िव ािथनी एस.एस.सी.
य ात झालेला
य ात होणारे
सं या
िनकाल
खच
अिथक नु कसान
01
सन 2013-2014
736
99.06 %
११९३६६१३.०० ११९३२४५८.००
02
सन 2014-2015
710
100 %
१२७२५७२५.३१ १२७२३३७५.३१
03
सन 2015-2016
690
97.30 %
१२८३३१७८.५० १२८२३३३८.५०
(ड) ी साईबाबा किन महािव ालय, िशड .
ी साईबाबा किन महािव ालय, िशड या शै िणक संकु लात िव ाथ / िव ाथ ंन ना िव ान, कला
व वािण य या तीनही शाखेतील िश ण देणते येत असून , शासन िनणयानु सार मुल ना मोफत िश ण देणते येत
आहे. तसेच या िव ालयासाठी शासनाकडू न आिथक मदत वा अनुदान घेतले जात नाही. तूत सदर किन
महािव ालय हे जागे या कमतरतेमळु े सं थानने िज हा प रषद , अहमदनगर यां ना बां धनू िदले या ाथिमक
शाळे या इमारतीम ये भरिव यात येत आहे. ी साईबाबा किन महािव ालयात, गे या 03 अहवाल वषाम ये
िश ण घेत असले या िव ा याची सं या खालील माणे :
अ.नं.
अहवाल वष
िव ाथ /
एच.एस.सी.
य ात
य ात होणारे
िव ािथनी सं या
िनकाल
झालेला खच
अिथक नु कसान
01
सन 2013-2014
1222
98.00 % १५९१८२२५.०० १५०७२२०६.००
02
सन 2014-2015
1392
97.00 % १७५६२४८४.०० १७०२२८८३.००
03
सन 2015-2016
1354
91.93 % १९३१५२५२.०० १८७७४६९९.००

अ.नं.
01

अ पोपहार सु िवधा सं थान प रसरातील तसेच दशन रां गेतील भ ां ना उपहारगृहा दारे (कॅ टीन) 24 तास चहा, कॉफ , दूध,
िबि कटे व िमनरल वॉटर सुिवधा पुरिवली जाते . तसेच सकाळी 06 ते 10 यावेळेत ना ा पािकटे मिहला बचत
गटामाफत तयार क न घेऊन साईभ ां ना उपल ध के ली जातात. उपहारगृहामाफत उपल ध क न देणते येणारे सव
पदाथ सवलती या व वाजवी दराम ये भ ां साठी उपल ध आहेत. ना ा पािकटा या एका पािकटात पु या, सुक
भाजी, िम ा न असे पदाथ उपल ध क न िदले जातात. उपहारगृहात पाल, ि टािनया, सनिफ ट आिद कं प यां ची
िबि कटे कं पनी दरात उपल ध क न िदली जातात.
साद लाडू सु िवधा ी साईबाबां चा साद हणून साईभ ां ना येक सुमारे 50 ॅमचे 03 मोतीचूर लाडू चे पािकट पये
20/- या सवलती या दराम ये उपल ध क न दे यात येते. मोतीचूर लाडू शु द गावरान तूपात काजू , बेदाणे,
वेलची आिद सुकामे यां सह बनिवले जात अस याने, ते अ यं त चिव असतात. भ ां ना लाडू साद सोबत घेऊन
जाणे सोयीचे हावे यासाठी हे लाडू चां गले सुकवून पेपर िपशवीत पॅक के ले जातात. यामुळे साद लाडू ं ना
साईभ ां कडू न मोठया माणावर मागणी असते. ितिदनी सरासरी 30 ते 35 हजार लाडू पािकटां ची मागणी होत
अस याने, साईभ ां ना ते सुलभपणे उपल ध हावेत हणून दोन वतं कं ाटदारां माफत साद लाडू तयार क न
घेणते येत आहेत.
याकामी लाडू साद िनिमती िवभाग हा वतं र या काया वीत करणेत आलेला असून , उपहारगृह
(कॅ टीन) िवभागाचे सम वयाने लाडू व बुं दी साद पािकटां चे िविहत प दतीने िवतरण के ले जात आहे.
अहवाल सालात, गे या वषाचे तुलनेत उपहारगृह िवभागामाफत भ ां ना सं थान प रसरात िविवध
िठकाणी (09 जागी) उपल ध क न दे यां त आले या सोयीमु ळे साद लाडू, चहा, कॉफ , दूध, िव म ये मोठी
वाढ झालेली आहे. याचा तपशील खालील माणे :
अहवाल वष
तपिशल
झालेला खच
िव तू न
जमा अनु दािनत (तोटा)
र कम
खच
सन 2013-2014 चहा
४१३०२८५१
१४६४६४०१
२६६५६४५०
कॉफ
१०२४७१३५
४९२६५०७
५३२०६२८
दुध
१२६६६५८७
४९६०८०५
७७०५७८२
अ न पाक टे ४६९३८३८०
१४१२७४२८
३२८१०९५२
साद लाडु २९२७८८३२५
१२४९९४०१०
१५७७९४३१५
{16} 22.12.2016, Shirdi (SPJ doc)

60

02

03

साद बुं दी
१५७७७३९७८
१५७७७३९७८
सन 2014-2015 चहा
२४०८५५४४
१७०८१९४६
७००३५९८
कॉफ
५४४५३८०
५२३५९४२
२०९४३८
दुध
६५६१४५६
५१३९५२२
१४२१९३४
अ न पाक टे ४९४७०९२२
१४८८९६६८
३४५८१२५४
साद लाडु ३२४३५४४३३
१६४४२९०८०
१५९९२५३५३
साद बुं दी
२२२७२५७८६
२२२७२५७८६
सन 2015-2016 चहा
३१९६१४१२
२२६६७६६८
९२९३७४४
कॉफ
७७६७१४०
७४६८४०४
२९८७३६
दुध
८५७१७७०
६७१४१८०
१८५७५९०
अ न पाक टे ४७७४७८६०
१५४८६७०६
३२२६११५४
साद लाडु ३५४७१६९४२
१५८१९६०००
१९६५२०९४२
साद बुं दी
२४२१५५७६४
२४२१५५७६४
या यित र उपहारगृहामाफत (कॅ टीन) अहवाल सालात, सं थानमाफत आयोिजत करणेत येणा-या
वै िकय िशबीरे , थमोपचार क े, िव ाथ -पालक मेळावे व इतर काय म-समारं भासाठी चहा, कॉफ , दूध
आिदची िवनामु य यव था करणेत आली.
सादालय भोजन सु िवधा (माहे स टबर, 2013 म ये ISO-२२०००-२००५ मानां कन ा सुिवधा )
िशड त येणा या साईभ ां या सुिवधेसाठी, मुलभूत सेवेपैक दुसरी आव यक अशी साद भोजनाची
सुिवधा आहे. ी े िशड येथे भेट देणा या साईभ ां ना साद भोजनाची सुिवधा िवनासायास, िवनािवलं ब ा
हावी, या ीने, तळमज यावरील व पिह या मज यावरील भोजनक िमळू न एकाच वेळेस 5500 भ साद
भोजन घेऊ शकतील अशा मतेची “ ी साई सादालय ” ही सव सोयी-सुिवधां यु अ यावत इमारत
भ ां या सोयीसाठी िदनां क 08 जानेवारी, 2009 पासून पू ण मतेने उपल ध क न दे यात आली आहे. साद
भोजन जलद व चवदार बनिवणेसाठी खालील देशी-िवदेशी बनावटी या यं णा व मिशनरीचा उपयोग क न घेणते
येत आहे :
01.
चपाती मिश स
02.
आटा मळणी यं
03.
िडश वॉिशं ग मिशन
04.
मसाला ाईडरं
05.
हेिजटेबल / राईस वॉशर
06.
हेजीटेबल ोसेसर मिशन
07.
ओिनयन िपलर मिशन
08.
गािलक िपलर मिशन
09.
बटर िम सर
10.
ऑनलाईन च क युिनट
11.
टीम बॉयलर
12.
सोलर टीम कु क ग िसि टम
13.
थिमक लुईड िहट ग यं णा
14.
आर. ओ. लँ ट
15.
माऊं टेड एल. पी. गॅस लॅ ट
16.
भाजीपाला व ायफु ट को ड टोअरे ज
17.
फायर हाय ट यं णा
18.
हाय ोिलक ॉलीज्
साद भोजन बनिवणसाठी वर नमुद के ले या मिशनर चा वापर के याने , मानवी मां त बचत तर
झालीच आहे, याबरोबर कमी वेळेत भ ां ना व छ व वािद साद भोजन उपल ध होत आहे. स या दररोज
सकाळी 10 वाजेपासून ते रा ौ 10 वाजेपयत अशी अिवरत 12 तास, ौढां ना .10/- व लहान मुलां ना .5/- या
सवलती या दरात पोटभर सादभोजन उपल ध क न दे यात येत आहे. साद भोजनात भात, वरण, चपाती व
दोन भा या, िम ा न असे पदाथ दे यात येतात. साद भोजनातील चपा या कं ाटदाराकडू न बनवून घे यात येतात,
तसेच चपाती मिश सचाही वापर करणेत येत आहे.
सादालयासाठी आव यक असणारा ताजा भाजीपाला हा िशड , राहाता येथील बाजारातून िललाव
प दतीने खरे दी क न आणला जातो. या यितरी सं थान या शेतीमधून उपल ध होणारा ताजा भाजीपाला
देखील वापरला जातो. सादालयासाठी आव यक िकराणामाल, कडधा य, मसाला वगैरे माल खरे दी
िवभागामाफत वतं पणे िनिवदा मागणी क न, वािषक दर िनि त क न खरे दी करणेत येतो. ितिदनी
साधारणपणे 40 हजारापयत साईभ सादालयाम ये साद भोजनाचा लाभ घेतात. उ सव व गद या काळात
ही सं या तीिदन 65 हजारापय त जाते. गे या तीन वषात साद भोजन घेणा या भ ां या सं येत होणारी वाढ
दशिवणारा त ा खालील माणे :
वषभरात सादभोजन
ितिदन सादभोजन घेणा या
अ.नं.
वष
घेणा या भ ां ची सं या
भ ां ची सरासरी सं या
01
माहे एि ल,2013 ते माच,2014
1,31,10,263
35,919
02
माहे एि ल,2014 ते माच,2015
1,29,46,618
35,470
03
माहे एि ल,2015 ते माच,2016
1,31,83,589
36,119
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सादालयात अ नपदाथ तयार करणेसाठी खरे दी के लेला िकराणा माल व अनुषं िगक सािह य, अ न व
औषध शासना या मानका माणे तपासणीकामी वतं योगशाळा उभारणी करणेत आलेली असून, सदरची
योगशाळा काया वीत करणेत आलेली आहे.
अ नदान सु िवधा जो भ िशरडीत येईल तो कधीही भुकेला िकं वा उपाशी राह नये यासाठी ी साईबाबा वतः या
हातां नी दारकामाईम ये भोजन तयार करीत व गरीब, भुके या भ ां ना जेऊ घालीत असत. ही िशकवण ल ात
ठे वनू , ितिदनी सुमारे 1500 गरीब, गरजू व अपं ग य ना सादालयाजवळील वतं अ नदान क ात
िदवसातून दोन वेळेस मोफत अ नदानाची यव था के लेली आहे . या यित र प रसरातील मुकबधीर, अं ध,
अपं ग शाळे तील िवद्या याना, वृ दा मातील वृ द आिदंना िवनामु य अ नदान करणेत येत आहे .
सादालयामाफत जे वणापासू न िमळणारे उ प न व य ात झालेला खचाचा तपिशलअ.नं.
तपशील
सादालयात भ तांकरीता
सादालयात भ तांकरीता
भोजनासाठी य ात येणारी
भोजनासाठी होणारा य ात
र कम
खच र कम ( पये कोटीत)
( पये कोटीत)
(१ वषाकरीता)
04
सादालय
38.95
71.36
अ. अिथक वष
नं.

जेवण तयार िव कर यात
करणेकामी
आले या
येणारा ती ताटां ची सं या
ताटानु सार
येणारा खच .

०१ सन
२२.९७
२०१३-१४
०२ सन
२३.७२
२०१४-१५
०३ सन
२४.८१
२०१५-१६

य ात ताटानुसार
येणारा वािषक खच

य ात ा त होणारे
एकु ण उ प न

उ प नापे ा झालेला
जा तीचा खच

१३११०२६६

३०,१०,९५,२६२.११ १३,११,०२,६६०.०० १६,९९,९२,६०२.११

१२८४६६१८

३०,४७,५६,३२५.२५ १२,८४,६६,१८०.०० १७,६२,९०,१४५.२५

१३१८३५८९

३२,७०,७१,९९७.५२ १३,१८,३५,८९०.०० १९,५२,३६,१०७.५२

ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम 2004 मधील सुधा रत कलम 29(1) अ वये,
िव त यव थेकडू न या सं थां ना / य ना िव ीय सहा य, व तु पाने अनु दाने दे यात आली आहेत अशा
सं थां ची नां व,े अनुदान र कम व अनु दान देणमे ागील उ ेश दशिवणारा त ा खालील माणे :
अहवाल वष २०१५-१६
अ.नं. लाभाथ चे नां व
र कम
उ ेश / बाबी
( अ ) रोख र कमे या व पातील अनु दान
01
िशड नगरपं चायत, िशड
5,25,00,000/पाणीपुरवठा योजना
िशड बस थानक तथा या ी िनवास
02
महारा रा य प रवहन महामं डळ
2,48,62,925/बां धकाम
03
महारा शासन
34,00,00,000/महारा जलयु िशवार अिभयान
िशडी शहर एकाि मक र ते िवकास
04
िशड नगरपं चायत, िशड
94,58,031/योजना
05
िज हा प रषद, अहमदनगर
99,94,404/हेिलपॅड िलं क र ता
एकू ण ( अ )
43,68,15,360/( ब ) िविवध णालये आिण गरीब / गरजू णांकरीता अनु दान
01
गरीब व गरजू णां ना अनुदान
1,83,39,087/गरीब व गरजू णां ना वै क य मदत
गरीब व गरजू णां ना वै िकय िबलात
02
8,60,05,204/गरीब व गरजू णां ना वै क य मदत
सवलत
एकू ण ( ब ) 10,43,44,291
एकू ण (अ + ब ) 54,11,59,651/सन २०१५-१६ : िसं ह थ कुं भमेळा उ सव
सन 2015-16 म ये ी े नािशक- यं बके वर येथील िसंह थ कुं भमेळा उ सवादर यान शाही पवणी
कालावधीम ये हणजेच, िदनां क 28 ऑग ट, 2015 ते िदनां क 30 स टबर, 2015 या कालावधीत िशड म ये ी
साईबाबा समाधी दशनासाठी मोठया माणावर गद झाली. सदरह कालावधीत ी साईबाबा सं थान व िज हा
शासनामाफत साईभ तांसाठी खालील िविवध कार या सोयी-सुिवधा पुरिव यात आ या हो या.
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वाहनतळ
अित र त दशनरां ग
आरो य सेवा
बससेवा
सादभोजन यव था
ना टापािकटे व बुं दी साद पािकटे िव / बुं दी साद व उदीवाटप यव थापन
आप ी, िनवारण वाहन यव थापन
उ ोषणा यव थापन
िडजीटल ि न यव था
िनवास यव था / वाढीव (जादा) िनवास यव था
मु य िनयं ण / उपिनयं ण क
हे पलाईन सुिवधा
सन 2015 म ये ी े नािशक- यं बके र येथील िसंह थ कुं भमेळा उ सव कालावधीत िशड येथे ी
साई समाधी दशनासाठी येणारे भ ां ना सुलभतेने दशन, साद, िनवास यव था व इतर मुलभूत सुिवधा उपल ध
हा यात हणून वर नमुद के ले माणे उपल ध क न देणते आले या अनुषं िगक सोयी-सुिवधां साठी सं थान
यव थापनामाफत र कम पये 10,33,02,129/- मा खच करणेत आला.
उपरो त नमुद के या माणे सं थानमाफत वेगवेगळया चॅरीटी कर यात येत आहे. तरी ी साईनाथ व ी
साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Semi Automatic Rotary Microtome खरे दीकामी
Custom Duty म ये सूट िमळणेकामी Custom Office ला अज करणेस व सं थान ना नफा ना तोटा त वावर
चालिवणेत येत असलेबाबतचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .९४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता
Semi Automatic Rotary Microtome खरे दी करते वेळी Custom Duty म ये सू ट िमळणेबाबतचा
Custom Office ला अज करणेस व तावात नमु द के ले माणे सं थानची दो हीही णालये ना नफा
ना तोटा त वावर ी साईबाबा सं थानमाफत चालिवणेत येत आहेत. तसेच िद.०१ जानेवारी, २०१७
पासु न गोरगरीब णां साठी ी साईनाथ णालय पु णपणे मोफत करणेबाबतचा आजचे सभेम ये
िनणय घे यात आलेला आहे. याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना कळिवणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
िचकन गु िणया व गोिचड ताप तपासणी दर आकारणीबाबत.
तावी साईनाथ णालयाम ये गे या दोन मिह यापासुन िचकन गुिनया व गोिचड ताप या सार या आजाराने त
ण उपचारासाठी व भरतीसाठी दाखल होत आहेत. तरी अशा णांचे यो य ते िनदान होणे कामी आव यक या
र ता या चाच या न याने ी साईनाथ णालयाम ये उपल ध झालेले आहेत.
उपरो त उपल ध चाच यांचे दर साईनाथ णालयाकडील पुव चे इतर आजारावरील दर प कात नमुद
नाहीत, क रता सदर बाबीचा िवचार करता.
(१) िचकन गुिनया या आजाराला लागणारी िकटची िकं मत . २,८००/- इतक आहे. तसेच एका
िकटम ये साधारण ७० तपास या होतात. तसेच तपासणीसाठी इतर अनुषं गीक िसर ज वगैरेचा खच धरला तर,
येक टे टची िकं मत . ३००/- मा आकार यास हरकत नाही असे मत आहे. याच तपासणीसाठी ी साईबाबा
णालयात तपासणी दर हा . ६१०/- मा आकार घेतला जातो.
(२) तसेच गोिचड ताप या आजारासाठी लागणा-या संपु ण िकटची (weil felix) िकं मत . ४,३००/इतक आहे. एका िकटम ये साधारण १०० तपास या होतात. तसेच इतर अनुषं गीक खच ध न साधारण येक
तपासणीसाठी . ५०/- इतका दर आकार यास हरकत नाही. याच तपासणी कामी ी साईबाबा णालयात सदर
तपासणीसाठी पये २५०/- इतका दर आकारणी के ला जातो.
ी साईनाथ णालयात उपचारासाठी येणारे ण हे सव ामीण भागातुन येत असतात. व ते जवळपास
आिथक प रि थतीने ासलेले असतात. या प रि थतीचा िवचार करता िचकन गुिनया व गोिचडताप
तपासणीसाठी खालील माणे तपासणी दर आकारणी करता येईल.
१)
िचकन गुिनया तपासणी दर . ३००/- मा
२)
गोिचडताप (weil felix) तपासणी दर . ५०/- मा
तरी उपरो त िचकन गुिनया व गोिचडताप तपासणी दर आकारणीस मा यता िमळणे कामी व पुव चे
चाचणी दर प कात समािव ट करणे कामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ व
मा यतेसाठी सादर.
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िनणय .९४४

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय हे धमदाय णालय हणू न सं थानमाफत
चालिवले जात असू न याचा जा तीत जा त फायदा गोरगरीब णां ना होत आहे. यासाठी तावात
नमु द के ले या िचकन गु िनया व गोिचडताप या तपास या ी साईनाथ णाम ये मोफत कर यात
या यात, असे ठरले.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , ी साईबाबां नी यां या हयातीम ये वत: या
हाताने अनेक णां ची सेवा-सु ु षा क न यां या याधी ब या के ले या आहेत. ी साईबाबां नी सु
के लेले हे णसे वेचे काय सं थान यव थापनाने अिवरतपणे पु ढे सु ठे वलेले आहे. हे णसे वेचे काय
असेच पु ढे चालू ठे वू न याची या ी वाढिवणेकरीता िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासु न ी साईनाथ
णालयाम ये होत असलेले सव कारचे वै िकय उपचार सवासाठी मोफत करणेत यावे. याबाबतचा
धोरणा मक िनणय आजचे सभेत घे यात आला. तसेच ी साईनाथ णालयाम ये णां कडू न
वेशासाठी फ
.१०/- मा पु व माणेच आकारणेत यावे, असे ठरले. (कायवाही- वै िकय
अिधक् षक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
सं थानमाफत णां ना इतर णालयां म ये श ि या/ उपचार कर यासाठी दे यात येणा या
अनु दानाबाबतचा पडताळणी अहवाल.
तावी साईबाबा सं थान माफत जे ण सं थानचे णालयात येऊन, वै िकय उपचार घेऊ शकत नाही व या
आजारां वर सं थान णालयात उपचार होत नाही. अशा णांना, णाचा अनुदान मागणी अज, रे शनकाउ त,
मा.तहसरलदार सो. यांचा उ प नांचा दाखला ( .१,००,०००/- चे आतील), णालयाचा खचाबाबतचा दाखला
(Estimeted Certificate) व सदर मािहती खरी असलेबाबतचे णाचे टॅ ंप पेपरवर ती ाप , या
कागदप ां या आधारे एकू ण खच दाख या या १५% व जा तीत जा त .२५,०००/- इतके आिथक अनुदान
णास वरील सव कागदप ां ची पडताळणी झालेनं तर व शासिकय मा यता घेऊन यासं बं धीत णालयां चे नावे
चेक-डीडी/ आर.टी.जी.एस. दारे पाठिव यात येते.
अशा कारे णांस अनुदान पाठिवणेबाबत शासनाची मा यता आहे. यानु सार सं थान पॅनलवर
असलेले एकू ण ८६ णालयां पैक , ण उपचार घेत असले या णालयां म ये आिथक मदत पाठिवली जाते.
वै िकय मदत िमळणेसाठी आव यक असणारी कागदप े, सं थानचे वै क य आिथक अनु दान िनयमावलीत
बसत असलेले आजार सं थानचे Web Site वर दश त कर यात आली आहेत. अनुदान दे यासाठी वतं
अनुदान िवभाग कायरत आहे. व पाठिवलेली आिथक मदत णांना, णालयां ना य ात ा त झाली आहे
अथवा नाही. तसेच िविनयोग न झालेली र कम परत सं थानला पाठिव यात येते अथवा नाही, याबाबत २४ /
२५ ऑ टोबर २०१६ रोजी पुणे येिथल खालील पाच णालयां ना व काही अनुदान लाभाथ ंना य भेटी
दे यात आ या आहेत.
१)
ॅ ट मेिडकल फाऊं डेशन बी हॉल ि लनीक, पुणे
२)
इनलॅ स अॅ ड बु धराणी हॉि पटल, पुणे
३)
िदनानाथ मं गेशकर हॉि पटल अॅ ड रसच सटर, पुणे
४)
स ा ी पेिसलीटी हॉि पटल, पु णे
५)
के . ई. एम. हॉि पटल, पुणे
वरील पाचही णालयां ना य भेटी देऊन, पाठिवणेत येत असले या अनुदानाबाबत खालील माणे
पडताळणी के ली आहे.
१)
सं थान माफत पाठिवलेली आिथक मदत णास व णालयास ा त झाले बाबत.
२)
िवनीयोग न झालेली र कम सं थान खाती परत पाठिव यात येत असले बाबत.
३)
अनुदान लाभाथ ंना र कम वापरलेबाबत उपयोगीता माणप , Stamped Receipt, णांचे Detail
Bill इ यादी बाबत
४)
अनुदानाची आिथक मदत ा त झालेबाबत ण व णालयाचे अभी ाय बाबत.
वरील माणे मािहती बाबत य भेटी अं ती खातरजमा क न घे यात आली असून , िद.
१०/१०/२०१६ रोजी चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनदषानु सार पडताळणी कर यात आली असून , सोबत
णालये भेटीचा सिव तर अहवाल जोडला असून , ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मािहती तव सादर.
िनणय .९४५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत णां ना इतर णालयां म ये श ि या/ उपचार
कर यासाठी दे यात येणा या अनु दानाबाबतचा पडताळणी अहवाल वेळेवर उपल ध होऊ शकला
नाही. याकरीता या अहवालासह सदरह ताव पु ढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
तसेच वै िकय आिथक अनु दान िनयमावलीम ये डॉ.हेगडेवार णालय, औरं गाबाद, वामी
िववेकानं द णालय, लातु र व ी गु जी णालय, नािशक या णालयां चा समावेश करणेसाठीचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सु चना के या.
(कायवाही- वै िकय अिध क)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
गाय ी प रवार, मुं बई यां चे िदनां क ०२/०५/२०१७ ते िदनां क ०७/०५/२०१७ रोजी साईआ म
भ िनवास येथे “क या कौश य िशबीर” मेगा काय माबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ तांना
मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व
याची देखभाल करणे.”
मा. यव थापन सिमती ठरावः-िनरं क.
तािवकः- गाय ी प रवार, मुं बईचे ी.के .एल.मोदी यां नी िद.१७/१२/२०१६ रोजी इकडील
िवभागाकडे प व ई-मेल दारे िद.०२/०५/२०१७ ते िद.०७/०५/२०१७ रोजी क या कौश य िशबीर मेगा
काय माचे िशड येथे आयोजन के ले असून , यासाठी ५,००० मुल + १,००० वयं सवे क ०६ िदवसां करीता
सहभागी होणार असून , काय मा या शेवट या िदवसी २०,००० य ती हजर राहणार आहेत.
यांनी युग िनमाण योजना आिण िवचार ां ती अिभयान साठी खालील माणे मागणी के ली आहे.
१.
साईआ म भ तिनवास म ये गाय ी प रवार काय मातील सहभागी आिण वयं सवे क अशा ६,०००
य त ची सहा िदवसां साठी ८०० म िनवासासाठी देण.े
२.
काय मासाठी साईआ म जवळ मोकळे मैदान उपल ध क न देण.े
३.
सहा िदवस ६,००० सहभागीदारां ना / वयं सवे कां ना ना टा, दुपारचे व रा ीचे जेवण पुरिवणे .
४.
यासाठी तु ही सवलती या दरात िदलेले र कम आ ही अदा कर यास तयार आहोत. अशी िवनं ती ईमेल दारे के ली आहे.
मागणीः- साईआ म भ तिनवास िवभागातएकू ण १५३६ खो या असून , एका मची भ त िनवास
मता ०३ + ०२ आहे.एका खोलीमधील कॉट सं या ०३ असून , २४ तासां करीता िवना वातानुकूलीत मचे दर
.२००/- व वातानुकूलीत मचे दर .५००/- तसेच जादा य तीसाठी ती गादी .५०/- सेवा आकार
आकार यात येते. तसेच या िवभागातील एकू ण खोल्यां पैक ७५ % खो या ऑनलाईन आर णासाठी ठे व यात
आले या आहेत.
या िवभागात गद चा अं दाज घेऊन भ तांना िनवासासाठी कमीत कमी २४ तास व जा तीत जा त ४८
तासां साठी म िदली जाते. तसेच मागणीनु सार एक िकं वा दोन िदवसां साठी मुदतवाढ, अशी चार िदवसां साठी
िनवास यव था करणेत येते. तसेच अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनु सार सं थान एक तीथ े अस याने या
दशनासाठी आले या साईभ तांना सेवा सुिवधा पुरिवणे हे सं था नचे मुख उिद ट आहे. इतर खाजगी
काय मां साठी िकं वा उप मां साठी जा त कालावधीसाठी खो या िद या जात नाही. तशी तरतुद सं थान या
अिधिनयमात नमूद नाही.
सदर या काय मासाठी गाय ी प रवार मुं बई यां चे ई-मेल नु सार ६,००० य त साठी राह यासाठी
८०० खो यांची मागणी के ली आहे परं तू इकडील िवभागातील एका खोलीची भ त िनवास मता ०३+०२ =
०५ अशी आहे. यामुळे ६,००० य त साठी १२०० खोलीची आव यकता आहे. या िवभागातील नॉन एसी
११५२ खो यांपैक ११०० व एसी ३८४ खो यां पैक १०० खो यादेता येतील. यासाठी होणारी सेवा
आकाराची र कम खालील त या दशिवले माणे आका न करता येईल.
अ.नं

खोली
कार

०१.
०२.

नॉन एसी
एसी

भ त िनवास खो यांची
सं या
मता

३ + २ =५
३ + २ =५

११००
१००

०५ य त साठी एक
िदवसासाठी (२४
तासां करीता) एक
खोलीसाठी शु क .
३००/६००/एकू ण

एक िदवसां साठी(२४
तासां करीता) होणारी
र कम .

सहा िदवसां साठी
होणारी एकू ण र कम
.

१९,८०,०००/३,३०,०००/३,६०,०००/६०,०००/२३,४०,०००/३,९०,०००/अ री . तेवीस लाख चाळीस हजार मा .

सदर कालावधीत िद.०२/०५/२०१७ ते िद.०७/०५/२०१७ अखेर साईआ म भ तिनवास
िवभागाकडील खो यांचे ऑनलाईन आर ण ०२ मिहने आगोदर (िद.०१/०५/२०१७ ते िद.०७/०८/२०१७
कालावधीसाठी) बं द ठे वावे लागेल, या माणे मािहती तं ान िवभागास सुचीत करावे लागेल.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मानः- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार कायवाही करता येईल.

िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- १) ी साईबाबा देव थान हे आं तररा ीय देव थानाम ये गणले
जात अस याने देश भरातून अनेक साईभ त मची मागणी करत असतात. जर संबं धीत अजदार यां ना अशा कारे
म उपल ध क न िद यास इतर साईभ त खाजगी काय मासाठी मची मागणी करतील.
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२) गाय ी प रवार, मुं बई यां चेसाठी सदर काय मासाठी इकडील िवभागातील नॉन एसी ११०० खो या
व एसी १०० खो याअशा एकू ण १२०० खो यांसाठी सहा िदवसासाठी खोली सेवा आकार र कम
.२३,४०,०००/- अ री . तेवीस लाख चाळीस हजार मा शु क आका न िनवास यव थेसाठी देता येईल.
३) शेवटचे िदवशी िद.०७/०५/२०१७ रोजी सदर काय मास २०,००० य त चा अं दाज सां िगतला आहे.
यासाठी मोकळी जागा/मैदान मागणी के ली आहे यासाठी बां धकाम िवभागामाफत सं बधं ीत गाय ी प रवार मुं बई
यां चेकडू न शु क आका न मं डप यव था, टेज यव था, लाईट, पाणी व व छता इ यादी यव था करता येईल.
४) ना टा, दुपारचे व रा ीचे जेवणां ची यव था शु क आका न सादालयामाफत करता येईल.
५) चहा, कॉफ व दुध इ.ची यव था शु क आका न कॅ टीन िवभागामाफत करता येईल.
६) इतर अपेि त कामे संबं धीत िवभागाकडू न शासक य मा यतेने क न घेता येईल.
या िवभागाम ये यापूव अशा कारे कोण याही िशबीर /खाजगी काय मां साठी िनवास यव था करणेत
आलेली नाही, तसेच याबाबतची तरतुद सं था न या अिधिनयमाम ये नाही.
सदरची बाब धोरणा मक अस याने सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर िनणया तव सादर.
िनणय .९४६ आजचे सभेत गाय ी प रवार, मुबं ई यांचे ितिनधी ी. यास हे उपि थत होते. यांनी सभेस क या
कौश य िशबीर काय मािवषयी मािहती िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, गाय ी प रवार, मुं बई यां या माग यां पैक यां ना 'क या कौश य
िशबीर' या मेगा काय मासाठी येणा या ५,००० मु ल + १,००० वयं सेवक यां ना साईआ म
भ िनवास िवभागातील ११०० सा या व १०० वातानु कुलीत खो या सहा िदवसासाठी सशु क
उपल ध क न दे यात या या. तसेच िद.०१ जानेवारी पासु न सवासाठी ी साई सादालयाम ये मोफत
साद भोजन सु कर यात येणार आहे. ते थे यां ची भोजन यव था करणेत यावी, असे ठरले व यां या
इतर माग या अमा य करणेत आ या.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पु व) िज हा ठाणे यां ची मौजे िनघोज, तालु का
राहाता येथील गट नं बर १७७, १७८, २८२/१, २८४ व २८८ मधील भु खं ड मां क १ मधील इमारत बी व
डी िवनामोबदला ह तां तर करणे व यािठकाणी सं थानमाफत आय.ए.एस. अकॅ डमी सु करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(ट)
यात िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची
उि टे व योजने पार पाडणेसाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील,अशी
तरतूद आहे .
ताव- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८,२८२/१,२८४ व २८८ मधील भूखं ड ं .१
मधील इमारत बी व डी भू खं डासह िवनामोबदला िवना अटी व शत वर ि वकारणेकामीची कायवाही सु
करणेबाबत..
तावना- मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८,२८२/१,२८४ व २८८ मधील भूखं ड
ं .१ मधील इमारत बी व डी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना िवनामोबदला ह तांतर
करणेबाबत ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील.रा.अिवनाश अपाटमट,चं दनसार,कोपरी,ता.वसई,िवरार (पूव ),िज.ठाणे
यां नी इकडेस िवषयां िकत अज सादर के ला असून सदर भूखं ड मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील आदेश
ं .मह/ काया/ ३ब/ एनएएसआर/२८२/२००८ िद.२७/०२/२००९ अ वये रिहवास व वािण य योजनासाठी
िबनशेती करणेत आलेला आहे. सदर भूखं डाम ये इमारत .बी चे तळमज याचे े फळ ६५८.४४ चौमी
(ि ट ट) व यावरील ४ मजले यांचे एकू ण े फळ २६३३.७६ चौमी असे आहे. सदर या इमारतीम ये एकू ण
६४ खो या असून ये क खोलीस वतं व छतागृह आहे. संपू ण ६४ खो या हया वातानुकू लीत (ि पलट
ए.सी.) आहेत. सदर इमारत ं .बी ही िवनामोबदला वरीत ह तांतरीत कर यास यो य असून इमारत ं .डी चे
बां धकाम अपूण आहे. ते अजदार हे लवकरात लवकर पूण कर याचा य न करणार आहेत. इमारत ं .डी चे
तािवत बां धकाम तळमज याचे े फळ ११९१.४४ चौमी (ि ट ट) व यावरील ६ मजले याचे एकू ण े फळ
७१४८.६८ चौमी एकू ण सुमारे १५० खो या असे आहे. सदर इमारतीचे बां धकाम पूण क न बां धकाम पूण वाचे
माणप उपल ध झालेनं तर सदर इमारत ं .डी ही ह तांतरीत कर याची ि या उभयतां नी पू ण करावयाची
आहे. उपरो त इमारती सं थानकडे ह तांतरीत झालेनं तर याचे सव देखभाल खच (मटेन स खच) सव कारचे
कर व इतर आव यक खच सं थानने करावयाचा आहे. साई पालखी िनवाराचे वेश ाराजवळ सं थानचा फलक
असावा तसेच या िदशेने येणारे साईभ त व पदया ी यां ना सदर इमारतीम ये राह यासाठी ाधा य ावे.
याच माणे सव साईभ तांना वेश ारापासून ते मं िदरापयत ने-आण करणेची सोय करावी. दो हीही इमारती
ह तांतरण करणेकामी अजदार सं थानला यो य ती मदत करतील व आव यक या सव कागदप ां वर सहया
करतील, वगैरेबाबतचा मजकू र अजात नमूद के लेला आहे.
िवभागाचे अिभ ाय- १) अजदार ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील,रा.कोपरी,ता.वसई यां नी अजात
जागेसह इमारत बी व डी िवनामोबदला ह तांतर करणेबाबतचा उ लेख के लेला नाही. फ त इमारत बी व डी
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िवनामोबदला ह तांतर करणेबाबत उ लेख के लेला आहे. याबाबत अजदार यां चेकडू न ते जागेसह उ त इमारती
िवनामोबदला ह तांतर करणार िकं वा कसे याबाबत खुलासा घेता येईल.
२) अजदार यां चेकडू न उपरो त भूखं डाचे संबं धीत कागदप े ा त क न घेवनू कायदेशीर बाबी
पडताळणी करणेकामी सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड. ी.जे.के .ग दकर यां चेकडू न सच रपोट ा त क न घेता
येईल.
३) उ त भूखं डात जाणे-येणसे ाठीचा र ता, उ त दो ही इमारतीखालील भूखं डाचे े िकती होईल,
उ त इमारत चे चरल ऑडीट तसेच मा.िज हािधकारी,अहमदनगर, मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,
िशड यां चे आदेशा माणे अजदार यां नी सवािगण पूतता के ली आहे िकं वा कसे तसेच मा.सहायक सं चालक,
नगररचना, अहमदनगर यां चे उ त भूखं डां चे रे खां कन आराखडयावरील अिभ ायानु सार अजदार यां नी बां धकाम
के लेले आहे िकं वा कसे वगैरेबाबतची खा ी सं थान या बां धकाम िवभागामाफत क न घेता येईल व सं थानचे
बां धकाम िवभागाचे अिभ ाय ा त क न घेता येईल.
४) सदर भूखं ड इमारत सह दान व पात ि वकार यासाठी सदर भूखं डां ची शासक य मोजणी
मा.उपअिध क, भूमी अिभलेख , राहाता यां चेमाफत क न घेवनू भू खं डा या ह ी िनशा या कायम क न घेता
येतील व सं थान मालक चे होणारे तािवत भूखं डाचे िवभ त ७/१२ उतारे /अिधकार अिभलेख शासक य
पातळीव न पूण क न घेता येतील.
५) दानप न दणीकृ त कर यासाठी येणा-या शासक य खचाबाबतची माहीती मा.दु यम िनबं धक,राहाता
यां चेकडू न ा त क न घेता येईल.
६) उ त भुखं ड इमारत सह िवना अटी व शत वर दान व पात ि वकार यास यािठकाणी सं थानला
आ.ए.एस अॅकेडमी सु करता येईल.
तरी उ त इमारती, याखालील भूखं डासह व वहीवाटी या र या या ह कांसह िवना अटी व शत वर
ि वकारणेबाबत शासक य मा यता िमळणेकामी या िनणयाथ सादर.
िनणय .९४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील, कोपरी, ता.वसई-िवरार (पु व) िज हा ठाणे
यां ची मौजे िनघोज, तालु का राहाता येथील गट नं बर १७७, १७८, २८२/१, २८४ व २८८ मधील भु खं ड
मां क १ मधील इमारत बी व डी िवनामोबदला ह तां तर करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच या इमारत म ये रा यातील गोर-गरीब, आिदवासी, वं िचत, दु बल िव ा यासाठी रा य
लोकसेवा आयोगा या प र ेची तयारी क न घेणे व यां ना शासक सेवेचा लाभ िमळवू न देणेकामी
िनवृ राजप ीत अिधका यां या मागदशनाखाली आय.ए.एस. अकॅ डमी सु करणेचा अ यासपु वक
सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
िशड येथील साईआ म १ लगत असलेली जमीन स ह नं.१०७/६, १०७/४, १०७/१०, १०७/११,
१०७/१४ असे एकू ण े ०३.१२.३० आर ही जमीन सं थानला कायम खरे दी करणेसाठी ी.कै लास
गोिवं दराव कोते , रा.िशड व इतर यां चे िद.१५.०२.२०१६ रोजीचे अजावर िनणय घेणेसाठी ी.कै लास
गोिवं दराव कोते यां चेबरोबर चचा करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ट)
यात िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची
उि टे व योजने पार पाडणेसाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील,अशी
तरतूद आहे .
ताव- िशड येथील साईआ म-१ लगत असलेली जमीन सव नं.१०७/६, १०७/४,
१०७/१०,१०७/११, १०७/१४ चे एकू ण े ०३.१२.३० आर हया जमीनीचे दर िनि ती क न ही जमीन
सं थानला कायम खरे दी करणेबाबत.
तावना- ी.कै लास गोिवं दराव कोते, ी.िनतीन भानुदास औताडे व ी.िव ल तुकाराम
ग दकरआिण ी. भाकर गोिवं दराव कोते, ी.कै लास गोिवं दराव कोते, सौ.सुिम ा कै लास कोते ,रा.िशड यां नी
यांचे मालक या मौजे िशड येथील खालील नमूद के ले या जमीनी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां ना कायम व पी खरे दी देणक
े ामी िद.१५/०२/२०१६ रोजी अज सादर के लेले आहेत.
अ.नं.
सव नं.
े
आकार
मालकाचे नाव
हे.आर
. पैसे
१)
१०७/६ पै.
०.६०.००
१=६०
ी.कै लास गोिवं दराव कोते व
ी.िनतीन भानुदास औताडे .
२)
१०७/६ पै.
०.४२.२५
१=१५
ी.िवठठल तुकाराम ग दकर
३)

१०७/४

०.२६.०४
पोख ०.०४.००

०=६०
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४)

१०७/१०

०.४९.८८
१=४०
सौ.सुिम ा कै लास कोते .
पोख ०.०७.००
५)
१०७/११
०.६१.००
१=५५
ी.कै लास गोिवं दराव कोते
पोख ०.०६.००
६)
१०७/१४
०.५६.१३
१=३५
ी. भाकर गोिवं दराव कोते.
पोख ०.०४.००
एकू ण
०३.१२.३०
सदर अजासं बं धातील ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजी झाले या बैठक त
सादर करणेत आले. यास अनु स न िनणय ं .४३२ व ४३३ माणे खालील माणे िनणय झालेले आहेत.
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत जमीन सं थान िमळकती या लगतची अस यामुळे ती िवकत
घेणे सं थानसाठी फायदेशीरच ठरे ल. परं तु सदरह जमीन िवकत घेणेपू व जमीन मालकां शी, जमीनी या दरां बाबत
चचा क न अं ितम र कम ठरवून घे यात यावी व सदरह खचास मा यता घेणक
े ामी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेबाबतचा ताव मं जरू ीसाठी
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
त ं तर सदर िनणया माणे जमीन मालक यां चेशी जमीनीचे दराबाबत चचा क न अं ितम र कम
ठरिवणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे बैठक त ताव सादर करणेत आला. यास
अनुस न िनणय ं .६८४ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत िमळकती खरे दी करणेबाबत िद.१४/०७/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणयास अनु स न यव थापन सिमतीचे स याचे मा.अ य व मा.उपा य यां नी जमीन मालकां शी चचा क न
जमीनीची िकं मत अं ितम करावी,असे ठरले.
उपरो त ी.कै लास गोिवं दराव कोते व इतर १ यां चे स ह नं.१०७/६ पैक े ६००० चौमी या े ाचा
हॉटेल या वािण य उपयोगीतेसाठीचा रे खां कन आराखडा मा.सहायक संचालक,नगररचना, अहमदनगर यां नी
यांचेकडील प ं .अिभ यास मं जरू ी/ मौजे िशड , ता.राहाता/ सव नं.१०७/६ पै./ सशं अ/ ३४६१
िद.३१/१०/२०१२ मधील अटीस अधीन राहन मं जरू ीची िशफारस के लेली आहे. तथािप अजदार यां नी सदर
प ाची त करणात सादर के लेली नाही. सदर रे खां कन आराखडयास सहायक संचालक,नगररचना, अहमदनगर
यां चे िशफारसप ानु सार मु यािधकारी,िशड नगरपं चायत,िशड यां नी यांचेकडील िद.०३/०६/२०१३ रोजी या
प ानुसार िबनशेतीकामी
रे खां कनास ाथिमक मं जरू ी िदलेली आहे. उ त अिभ ायानु सार सदर प ाची त अजदार यां नी
करणात सादर के लेली नाही. तहिसलदार,राहाता यां नी तुत करणात यांचेकडील ं .कािव/ जमीनी/
नाहरकत/ एसआर/९/२०१६ िद.२८/०७/२०१६ अ वये महारा जमीन महसूल संिहता १९६६ या कलम ४२अ(१) मधील तरतूदीअ वये जमीनीचा भोगवटा,वग व भार या या िविनि तीचे बाबतचे माणप िनगत के लेले
आहे.
तसेच ी.िव ल तुकाराम ग दकर यां चे सव नं.१०७/६ पैक े ४२२५ चौमी या े ाचा रिहवास
उपयोगीतेसाठी या रे खां कन आराखडयास मा.सहायक संचालक,नगररचना,अहमदनगर यां नी यांचेकडील प
ं .िबशेप/ मौिशड , ता.राहाता/गन.१०७/६ पै./ससअ/३६०९ िद.२८/११/२०१३ या प ामधील अटीस अधीन
राहन मं जरू ीची िशफारस के लेली आहे. तथािप सदर प ाची त अजदार यां नी करणात सादर के लेली नाही. सदर
रे खां कन आराखडयास मु यािधकारी,िशड नगरपं चायत,िशड यां नी यांचेकडील नपं/बां ध/टे /२/४३७/२०१४
िद.०७/०२/२०१४ नु सार िबनशेती रे खां कनास ाथिमक मं जरू ी िदलेली आहे. तथािप सदर प ाची त अजदार
यां नी करणात सादर के लेली नाही.
तुत करणात उपरो त माणे हॉटेल या वािण य कारणासाठी व रिहवास कारणासाठी या रे खां कन
आराखडयास मं जरू ी देणयात
् आलेली िदसते. तथािप सदर रे खां कन आराखडयाचा व योजनाचा सं थानला
उपयोग होईल असे वाटत नाही. िशवाय स यि थतीतील ७/१२ उतारे पाहता यावर उ त े िबगरशेतीकडे वग
झालेचे िदसून येत नाही. तसेच यास िबगरशेतीचा आकार देखील बसिवलेला िदसून येत नाही. हणजेच सदरचे
संपणू े आज िमतीस खरे दी करावयाचे झा या स शेतजमीन हणूनच सं था नला खरे दी करावे लागेल, असे
इकडील न मत आहे.
तसेच उपरो त अजदार ी. भाकर गोिवं दराव कोते व इतर यां चे उ त सव नं.१०७/४,१०७/१०,
१०७/११,१०७/१४ एकू ण े २.१०.०५ आर या े ाचा हॉटेल व रे टॉरं ट या वािण य उपयोगीतेसाठीचा
रे खां कन आराखडा मा.सहायक संचालक,नगररचना, अहमदनगर यां नी यांचेकडील प ं .अिभ यास मं जरू ी/मौजे
िशड , ता.राहाता/ सव नं.१०७/४+१०+११+१४ पै./१०६/२०१२ िद.०७/०१/२०१२ मधील अटीस अधीन
राहन मं जरू ीची िशफारस के लेली आहे. तथािप अजदार यां नी सदर प ाची त करणात सादर के लेली नाही व
छायां िकत रे खां कन आराखडा करणात सादर के लेला आहे. सदर रे खां कन आराखडयास सहायक संचालक,
नगररचना, अहमदनगर यां चे िशफारसप ानुसार मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत,िशड यां नी यांचेकडील
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िद.१०/०७/२०१२ रोजी या प ानु सार िबनशेतीकामी रे खां कनास ाथिमक मं जरू ी िदलेली आहे. उ त
अिभ ायाची प ाची त अजदार यां नी करणात सादर के लेली नाही.
उपरो त २१००० चौमी इतके े ास मा.अ पर िज हािधकारी,अहमदनगर यां नी यांचेकडील आदेश
ं .मह.काया/ ३ब/ एनएएसआर/४०९/२०१२ िद.२०/१२/२०१२ अ वये वािण य योजनासाठी अकृ षीक
वापरास अटी व शत वर परवानगी आदेश िनगत के लेला आहे. सदर आदेशातील अट व शत ंचे अवलोकन के ले
असता यात ामु याने, या योजनासाठी िबनशेती परवानगी दे यात आली याच योजनासाठी अजदाराने
नाधीन े ाचा वापर करावा, अजदाराने तुत या जमीनीत सदर या आदेशा या तारखेपासून एक वषाचे
आत िबनशेतीचा वापर सु करावा अ यथा सदरची परवानगी आपोआप र समज यात येईल, मं जरू रे खां कन
आराखडयात मा.अ पर िज हािधकारी यां चे आगावू परवानगीिशवाय कोणताही बदल करता येणार नाही
वगैरेबाबत या अटी नमूद के ले या आहेत.
सदर आदेशा माणे उ त जमीनी या ७/१२ उता-यावर िबगरशेतीची न द झालेली नसून िबगरशेती
आकार बसिवलेला नसलेचे ७/१२ उता-याव न िदसून येते . हणजेच सदरचे े ास िबनशेती वापरास अजदार
यां नी फ त परवानगी िमळिवलेली आहे. मा स यि थतीत या माणे जमीनीचा उपयोग होत नाही.
उपरो त आदेशातील अटी माणे सदर े ाचा िबनशेतीचा वापर आदेशा या तारखेपासून एक वषा या
आत सु के ला नस याने सदर िबनशेती वापराची परवानगी आदेश आपोआप र होतो. िशवाय सदर रे खां कन
आराखडयाचा व योजनाचा सं थानला उपयोग होईल असे वाटत नाही. हणजेच सं थानला सदरचे े खरे दी
करावयाचे झा यास शेतजमीन हणूनच खरे दी करावे लागेल ,असे इकडील न मत आहे.
उपरो त दोनही करणी इकडील िद.२१/१०/२०१६ रोजी या कायालयीन िटपणी माणे सं थान
पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर यां चेकडू न इकडील प .एसएसएसटी/मालम ता/३९१०/२०१६ व ९११/
२०१६ िद.२५/१०/२०१६ अ वये उपरो त जमीन चे सच रपोट मागिव यात आले यास अनु स न ी.जे.के .
ग दकर यां नी यांनी यांचेकडील िद.०५/११/२०१६ रोजी या प ा वये दोनही करणात सच रपोट सादर के लेले
आहेत.
सदर सच रपोटचे अवलोकन के ले असता अॅड.जे.के .ग दकर यां नी खरे दी खत करणे अगोदर
खालील माणे पुतता जमीनीचे मालकाकडू न करवून यावी लागेल.
१)
सदर जमीन स ह १०७/६ चे ७/१२ उता-यां त इतर ह कात असलेली िबनक जा वारस अशी न द कमी
क न घेण.े
२)
सदर सव नं.१०७/६ चे ७/१२ उता-यात इतर ह कात िशड िविवध कायकारी सहकारी सोसायटी
इ.क.प. घेतले, ही न दही कमी क न घेणे व िमळकत िनवध करणे ज रीचे आहे.
३)
सदर सव नं.१०७/६ चे ७/१२ उता-यात इतर ह कात “जलकुं भाकरीता आरि त” अशी न द कमी
क न घेणे ज रीचे आहे.
४)
सदर िमळकतीपैक ०.६० आर ही िमळकत ी.कै लास गोिवं दराव कोते व ी.िनतीन भानुदास औताडे
यां चे खरे दी मालक ची असली तरी यांचे कु टूं बातील सव सद यांची संमती यां ना खरे दीखतात प कार
क न घेणे आव यक आहे. तसेच उ त िमळकतीपैक ४२२५ चौमी. ही िमळकत ी.िव ल तुकाराम
ग दकर यां या वडीलोपािजत मालक ची अस याने यांचे कु टूं बातील सव सद यांची संमती यां ना
खरे दीखतात प कार क न घेणे आव यक आहे.
५)
सदर सव नं.१०७/६ पैक े ६००० चौमी व ४२२५ चौमी हे े बां ध व ह ी डी.पी. लॅन माणे
िनि त होणे ज रीचे आहे. यासाठी सदर खरे दी यावया या े ाची मे.उपअिध क,भूमी अिभलेख ,
राहाता यां चेकडू न सरकारी मोजणी क न घेवनू े व ह ी िनि त क न व याची खा ी क न घे यात
यावी.
तसेच ी. भाकर गोिवं दराव कोते व इतर यां चे करणात
१)
सदर िमळकत चे ७/१२ उता-यात इतर ह कात िशड िवकास सोसायटी इ.क.प.घेतले,ही न दही कमी
क न घेणे व िमळकत िनवध करणे ज रीचे आहे.
२)
सदर िमळकती हया ी साई िस दीिवनायक सहकारी पतसं था,िशड तसेच पोहेगाव ामीण िबगरशेती
सहकारी पतसं था मया.पोहेगाव शाखा िशड यां ची कजफे ड क न या िनवध करणेसाठी यंतरण प
न दणीकृ त क न यावे व ७/१२ उता-यातून यां चे नाव कमी क न याबाबत फे रफार व नवीन ७/१२
उतारे यावेत.
३)
सदर िमळकत चे मालकां चे कु टूं बातील सव सद यांची संमती घेवनू यां ना खरे दीखतात प कार क न
घेणे आव यक आहे.
४)
तसेच वरील िमळकती खरे दी यावया या अस याने यांचे े व बां ध ह ी डी.पी. लॅन माणे िनि त
होणे ज रीचे आहे. यासाठी सदर खरे दी यावया या े ाची मे.उपअिध क,भूमी अिभलेख , राहाता
यां चेकडू न सरकारी मोजणी क न घेवनू े व ह ी िनि त क न व याची खा ी क न घे यातयावी.
५)
उपरो त दोनही करणात जादा खबरदारी हणून उपरो त खरे दी यावया या िमळकतीबाबत दोन
दैिनक वृ तप ात टायटल हेरीिफके शनसाठी जाहीर नोटीसा िस द कर यात या यात व या िस द
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झा यानं तर कायमचे खरे दीखत जमीन मालकां कडून वर नमू द के ले माणे क न घेणेस अडचण येणार
नाही.
वरील माणे पुतता झा यानं तर िमळकतीचे खरे दी खत मे.दु यम िनबं धक,राहाता यां चेकडेस आपणां स
न दिवता येईल असे बाबत अॅड.जे.के .ग दकर यां नी अिभ ाय िदलेले आहेत.
अजदार यां नी उ त जमीनीचे सन २०१६-१७ चे मा.दु यम िनबं धक,राहाता यां चेकडील मु यांकन प
सादर के लेले आहे. तसेच इकडील प .एसएसएस/मालम ता/१७९०/२०१६ िद.१३/०७/२०१६ अ वये उ त
जमीनीचे मु यां कन कळिवणेकामी मा.दु यम िनबं धक,राहाता यां ना कळिव यात आले होते. या माणे यांनी
यांचेकडील जा.नं.मु यां तकन/१८५/२०१६ िद.१३/०७/२०१६ अ वये मौजे िशड ता.राहाता येथील स ह
नं.१०७ हा बाजार मु यदर २०१६-१७ या िवभाग .१/६०अ म ये सामािव ट असून सदर िवभागात जमीनीचे
ती चौ.मी.दर ९३००/- इतका दे यात आलेला आहे. तरी ती आर (१०० चौरस िमटर) हे मु यां कन
.९३००००/- (अ री पये नऊ लाख तीस हजार) इतके कळिवलेले आहे. हणजेच उपरो त खरे दी करावयाचे
एकू ण े ०३.१२.३० आर या े ाची शासना या मु यां कन प का माणे एकू ण िकं मत .२९,०४,३९०००/(अ री पये एकोणतीस कोटी चार लाख एकोणचाळीस हजार) इतक होत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उ त जमीनी सं थानला कायम खरे दी करावया या झा यास
अॅड.जे.के .ग दकर यां चे अिभ ायानुसार तुत करणी अजदार यां चेकडू न पुतता क न घेता येईल. तसेच
जमीनीचे दर िनि त क न घे यासाठी ी.कै लास गोिवंदराव कोते यां ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
चचकामी बोलािवता येईल.
तरी उपरो त जमीनीचे दर िनि त क न जमीनी खरे दी कर या या िनणयाथ सादर.
िनणय .९४८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क ,
या समाधी शता दी महो सवाम ये ी.कै लास
गोिवं दराव कोते व इतर यां या तािवत जमीनीचा सं थानला िविवध क प राबिवणेसाठी िनि तच
फायदा होईल. याकरीता कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी व उपिवभागीय अिधकारी,
िशड भाग िशड यां नी सदरह जमीनीचा रे डीरे कनर दर तसेच स याचा बाजारभाव यामधील सरासरीचा
दर िनि त क न याचा अहवाल सभेसमोर सादर करावा. (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
शां ितिनवास इमारतीचे तळमज यावरील पि म बाजु कडील पु ष व मिहला साधनगृ हाचे नु तनीकरण
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- मं िदर प रसरातील शां तीिनवास इमारतीचे तळमज यावर पि म बाजूस मिहला व
पु षां करीता साधनगृहाची यव था आहे. सतत या वापरामुळे सदरह साधनगृहाचे आतील रं गकाम, दरवाजे,
यु रनल भां ड,े संडास भां डे दरवाजे व िखड या इ. खराब झालेले आहे. यामुळे सदरह टॉयलेट लॉकचे
नूतनीकरण करणे आव यक आहे.
तावः- सदरह टॉयलेट लॉकचे नूतनीकरण करणेकामी िभं तीचा डॅडो व लोअर गची िसरॅ िमक
टाई स बदलणे, दरवाजे े म व शटर बदलणे, रं गकाम करणे इ. कामे करावी लागणार आहेत. याकामी सोबतचे
अं दाजप कानुसार मिहला व पु ष साधनगृहाचे नूतनीकरण करणेसाठी अहदमनगर िज हा दरसुची २०१६२०१७ मधील दरानु सार अं दाजे .७,६४,१६०/- मा इतका खच अपे ीत आहे. तरी सदर खचास व सदर काम
करणेसाठी वतमानप ात जािहरात िस द क न ई – िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९४९ यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास इमारतीचे तळमज यावरील पि म बाजु कडील पु ष व
मिहला साधनगृ हाचे नु तनीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
जय गु साई फाऊं डेशन, यां ना सह योती िलं गाचन पू जा काय म व पालखी िमरवणू क काय माचे
परवाणगीबाबत.
तावजय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां नी िद.०४/१०/२०१६चे प ा वये िद.२३ ते २५ िडसबर, २०१६ अखेर सदर
सं थेमाफत ३००-५०० साईभ िशड येथे येणार असून भजन काय म, सह िलं गाचन, िदपो सव, पालखी
िमरवणूक , स यनारायण पूजा, मं गलकयालय असे काय म करणेबाबत परवानगी मािगतली आहे.
ताव- सदर परवानगी पैक खालील माणे परवानगीकामी मा. य यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक आहे-
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१.
सं थानचे ह ीम ये सह योती िलं गाचन पूजा काय म व िदपो सव काय म करणेस परवानगी
मािगतली आहे.
२.
जय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां चेमाफत ीसाईबाबां ची पालखी िमरवणूक ारकामाई
पासुन चावडी व पु ढे पालखी रोड -आओसाई हॉटे ल- महानगरपािलका रोड- हायवे- पीआरओ ऑफ स/ दशन
रां ग-१६ गुं ठ-े मा ती मं िदर येथे पालखी बाबत परवानगी मािगतली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय१.
सं थानचे ह ीम ये सं थानचे यितरी इतर कोण याही सं थेस वैय क कारणा तव पूजा
करणेबाबत परवानगी दे याची प त नाही. अशा प तीने परवानगी िद यास इतर साई मं िदरे अथवा सं था अशाच
प तीने काय माचे आयोजन क न सं थानकडे परवानगी मागतील. तसेच सदरचा काय म सं थानमाफत
अयोिजत के ला आहे असे दशनाथ साईभ ां ना गैरसमज िनमाण होऊ शकतो. यामुळे मं िदर प रसरात सह
िलं गाचन हा पूजेचा काय म करणेस परवानगी न देता जय गु साई फाऊं डेश स , है ाबाद यां ना सं थानचे
मं गलकायालय दे यात आलेले आहे, तेथे िनयोिजत पूजेचा काय म करणेस परवानगी देणते यावे , असे न मत
आहे.
२.
जय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां चेमाफत ीसाईबाबां ची पालखी िमरवणूक
काय मास परवानगी िद यास िशड त इतर हजारो पाल या वषभर येत असतात. अशा काय मास दुस-या
पाल याही परवानगी माग याची श यता नाकारता येत नाही. ही एक था पडेल व यामुळे सं थान / मं िदरा या
ढी-परं परां वर िवपरीत प रणाम होतील, बं धने येतील. तसेच भ ां या भावना दुखाव या जातील, याचा िवचार
करता जय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां ना पालखी िमरवणूक स परवानगी देऊ नये, असे िवधी िवभागाने
कळिवले आहे. तरी याबाबत िनणय हावा ही िवनं ती.
तरी जय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां ना उपरो काय माकरीता परवानगी ावी िकं वा कसे?
याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९५० यावर सिव तर चचा होऊन, जय गु साई फाऊं डेश स, है ाबाद यां ना सह योती िलं गाचन पू जा
काय म करणेसाठी ारकामाई मं िदरासमोरील खु या नाटयगृ हाची जागा उपल ध क न दे यात
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
रा य कौश य िवकास िवभागां तगत अ यास माचे क औ ोिगक िश ण सं थेत सु करणेबाबत.
तावअिधिनयम:– सन २००४ महाराष् अिधिनयम .१४ (भाग ४) मध्ये महाराष् िवधान मं डळाचे अिधिनयम व
राज्यपालां नी स्तािपत के लेले अध्यादेश व के लेले िविनयम १७(२ड) मध्ये सव कारच्या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकं वा तसे करण्यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अन्य िठकाणी, शै िणक
संस्था स्थापन करील अशी तरतुद आहे.
तावना:– सं थान ारा १९८४ मध्ये क शासनाच्या रोजगार व म मं ालयां तगत असलेलय् ा
तत्कालीन डायरे क्टोरे ट जनरल ऑफ एम्पल
् ायमट अण्ड ेिनं ग (DGET) िवभागाच्या काय माअं तगत राज्य
व क शासनाच्या मान्यतेने “कायमस्व पी िवनाअनुदान” तत्वावर ी साईबाबा औदयोगीक िश ण संस्थेची
स्थापना के ली. ामीण भागातील गरजु, गरीब कु टुं बातील त ण, त ण ना कौशल्याधारीत िश ण देवनू
स्वत:च्या पायावर उभे करणे तसेच देशाच्या औदयोिगक े ाला तं मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमध्ये
सहभाग अशा दुहे री उ शाने सं सथ् ेची स्थापना झाली. सध्या या संस्थेमध्ये ११ व्यवसायां चय् ा २२ तुकडया
कायरत असून सव तुकडयां ना क शासनाच्या वरील डीजीईटी या िवभागाची कायम सं लग्नता आहे. २००१ ते
२००७ या कालावधीत राज्याशासनामाफत झालेलय् ा दजा िनरी णामध्ये राज्यातील अशासिकय आय.टी.आय
मध्ये सतत आपल्या सं सथ् ेने “अ” दजा राखला असुन तीन वेळा राज्यात सव थम मां क ाप्त के लेला आहे.
संस्थेचे िश ण दोन पाळयां मध्ये चालिवण्यात येते. २००६ ते २०१६ या कालावधीत कौशल्य
स्पधमध्ये संस्थेचे १० िश णाथ राज्यात सव थम मां काने उत्तीण झाले. त्यापैक ०२ िश णाथ
रा ीय पातळीवर पा , ०२ िश णाथ देशात ि तीय तर ०७ िश णाथ देशात सव थम मां काने उत्तीण
झाले आहे. त्याबरोबरच आपल्या औ. .संस्थेने क शासनाचे अिखल भारतीय राष् ीय पातळीवर सात
सव त्कृष्ट संस्था पुरस्कार(Best Institute Award) िजं कले आहेत.
काळाची गरज ओळखुन माननीय पं त धान भारत सरकार यां चय् ा नेततृ व् ाखाली २०२२ पयत ५००
दशल लोकां ना कु शल बनिवण्याचे उिददष्ट ठरिवण्यात आलेले आहे. माननीय पं त धान महोदय यां नी
ठरिवलेल्या उिदष्टास अनुस न महाराष् शासनाने सुध ्दा कौशल्य िवकासाच्या खास काय मासाठी २०२२
पयत ४५ दशल व्य ना रोजगार म कु शल बनिवण्याचे उिददष्ट ठरिवण्यात आले आहे. सदरचे उिददष्ट
साध्य करण्याच्या ष्टीने महाराष् शासनाने सोसायटी रिजस् ेशन कायदा १८६० च्या अं तगत १५ फे वु ारी
२०११ रोजी महाराष् स्टेट स्क ल डेवह् लपमट सोसायटी (MSSDS) ची स्थापना के ली महाराष् राज्याचे
मुख्य सिचव हे या सोसायटीचे अध्य राहणार असुन याबाबतच्या िनयोजन, समन्वय, कायवाही व िनयं ण
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यासाठीची एकमेव मुख संस्था म्हणुन कायरत आहे. राज्य शासनाच्या वेगवेगळया िवभागाअं तगत असलेलय् ा
कौशल्याबाबतच्या िवकास योजना या सोसायटीच्या छताखाली एकि तपणे काय करतात.
MSSDS अं तगत खालील योजनां मधुन िश णाथ्यां ना िश ण उपलब्ध क न देणय् ात आले आहे.
•
National Urban Livelihood Mission (NULM)
•
Pramod Mahajan Kaushalya Udhyogkta V Abhiyan (PMKUVA)
या दोन्ही योजनां चय् ा अं तगत चालिवण्या जाण्या-या अभ्यास मां ची यादी सोबत जोडली आहे.
या पैक खालील अभ्यास म आपणां स चालू करता येतील.
Sr. No.
Sector
MES
Course
Min.
Duration of Training
Course
Educational Training
Cost
code
Qualification
Hours
Category
1
Production
& MAN Turning
8th
600
A
Manufacturing
701
MAN Milling
8th
600
A
703
2
Information
& ICT -701
Accounts
Communication
Assistant Using
10th
500
A
Technology
Tally
ICT -702 DTP and Print
Publishing
10th
500
A
Assistant
ICT -703
Computer
Hardware
10th
500
A
Assistant
ICT -704
Computer
Network
10th
500
A
Assistant
3
Auto
motive AUR Basic
Repair
702
Automotive
5th
500
A
Servicing 4
Wheeler
4
Electrical
ELE
- Electrician
8th
600
A
701
Domestic
5
Febrication
FAB – Arc and Gas
8th
700
A
701
Welder
6
Refrigeration & REF -703
Repair &
Air Conditioning
Maintenance of
8th
500
A
Refrigerator
REF -706
Repair &
Maintenance of
8th
500
A
Window & Split
A.C
व रल अभ्यास मां ना शासनाकडू न ाप्त होणारे अनुदान खालील माणे असेल.
Category A:- Rs. 27.50 per hour per trainee. This rate will be increased by Rs.
2.50 per trainee at the start of every Financial year.
सदर अभ्यास म चालू करण्यासाठी सटर Application fee 1000/- Rs. ित सटर भरावा लागणार
आहे. सटरचे िन र णासाठी Rs.5000/- ही दोन Sector साठी Rs.10,000/- ही ०२ ते ०६ सेक्टरसाठी आिण
Rs.15000/- ही ०६ सेक्टरच्या वर अभ्यास म िनवडल्यास भरावी लागणार आहे. िनरी ण झाल्यानं तर
िश ण क म्हणून न दणीस िनरी ण सिमतीच्या अहवालास अनुस न मान्यता िमळाल्यानं तर न दणी शुल् क
(Empanelment fee) Rs.10,000/- (एका वेळेस) भरावे लागतील. त्यािशवाय दरवष Service
Subscription fee Rs.500/- भरावी लागेल.
वरील संदिभय मान्यतेनु सार आपल्या औदयोिगक िश ण संस्थेमध्ये MSSDS अं तगत
अभ्यासक सु करण्यासाठी त्यां चय् ा संकेतस्थळावर Empanel center ची न दणी Online पध्दतीने
िद.२४/१०/२०१६ रोजी झाली असुन न दणी .VTPId-CEMP3815 असा ाप्त झाला आहे. संपणु
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अनुदा◌ान ाप्त होण्यासाठी िकमान ७५ % िवदयाथ जॉबवर लागणे िकं वा स्वयं रोजगार करणे आवश्यक
आहे तरच उवरीत अनुदान ाप्त होईल. मा ७५ % िवदयाथ्यां ना जॉब देणय् ाची जबाबदारी त्या-त्या संस्थेची
असल्याने नोकरी व स्वयं रोजगार देणे िकं वा त्यां चय् ासाठी जॉब उपलब्ध होणे ही अं तीम अनुदान देणय् ासाठीची
अट असल्याने ही अट पुण होण्याची शाश्वती जोखमीचे ठरणार आहे त्यामुळे सदरचे अभ्यास म
संस्थान ारा ािमण भागातील गरीब, गरजु कु टुबं ातील व्यक् त साठी सं सथ् ान ारा स्वयं पु ण बनण्याची संधी
उपलब्ध क न देणय् ासाठीच आहे. त्यामुळे त्यासाठी शासनाच्या िनयमावलीच्या ि येचे पालन होवू न
शकल्यास त्यास त्या पोटी िमळणारे अनुदान िमळू न शकल्यास तो सव खच सं सथ् ान ारा व्हावा तसेच अशा
ि थतीत शासनाकडू न अनुदान ाप्त झालेच पािहजे हे बं धन न ठे वता अभ्यास म चालिवण्याचा िनणय व्हावा
तथापी ७५% िकं वा त्याहीपे ा अिधक यश ाप्त करण्याचा यत्न करता येईल.
सदरचे अभ्यास म चालु करण्यासाठी त्येक तुकडीची न दणी करण्यासाठी िकमान िवदयाथ
संख् या २० व कमाल ३० असेल िश ण कालावधीमध्ये िश णासाठी उपि थत राहणारे िश णाथ व
िश ण देणारे िश क यां ची बायोमे ीक न द घेणे बं धनकारक असुन त्या यं ां ची खरे दी क न त्याची न द व
मान्यता MSSDS यां चे कडू न ाप्त क न घ्यावे लागेल.
सदर अभ्यास माचा िशकिवण्याचा कालावधी संपल् यानं तर शासनाने ठरिवलेल्या मुल् यां कन
एजन्सी कडू न मुल्यां कन होईल व शासनाकडू न यशस्वी िश णाथ्यां ना माणप ाप्त होतील.
सदर क सु करणेसाठी सध्या औदयोिगक िश ण संस्थेमध्ये असलेलय् ा ेडचे सािहत्य व जागा
वेळेचे िनयोजन क न वापरता येईल. तसेच िश ण देणय् ासाठी िश क हे आवश्यकतेनसु ार आऊटसोस/
कं ाटी पध्दतीने नेमता येतील. सदर अभ्यास माची उपयोिगता व यश पाहन िनयमीत कमचारी भरणेबाबत
धोरण ठरिवता येईल.
वरील स्तावीत अभ्यास माच्या अभ्यास म ती क शासनाच्या Skill Development
Initiative Scheme बाबतच्या संकेतस्थळाव न Download के ले असून सोबत ठे वल्या आहे.त्यामध्ये
अभ्यास मासाठी लागणारे सािहत्य, जागा व िश कासाठीची अहता याची मािहती देणय् ात आली
आहे.त्यामध्ये सािहत्याच्या / यं ाच्या यादया नमुद करण्यात आलेलय् ा आहे. त्यानु सार काही साहीत्य खरे दी
करावे लागेल. त्यासाठी अं दाजे खच .१० लाख अपेि त आहे.त्याला मान्यता असावी.
सदरचे अभ्यास म कौशल्य िवकास (Skill Development), UpSkill Development
कौशल्यवधन आिण रि कल ग (पुनक शल् य) यासाठी उपयुक् त ठरणार आहेत.
सदरची योजनेसाठी P.P.P. -(Public Private Partnership) तत्वाने M.O.U.करता येत
असल्यास त्याबाबत आवश्यक कायवाही करण्यासाठीही मान्यता असावी.
सदरच्या अभ्यास माच्या माध्यमातुन आिदवासी भागातील गरजु आदीवास ना िनवासी पध्दतीने
िशड येथे ठे वनू िश ण देवनू स्वत:च्या पायावर उभे करण्याची संकल् पना मा.िवश्वस्त महोदय ( ी ताप
भोसले साहेब) यां नी व्यक् त के ली आहे.सध्या आपल्या औ. .संस्थेला वस्तीगृहाची सुिवधा नाही त्या
अनुषं गाने औ. .संस्थेचय् ा िनयमीत िश णाथ्यां ना व या योजनेअं तगत िश ण घेणा-या िश णाथ्यासाठी
एक सुिवधापु ण वस्तीगृह तयार करण्याबाबत िनणय व्हावा त्यासाठी आवश्यक खच, जागा, प्लॅन इि टमेट
इ.चा तपिशल बां धकाम िवभागाकडू न सादर करता येईल.
या योजनेतील लाभधारक िश णाथ्यां चे वय १५ त ४५ या दरम्यान असावे लागणार आहे.या
योजनेअं तगत सं सथ् ानच्या िविवध िवभागात कायरत असलेलय् ा कमचा-यां ना संगणक िश ण देणय् ासाठी वर
स्तािवत Information & Communication Technology सेक्टर मधील अभ्यास माचे िश ण देता
येईल मा सेवेत कायरत कमचा-यां ना या योजनेअं तगत शासिकय अनुदान िमळण्याची शक् यता नाही असे या
िवभागाचे सह संचालक, अहमदनगर यां नी सां िगतले आहे. परं तु अभ्यास माचा लाभ कमचा-यास व संस्थानला
होणार असल्यामुळे सदर िश ण देणे संयिु क ठरणार आहे. आयटीआय संगणक लॅब स्वतं स्ताव
करण्यास ठे वला आहे. तातडीने अभ्यास म चालु करण्यासाठी इच्छु क साईभक् तां कडू न देणगी पाने संगणक
ाप्त झाल्यास उपयुक् त ठरे ल असे वाटते.
मागणी :- (१) औ. .सं सथ् ेमध्ये सध्या िश ण घेत असलेले ४७२ िश णाथ तसेच MSSDS
या योजना सु के ल्यानं तर या योजनेअं तगत िश ण घेणा-या संभाव् य ३०० िश णाथ्यां ची संख् या िवचारात
घेवनू त्यां चेसाठी वस्तीगृह तयार करण्याचा धोरणात्मक िनणय होण्यास िवनं ती आहे.
(२) MSSDS योजनेअं तगत स्तािवत व आवश्यकतेनु सार यादीमधील अभ्यास म सु करण्यास,
त्यासाठी येणा-या खचास, आवश्यक कमचारी िनयुि स मान्यता असावी.
सं सथ् ान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- शासक य मान्यतेनसु ार कायवाहीकरता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ स्पष्ट मत:- (१) औ. .संस्थेमध्ये सध्या िश ण घेत असलेले ४७२
िश णाथ तसेच MSSDS या योजना सु के ल्यानं तर या योजनेअं तगत िश ण घेणा-या संभाव् य ३००
िश णाथ्यां ची संख् या िवचारात घेवनू त्यां चेसाठी वस्तीगृह तयार करण्याचा धोरणात्मक िनणय होण्यास
िवनं ती आहे.
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(२) MSSDS योजनेअं तगत स्तािवत व आवश्यकतेनु सार यादीमधील अभ्यास म सु करण्यास,
त्यासाठी येणा-या खचास, आवश्यक कमचारी िनयुि स मान्यता असावी ही िवनं ती.
िनणय .९५१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये रा य कौश य िवकास
िवभागां तगत अ यास माचे क सु करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ी. पारस जै न, िशड यां ना अदा कर यात आले या मानधना या रकमेस काय र मं जू री िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेत िनणय .८४८ अ वये साईभ त थािनक गायक ी.
पारस जैन, िशड यां चा जागितक साईमं िदर संमेलनात िद.११.१२.२०१६ रोजी साईभजनाचा काय म आयोिजत
कर यात यावा, ी. पारस जैन, िशड यां चे मानधनाबाबत यां याशी संपक करणेत येऊन चचा करावी, असे
ठरलेले होते.
ी. पारस जैन, िशड यांचे िद.०५.१२.२०१६ रोजी या अजा वये भजन सं ये या काय मासाठी
.५१,०००/- मा मानधनाची मागणी के ली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणयानुसार िद.०७.१२.२०१६ रोजी
मा. शासक य अिधकारी ी.औटी साहेब यां नी ी. पारस जैन, िशड यां चेशी साई भजन काय म व
मानधनाबाबत चचा के ली असता यांनी .५१०००/- मानधनाची मागणी के ली होती. तसेच याबाबत मा.
ी.सिचन तां ब,े सिमती सद य यां चेशी िद.०७.१२.२०१६ रोजी दुर वनीव न चचा के ली असता, यांनी पारस
जैन, िशड यां ना साई भजन काय माचे मानधन .५१,०००/- देणेस संमती िदलेली आहे .
जागतीक साईमं िदर संमेलनात साईभ त थािनक गायक ी. पारस जैन, िशड यां चा िद.११.१२.२०१६
रोजी सकाळी ८.३० ते १०.०० असा काय म आयोिजत कर यात आला, सदर काय माचे एकि त मानधन
.५१,०००/- (अ री पये ए काव न हजार ) मा काय म थळी यांना अदा कर यात आले आहे.
तरी ी.पारस जैन, िशड यां ना अदा कर यात आले या मानधनाची र कम .५१,०००/- (अ री पये
ए काव न हजार ) मा चे खचास काय तर मं जरू ीसाठी सिवनय सादर.
िनणय .९५२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
िशड महो सव- २०१६ म ये “सबका मािलक एक” या महानाट् याचे योगा ऐवजी कलाकारां चे
काय म आयोजीत करणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेत िनणय .८१३ अ वये खालील माणे िनणय पा रत
झालेला आहे.
"दरवषा माणे याही वष िशड महो सव २०१६ साजरा करणेस मा यता दे यात आली. परं तु यासाठी
.१५,५०,०००/- येणारा अं दािजत खच खुपच जा त वाटतो, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता िशड महो सव
२०१६ म ये िद.३१.१२.२०१६ रोजी "सबका मािलक एक" या महानाट् याचे योग ठे व यात यावे," असे ठरले
आहे.
यानुसार महानाट् याचे कायकारी िनमाता ी. शां त डां गे यां चशीे िद.१६.१२.२०१६ रोजी चचा के ली
असता यांनी सां िगतले क ,िशड महो सवासाठी िदवस कमी रािहले अस यामुळे सदर काय म ठे वावयाचा
नाही. याबाबत मा. कायकारी अिधकारी व मा. ी. सिचन तां ब,े सिमती सद य यां चेशी चचा झाली आहे. तसेच
.अधी क, आ थापना िवभाग यां नी िद.१६.१२.२०१६ रोजी मा. ी. सिचन तां ब,े सिमती सद य यां चेशी य
याबाबत चचा के ली आहे.
िशड महो सव २०१६ म ये "सबका मािलक एक" या महानाटयाचे योगा ऐवजी खालील ा त ८
कलाकारां तनू िवनामु य काय म करणा-या कलाकाराचे काय माचे आयोजन करता येईल.
अ) ा त झाले या अजाचा तपशील खालील माणे .
अ.न. अज दाखल
कलाकारां चे नाव व प ता
काय म
कलाकार
मानधन
तारीख
सं या
अपे ा
०१. ३१/१०/२०१६ ी पारस जैन व िवण महामुनी, िशड साई भजन सं या
१०
िवनामु य
९८२२५४६८१७
०२ ०९/१०/२०१६
पुनम ख ना, िद ली
साई भजनसं या
१०
िवनामु य
९८१००३४८७२
०३ २०/११/२०१६
ी.अिनल कु मार िम क न, हबळी एम शाम साई के नाम
१० ते १५
िवनामु य
९५३८२४३९९९
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०४

२५/११/२०१६

०५

०८/०९/२०१६

०६
०७

०७/१०/२०१६
१४/११/२०१६

०८

०७/११/२०१६

ी.सि चदानं द आ पा, मुं बई
९८२०१४८६७८
ी.अवघेश च दन भार दाज, लखनऊ
९४५१७६५२४४
ी. अनं त पां चाळ, मुं बई
ी.आर.के . स सेना, नवीिद ली
०९८१११२६४३६
ी िवजय साखरकर, मुं बई
९८२१३९३३२३

एक शाम साई के नाम
भ ती संगीताचा काय म
साईभजन सं या

२० ते २५

िवनामु य

१५

िवनामु य

साई िगतां चा काय म
साईभजन सं या

१५
१०

.४५०००/.२१०००/-

बाबा मेलोिडज

३५

.२७०००/-

ब) मागील वष २०१५ म ये खालील माणे काय म आयोिजत कर यात आलेले होते .
अ.नं. कलाकाराचे नाव व प ता
काय म / वेळ
१.
ी.अवघेज चं दन भार दाज, लखनऊ साई भजन सं या सायं
६.०० ते ७.००
२.
ी. मोहन शमा
साई भजनसं या
सायं ७.०० ते ०८.००
३.
ी.अिनल कु मार, हबळी
एक शाम साई के नाम
रा ौ.८.०० ते ०९.००
४.
पुनम ख ना, िद ली
साई भजन सं या
सायं ९.०० ते १०.००
५.
िवजय साखरकर, मुं बई
साई- वर नृ यो सव
रा ौ.१०.०० ते ११.००
६.
ावण बाळ, मुं बई
झाले तुझे दशन साई
रा ौ.११.०० ते १२.००
यावष ३१ िडसबर २०१६ चे रा ौ साजरा होणा-या िशड महो सव काय मासाठी उपरो त (अ
मधील) अज के ले या ०८ कलाकारातून िवनामु य काय म करणा-या ०५ कलाकारां ची िनवड क न यांना
सायं. ६.०० ते रा ौ.१२.०० या वेळेत काय म देता येईल.
िनणयाथ सादर.
िनणय .९५३ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड महो सव- २०१६ साजरा करणेकामी तावात नमु द के ले या अ
त यामधील अ.नं.१ ते ५ या िवनामु य सेवा देणा या कलाकारां चे उपल ध वेळेत (सायं काळी ०७ ते
रा ौ १२.०० वाजे पयत) काय म आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
सिचव, शता दी महो सव सिमती, शेवगां व यां ना अखं ड ह रनाम स ाह िनिम ता पु र या
कालावधीकरीता िफरते शौचालय देणेबाबत.
तावसिचव, शता दी महो सव, शेवगाव यां नी, जा. .०२/२०१६ िद.१४/१२/२०१६ चे प ाने, “वारकरी िश ण
सं था, आळं दी” या शता दी महो सवी वषािनमी त शेवगाव येथे िव विव मी पसायदान व कृ षी-िव ान
दशनासह भ य िद य िवना देणगी िवना यानधन या त वावर आधारे अखं ड ह रनाम स ताहाचे आयोजन
कर यात आले या काय मास िनवासी लोकां ची सं या जा त अस याने व छते या टीने शौचालय
आव यक आहेत.
आप या सं थान या सामाजीक टीकोण ल ात घेऊन आ ही आपणाकडे िद.३० िडसबर २०१६ ते
िद.०६ जानेवारी २०१७ या कालावधीसाठी आप याकडील २ िफरते शौचालय िमळावे या साठी िवनं ती करत
आहोत. शता दी महो सवाची या ती ल ातघेता आपण या िवनं तीचा सकारा मक िवचार करावा ही न
िवनं ती”, असे कळिवलेले आहे.
ी साईबाबा सं थानचे वाहन िवभागाकडे ०९ िफरते शौचालय आहेत. उपरो त मागणी ता पुर या
व पाची असलेने २ नग िफरते शौचालय वाहन िवभागातुन घेवनु जाणे व मुदतीनं तर सुि थतीत परत आणणे या
अटीवर सिचव, शता दी महो सव, शेवगाव यां ना उपल ध क न देता येतील.
तरी उपरो त माणे शता दी महो सव, शेवगाव यां ना िद.३०/१२/२०१६ ते िद.०६/०१/२०१७ पयत
ता पुर या व पात २ नग िफरते शौचालय देणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .९५४

यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी महो सव सिमती, शेवगां व यां चे मागणी माणे अखं ड ह रनाम
स ाहाचे काय मासाठी येणा या भािवकां या सोयीसाठी िद.३०/१२/२०१६ ते िद.०६/०१/२०१७ या
कालावधीम ये ता पुर या व पात २ नग िफरते शौचालय दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ी साईबाबा समाधी शता दी वष िनिम ाने ऑ ट बर- २०१७ ते ऑ ट बर- २०१८ (िवजयादशमी)
अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी व गु थान या िठकाणी
दशनी भागात फु लां ची सजावट करणेबाबत.
तावी साईबाबा समाधी महाशता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या कालावधी
साजरा कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषािनिम ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018
(िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी
दशनी भागात फु लां ची सजावट करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेकामी
होता.

ताव सादर करणेत आलेला

िद.14/07/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं .58 व िनणय ं .443 अ वये, ी
साईबाबा समाधी महाशता दी महो सव सु हो यास बराचसा कालावधी अस यामुळे ऑ ट बर 2017 ते
ऑ ट बर 2018 या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी
भागात फु ल सजावट करणेची सेवा घेणक
े ामी ता काळ सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द करणेत येऊन ,
देणगीदार साईभ ां ना आवाहन करणेत यावे व ी साईबाबा महाशता दी महो सव सु हो यापुव जे िदवस बुक
झाले या नाहीत, अशा िदवशी सं थानमाफत फु लां ची सजावट करणेसाठी येणा या अपे ीत खचाचा ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा असे ठरले आहे.
यानु सार मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द कर यात आलेली आहे.
तसेच बां धकाम िवभागामाफत सं थान प रसरात फलक लावुन दानशुर साईभ ां ना आवाहन कर यात आलेले आहे.

सं थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत महाशता दी या नावाने एक वतं खाते (अकाऊं ट) उघड यात
आलेले असुन साईभ ां माफत महाशता दी िनिम फु लसजावट करणेकामी येणारी देणगी व पात र कम सदर
खा यात जमा कर यात येत आहे. सदर खा यात जमा होणा या र कमेतनु ी साईबाबा समाधी महाशता दी
िनिम ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येणा या येक गु वारी
(अं दाजे 56 गु वार) समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु लां ची सजावट
करावयाची आहे. तसेच महाशता दी महो सव सु होणेपवु जे िदवस बुक झालेले नाहीत अशा िदवशी
सं थानमाफत फु लां ची सजावट करावयाची आहे.
ी साईबाबा समाधी महाशता दी िनिम येक गु वारी फु लांची सजावट करणेकामी वतमान प ात
जािहरात िस द क न तसेच "इ" िनवीदा शासना या वेबसाईट वर िस द क न िनवीदा मागिवता येईल. ा
होणा या िनवीदेत या फु लसजावट करणा या कारागीरां चा फु लसजावटीचा दर यु न म असेल यां चेकडु न ी
साईबाबा समाधी महाशता दी िनिम ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या
कालावधीत येणा या येक गु वारी (अं दाजे 56 गु वार) फु लां ची सजावट क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .९५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष िनिम ाने ऑ ट बर- २०१७ ते
ऑ ट बर- २०१८ (िवजयादशमी) अखेर या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई,
चावडी व गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु लां ची सजावट करणेकामी फु लसजावट करणा या
कारागीरां कडू न िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यात आली. परं तु देणगीदार साईभ ां नी आर ीत के लेले गु वार यामधू न वगळणे यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
सं थान प रसरातील धोकादायक झाडां ची छाटणी के ले या कामास काय र मं जु री िमळणेबाबत.
ताविद.14/08/2016 रोजी सं थानचे जुने साई साद इमारत प रसरात िनलगीरी या झाडाची फां दी अचानक मोडु न
खाली पड याने चार साईभ ां ना िकरकोळ इजा झालेली होती. सदर िनलगीरी या झाडाची फां दी ही िहरवीगार
असुन ती जोराचा वारा आ याने मोडु न खाली पडलेली होती. सदर फां दी एकदम िहरवीगारअस याने ती
पड याची कोणतीही श यता न हती. तरी हे सव अचानक घड यामुळे तातडीने िवभागाचे कमचारी बोलवुन
फां दीची कट ग क न घे यात आलेली होती.
िद.14/08/2016 रोजी रिववारची गद अस यामुळे ी िबपीनदादा को हे -िव त, ी साईबाबा
सं थान िव त यव था िशड यां चा सं थान प रसरात राऊं ड चालु असताना ही घटना घडली. यावेळी यां नी
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सं थान प रसरातील साईभ ां या संपकात असणारी सव धोकादायक झाडां ची छाटणी ता काळ क न परत घटना
घडणार नाही याची द ता यावी असे सुचिवलेले होते .
यामुळे िद.18/08/2016 रोजी या मं जरु िटपणी अ वये, मागिवले या दरप कानु सार ी िवजय
एकनाथ सदाफळ, रा.वाकडी यां चेकडु न ित टन .1,000/- (एक हजार) मा दराने मं िदर प रसरातील
धोकादायक झाडां ची छाटणी क न सरपण घेऊन जाणेकामी मा यता घे यात आलेली होती. ी सदाफळ यां नी
ित टन .1,000/- (एक हजार) मा दराने मं िदर प रसरातील धोकादायक झाडां ची छाटणी करणे या कामाची
मजुरी जा त होत अस याने व ते परवडत नस यामुळे यां नी पुढील काम कर यास नाकार िदलेला आहे . यामुळे
पुढील कोटेशन धारकां ना िवचारणा के ली असता यां नी सरपणा या िकं मतीपे ा मजुरी जादा होत अस यामुळे
यां नी ही काम कर यास नाकार िदला.
यानं तर इतर वखारवा यां शी संपक साधला असता आवक नं.10587 िद. 12/09/2016 अ वये,
अ सार लाकु ड स लायस ॲ ड े न स ह सेस, बाभळे र यां नी मागील दरा माणे हणजे ित टन .1,000/- मा
दराने मं िदर प रसरातील धोकादायक झाडे छाटणी क न सरपण घेऊन जाणार असलेबाबत कळिवलेले होते.
यानुसार िद.13/09/2016 रोजी या मा. कायकारी अिधकारी यां या मं जरु िटपणी अ वये, यां ना परवानगी
दे यात आलेली होती.
यानुसार सं थानकडे धुणीसाठी मोठ् या माणात लाकडे उपल ध अस याने तसेच झाडां ची लवकरात
लवकर छाटणी करणे गरजेचे अस याने अ सार लाकु ड स लायस ॲ ड े न स ह सेस, बाभळे र यां चेकडु न मं िदर
प रसरात या िठकाणी भ ां ची गद होते या िठकाणी द मं िदराजवळील झाड, लडीबागेतील रे न ि चे झाड, गेट
नं. 1 व इतर गेट या तसेच साईबाबा हॉ पीटल जवळील गुलमोहर,रे न ि ची, जुने साई साद येथील िनलगीरी व
सं थान प रसरातील भ िनवास व भ ां या दशनलाईन शेडवरील अ य धोकादायक झाडे छाटणीचे काम पु ण
क न घे यात आलेले आहे. सदर लाकडाचे राहाता बाजार सिमती या काट् यावर वजन कर यात आलेले आहे.
यानुसार एकु ण 104.320 टन (104 टन 320 िकलो) लाकडाची िव कर यात आलेली असुन यापासुन
सं थानला .1,04,320/- (एक लाख चार हजार ितनशे िवस) मा पये िमळालेले आहे. तरी सदर र कमेचा
लेखाशाखेत भरणा कर यात आलेला आहे.
तरी सदरचा ताव काय र मं जरु ीसाठी सादर.
िनणय .९५६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातील धोकादायक झाडां ची छाटणी करणेकामी तवात
नमु द के ले या कायवाहीस काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
प ावळ चार क याची खरे दी करणेबाबत.
तावसादालयाचे वािषक मागणी माणे सन २०१६-१७ साठी प ावळ चार क याची – १५ लाख खरे दीकामी
मे.खुशी एज सीज, नािशक यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/१२६५/२०१६ िदनां क ११.०६.२०१६ अ वये
.१.५० ती नग या दराने पुरवठा आदेश दे यात आला होता.
जुन -२०१६ ते नो हबर-२०१६ अखेर खालील माणे प ावळ खरे दी कर यात आलेली आहे.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६

मिहना
चलन मागणी नग पुरिवलेली प ावळ नग येणे बाक प ावळ नग
जुन -२०१६
५,००,०००
१,६०,०००
जुलै -२०१६
१०,००,०००
८,००,०००
ऑग ट-२०१६
८०,०००
४,६०,०००
स टबर-२०१६
ऑ टोबर-२०१६
नो हबर-२०१६
४,६०,०००
सादालय िवभागाने िडसबर-२०१६ मिह याम ये ९,४०,००० नग प ावळ ची मागणी के ली आहे.
तथािप सन २०१६-१७ पुरवठा आदेशातील मागणी सं पलेली आहे. परं तु वरील माणे ४,६०,००० नग प ावळ
मे.खुशी एज सीज, नािशक यां चेकडू न येणे बाक आहे. ती प ावळ या मिह यात मागवून घेता येईल. तसेच
सं थान व मे.खु शी एज सीज, नािशक यां चेम ये करारनामा झालेला आहे. यातील अट .८ अशी आहे.
अट .८– संगी िनिवदा कालावधीत व त ं तरही पु ढील वषाची ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत नमुद
के ले या मालापे ा २५% इतका जादा माल मं जरु दरानेच पुरिवणे पाट नं.२ यां चेवर बं धनकारक राहील.
वरील अटी-शत नुसार एकु ण पुरवठा आदेशा या १५ लाख मागणी या २५% हणजेच ३,७५,०००
नग प ावळ चार क याची ती नग .१.५० या मागील दराने मे.खुशी एज सीज, नािशक यां चेकडू न खरे दी
करणेस व याकामी येणारे ५,६२,५००/- ( . पाच लाख बास ट हजार पाचशे) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी
सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
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िनणय .९५७

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये आव यक असले या चार क यां या प ावळ
तावात नमु द के ले माणे करारना या या अटी/शत वर मे.खु शी एज सीज, नािशक यां चेकडू न मागील
मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
साई मं िदर सं मेलनासाठी के ले या िकराणामाल खरे दीचे कायवाहीस काय र मा यता िमळणेबाबत.
ताविदनां क ११.१२.२०१६ चे काय मासाठी िकराणामालाचे कोटेशन ११ कोटेशनधारकां कडू न मागिवणेत आले
होते. तसेच याबाबत सं थानचे संकेत थळावर कोटेशन प िस कर यात आले होते. यास अनु स न
खालील माणे ०५ कोटेश स ा त झाली होती.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
१.
मे.के .एल.चुग अॅ ड कं पनी, राहाता
२.
मे.यशोदा सुपर माकट, ीरामपूर
३.
मे.पु कर े डस, िशड
४.
मे.कड ले सुपर माकट, राहाता
५.
मे.साईसुख सुपर माकट, िशड
सदर कोटेश स उघडणेकामी मा.उपसिमती सभेची िटपणी सादर कर यात आली होती. तथािप स या
उपसिमती सभा होणार नस यामुळे , िदनां क ०७.११.२०१६ रोजीचे थािनक उपसिमती सभेतील िनणय .३०
(८) नु सार सदरचे कोटे श स एक िवशेष बाब हणून मा. ी.सिचन तां ब,े थािनक िव व त यां चेसमोर उघड यात
आली आहेत.
सदर कोटेशनचा तुलना मक त ता सादर के ला आहे. यातील ३६ Items खरे दी करणेकामी
खालील माणे तािवत कर यात येत आहे.
अ.
तुलना मक त यातील अ.नं.१,३,४,५,७,८,१०, १२,१३,१४,१५, १७,१८,१९,२०, २२,२३,२४,२५,
२८, २९, ३०,३२ व ३६ या २४ Items साठी युनतम दरधारक यां ना पुरवठा आदेश देणसे ,
आ.
तुलना मक त यातील अ.नं.२ बासमती तां द ुळसाठी, बासमती तां द ुळाचे पाच नमु ने सादालय
िवभागाकडे गुणव ते नसु ार अिभ ाय दे यासाठी पाठिवले होते. यास अनु स न खरे दी िवभागाने
िदले या लेखी प ाचे पाठपोट पानावर सादालयाने गुणानु मानु सार .१ वर मे.यशोदा सुपर माकट,
ीरामपुर यां ची िशफारस के ली आहे व यांचे नमु यातून काही तां द ुळ काढू न सव नमुना पािकटे खरे दी
िवभागाकडे परत पाठिवले आहेत.
मे.यशोदा सुपर माकट, ीरामपुर यां चे बासमती तां द ुळाचे दर ती िकलो .९०/- मा आहेत.
या दराने तां द ुळ खरे दीकामी र कम .३६,०००/- ( पये छ तीस हजार) मा खच येईल.
तरी सादालय िवभागाकडील िशफारशीनु सार मे.यशोदा सुपर माकट, ीरामपुर यां ना पुरवठा
आदेश देणेस,
इ.
तुलना मक त यातील अ.नं.६,९,११,१६ व २६ या ०५ Items साठी समान दर आलेले आहेत.
याम ये मालाची तातडीची गरज ल ात घेता वेळेवर पुरवठा हो या या टीने थािनक
कोटेशनधारकां ना ाधा य देऊन यानुसार अ.नं.६ िप ता (कतरन)- मे.के .एल.चुग अॅ ड कं पनी, राहाता,
अ.नं.९ िवण चटपट मसाला, अ.नं.११ अं बारी चटपट मसाला व अ.नं.२६ िनरमा पावडर मे.पु कर
ेडस, िशड , अ.नं.१६ सफे द िमरी पावडर- मे.साई सुख सुपर माकट, िशड यां ना पुरवठा आदेश देणेस,
ई.
तुलना मक त यातील अ.नं.२१ टमाटर सॉससाठी युनतम दर .४०/- ती िकलो रॉयल लोणी
ॅ डसाठी व व ण कं पनीचे ॅ डसाठी ती िकलो .५०/- आलेले आहेत. तथािप याबाबत आचारी
यां चेशी सं पक केला असता यांनी िवण कं पनीचे सॉस घेणेबाबत सुचना के लेली आहे. यानेसार
िवण कं पनीचा टोमॅटो सॉस . ११०/- ती िकलो दराने खरे दी करणेस,
उ.
तुलना मक त यातील अ.नं.२७ िमरची पावडर कोटेशन मागणी प ाम ये बालाजी कं पनीची
मागिव यात आली होती, तथािप युनतम दर .१८०/- तीिकलो पु प या कं पनीचे ा त झालेले
आहेत व बालाजी कं पनीची िमरची पावडरसाठी दर .१९०/- ती िकलो दर ा त आहेत. आचा-यां ना
बालाजी कं पनीची िमरची पावडर आव यक अस यामुळे मे .यशोदा सुपर माकट, ीरामपुर यां चेशी
दरां बाबत संपक साधला असता, ते सदर िमरची पावडर यूनतम दर .१८०/- ती िकलोने पुरिवणेस
तयार आहेत, यांना पुरवठा आदेश देणेस ,
ऊ.
तुलना मक त यातील अ.नं.३१,३३,३४,३५ याम ये मे. कड ले सुपर माकट, राहाता यां चे दर युनतम
आहेत. परं तू हे दर जनता कं पनीचे रं गासाठी आहेत, यामुळे यां चे दराचा िवचार करता येणार नाही.
आचारी यां नी बु श कं पनीचे रं ग घे याची िशफारस के ली आहे. यानु सार अ.नं.३१,३३,३४,३५ साठी
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ऋ.
ऌ.

उवरीत चार िनिवदाधारकां पैक येक आयटेमसाठी दोन िनिवदा धारकांचे दर समान आहेत. याम ये
मालाची तातडीची गरज ल ात घेता वेळेवर पुरवठा हो या या टीने थािनक कोटेशनधारकां ना
ाधा य देऊन यानु सार मे. पु कर े डस, िशड यां ना पुरवठा आदेश देणसे ,
मालाची तातडीची गरज अस यामुळे कोटे शन प ातील अ.नं.९ व १० ची अट िशिथल क न पुरवठा
आदेश देणेस,
अ ते ऋ नुसार खालील माणे पुरवठा आदेश देणसे व येणारे र कम .१,०५,३३४/- मा चे एकु ण
खचास काय तर मं जरु ी िमळणेस,
अ.नं. पु रवठाधारकां चे नां व
पु रवठा आदेश र कम .
१
मे.के .एल.चुग अॅ ड कं पनी, राहाता
२८,७६४/२
मे.पु कर े डस, िशड
२४,३२५/३
मे.कड ले सुपर माकट, राहाता
९,०९०/४
मे.साई सुख सुपर माकट , िशड
२,०५५/५
मे.यशोदा सुपर माकट, ीरामपुर
४१,१००/एकु ण र कम पये
१,०५,३३४/-

वरील “अ”, ते “ऌ”, म ये म ये नमुद के ले माणे करावयाचे कायवाहीस काय तर मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .९५८ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मं िदर सं मेलनासाठी िकराणामाल खरे दीकामी तावात नमु द
के ले माणे के ले या कायवाहीस व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
साई मं िदर सं मेलनासाठी के ले या हशीचे दु ध व पनीर खरे दीचे कायवाहीस काय र मा यता
िमळणेबाबत.
ताविदनां क ११.१२.२०१६ चे काय मासाठी हशीचे दूध व पनीर खरे दीकामी कोटेशनधारकां कडू न मागिवणेत आले
होते. यास अनु स न खालील माणे ०५ कोटेश स ा त झाली होती.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
ॅड
१.
मे. ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व
राजहंस
२.
मे.के .के .िम क, सावळीिवहीर
के के िम क
३.
मे. भात डेअरी ा.िल., िटळकनगर
भात
४.
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक संघ
गोदावरी
मयािदत, कोपरगां व
५.
मे.ओम गु देव एज सीज, िशड
अमुल
सदर कोटेश स उघडणेकामी मा.उपसिमती सभेची िटपणी सादर कर यात आली होती. तथािप स या
उपसिमती सभा होणार नस यामुळे , िदनां क ०७.११.२०१६ रोजीचे थािनक उपसिमती सभेतील िनणय .३०
(८) नु सार सदरचे कोटे श स एक िवशेष बाब हणून मा. ी.सिचन तां ब,े थािनक िव व त यां चेसमोर उघड यात
आली आहेत.
सदर कोटे शनचा तु लना मक त ता सादर के ला आहे. हशीचे दूध व पनीर खरे दी करणेकामी
खालील माणे तािवत कर यात येत आहे.
अ.
तुलना मक त यातील अ.नं.१ हशीचे दूधासाठी मे . भात डेअरी ा.िल., िटळकनगर यां चे दर युनतम
आहेत. यास अनुस न १३०० िलटर हशीचे दूध खरे दीकामी ती िलटर .४२/- माणे एकू ण र कम
.५४,६००/- ( पये चोप न हजार सहाशे) मा खच येईल. या माणे मे. भात डेअरी ा.िल.,
िटळकनगर यां ना एक लीटरचे पॅिकं ग िपशवीम ये पुरिवणे कामी पुरवठा आदेश देणसे ,
आ.
तुलना मक त यातील अ.नं.२ पनीरसाठी, पनीरचे पाच नमुना पािकटे सादालय िवभागाकडे
गुणव ते नसु ार अिभ ाय दे यासाठी पाठिवले होते. यास अनुस न खरे दी िवभागाने िदले या लेखी
प ाचे पाठपोट पानावर सादालयाने गुणानु मानुसार .१ वर मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध
उ पादक संघ मयािदत, कोपरगां व यां ची िशफारस के ली आहे व पनीरचे सव नमुने खरे दी िवभागाकडे
परत के ले आहेत.
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक संघ मयािदत, कोपरगांव यां चे पनीरचे दर ती
िकलो .२५०/- मा आहेत. या दराने पनीर ८० िकलो खरे दीकामी एकु ण र कम .२०,०००/- ( पये
वीस हजार) मा खच येईल.
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तरी सादालय िवभागाकडील िशफारशीनु सार मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक
संघ मयािदत, कोपरगां व यां ना पुरवठा आदेश देणेस,
इ.
वरील अ म ये नमूद के या माणे र कम .५४,६००/- + आ म ये नमूद के या माणे र कम
.२०,०००/- असे िमळू न एकु ण र कम .७४,६००/- ( पये चौ-याह तर हजार सहाशे) मा चे खचास
मा यता िमळणेस व सोबत सादर के ले या दो हीही पुरवठा आदेशां वर वा री होणेस,
वरील “अ” “आ” व “इ” म ये नमुद के ले माणे करावयाचे कायवाहीस काय तर मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .९५९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई मं िदर सं मेलनासाठी हशीचे दु ध व पनीर खरे दीकामी तावात नमु द
के ले माणे के ले या कायवाहीस व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
सं थानचे णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत प रचारक/ प रचारीका यां चे
नेमणू क व मानधनाबाबत.
ताविद. २५/०६/२००८ रोजी िस के ले या जािहरातीस अनुस न आले या पा अजदारां या मुलाखती घे यात
आ या हो या. सदर मुलाखती या अहवालाबाबत िद. १८/१०/२००८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
चचा होऊन, िबं द ु नामावलीनु सार वगातील पुरेसे उमेदवार उपल ध न झा याने मुलाखतीत पा ठरले या
उमेदवारां ना ११ मिहने कालावधीसाठी ता पुरती नेमणूक देणबे ाबत िनणय घेणते आला होता. यानुसार यां ना
११ मिहने कालावधीसाठी ता पुर या व पात नेमणूका दे यात आले या आहेत. यानं तरही मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार आजतागायत वेळोवेळी ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणूका देणते आले या
आहेत. तदनं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ६६६ नु सार सदर
प रचारक/ प रचारीका तसेच कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने कायरत असले या व न याने घे यात येणा-या
प रचारक/ प रचारीका यां ना ितमहा .११,०००/- वेतन दे यात येत आहे.
मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .१६७ नु सार खालील प रचारक/
प रचारीका यां ना पुढील ११ मिह याचे कालावधीसाठी नेमणूक आदेश दे यात आलेले होते. तसेच यांना
कायम कमचा-यां माणेच फ त अिजत रजा दे यात येत आहेत. यानुसार यांची ११ मिहने कालावधीची
ता पुरती नेमणूक माहे जानेवारी २०१६ ते माहे जु लै २०१६ चे दर यान संपु टात येत आहे.
अ.नं.
१
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.
१२.

िनणय .९६०

नाव
२
कु . मिनषा ि टफन आवारे
कु . आशुमती संपत सदाफु ले
ीमती वैशाली भगवान महागडे
कु . कां चन िवनायक िशं दे
ी. आिशष शरद सुयवं शी
सौ. आशा रमेश जगताप
कु . ितमा रामचं कोळगे
ी. राहल काश ओहोळ
कु . ाज ता िदपक जाधव
ीमती कावेरी सुदाम ह के
सौ. थ िनलेश ीवा तव
कु . किवता योसेफ पं डीत

हजर तारीख
३
१३/०२/२०१६
१५/०२/२०१६
१५/०२/२०१६
१९/०२/२०१६
१९/०२/२०१६
१२/०३/२०१६
१४/०३/२०१६
२३/०३/२०१६
१६/०५/२०१६
२५/०५/२०१६
०५/०६/२०१६
१५/०८/२०१६

११ मिहने मु दत सं पु टात
येत असलेची तारीख
४
१२/०१/२०१७
१४/०१/२०१७
१४/०१/२०१७
१८/०१/२०१७
१८/०१/२०१७
११/०२/२०१७
१३/०२/२०१७
२२/०२/२०१७
१५/०४/२०१७
२४/०४/२०१७
०४/०५/२०१७
१४/०७/२०१७

. वै क य अिध क व . वै क य सं चालक यां नी “उपरो त नमु द के लेले प रचारक / प रचारीका
यां चे काम समाधानकारक असुन ते हकू मा माणे कामे करतात. यांचेबाबत काहीही करण चालु अथवा
तावीत नाही. यांना िनयमा माणे मुदतवाढ देणेस हरकत नाही” असा अहवाल िदलेला आहे.
तरी, उपरो त त यातील अ.नं. ०१ ते १२ प रचारक / प रचारीका यां ना यांचे नावासमोर तंभ .
०४ म ये दशिवले या तारखेनं तर पुढील ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल ध
होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत ता पुर या व पात नेमणूका देणक
े ामी मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत
असले या तािवत प रचारक/ प रचारीका यां ची मु दत सं पु ात येत असले या िदनां कापासु न पु ढे ११
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मिहने कालावधीसाठी अथवा आरि त वगासाठी उमेदवार उपल ध होईपावेतो यापै क जे अगोदर
घडेल तोपयत ता पुर या व पात नेमणू का दे यात या या, असे ठरले.
तसेच सं थान णालयामधील प रचारीका/ प रचारक यां ची र पदे मु लाखती ारे कं ाटी
प दतीने भरणेत यावीत, अशा सु चना के या.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
सन २०१६- १७ आिथक वषासाठी िनयु कर यात आले या अं तगत लेखाप र क यां नी िद.०१
एि ल, २०१६ ते िद.३० जु न, २०१६ अखेरचा सं थान ितमाही अं तगत लेखाप र ण अहवाल
अवलोकनाथ सादर.
तावमा.ि सद यीय सिमती या.िद.१९.०५.२०१६ रोजी झाले या सभेतील िनणय .३१० अ वये युनतम फ मागणी
करणा-या लेखाप र ण सं थे स अं तगत लेखाप र क हणुन आिथक वष २०१६-१७ करीता व पुढील आदेश
होईपयत िनयु ती आदेश दे यास व यांनी असमथता दशिव यास यानं तर या युनतम फ मागणी करणा-या
लेखाप र ण सं थे स िनयु ती आदेश दे यास मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणयास अनुस न सं दभ .०२ अ वये, मे.एम.ए.पी.एस. ही अॅ ड असोिसएटस. चाटड
अकौटं टस, नािसक यां ना सन २०१६-१७ या कालवधीक रता सं थान व हॉि पटल िवभागासाठी अं तगत
लेखाप र क हणून र कम .५७,०००/-मा ित वष इत या फ वर नेमणुक आदेश दे यात आलेला आहे.
यानुसार यां नी सं थान व हॉि पटल िवभागाकडील िद.०१ एि ल,२०१६ ते िद.३० जू न,२०१६ अखेर पयतचे
लेखाप र ण क न याचा ितमाही लेखाप र ण अहवाल मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चेकडे सादर के लेला
आहे.
सदर अहवालातील टु ी, संबधीत िवभागां ना पाठिव यात येऊन, याबाबतचा दोष-दु ती अहवाल
तयार कर याची कायवाही सु कर यात आली आहे.
तरी अं तगत लेखाप र क मे.एम.ए.पी.एस. ही अॅ ड असोिसएटस. चाटड अकौटं टस नािसक. यां नी
सं थानला िदलेला िद.०१ एि ल,२०१६ ते िद.३० जून ,२०१६ या कालावधीचा सं थान व हॉि पटल
िवभागाकडील अं तगत लेखाप र ण अहवाल अवलोकनाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .९६१ यावर सिव तर चचा् र होऊन, अं तगत लेखाप र क मे.एम.ए.पी.एस. ही अॅ ड असोिसएटस. चाटड
अकौटं टस नािशक यां नी िदले या िद.०१ एि ल, २०१६ ते िद.३० जु न, २०१६ या कालावधीतील
सं थान व हॉि पटल यां या अं तगत लेखाप र ण अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द
घे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
अ य , सदगु ी गं गागीरीजी महाराज सं थान, सरला बेट, ता. ीरामपु र यां ना ाने वरी पारायण
िनिम त ता पुर या कालावधी करीता िफरते शौचालय देणेबाबत.
तावअ य , सदगु ी गं गािगरीजी महाराज सं थान, सरला बेट, ता. ीरामपुर यां नी िद.२०/१२/२०१६ चे प ाने,
“लाखो भावीकां चे दा थान असलेले सदगु ी गं गािगरीजी महाराज सं थान ( ट) सरलाबेट येथे सदगु
ीयोगीराज गं गािगरीजी महाराज यां ची ११४ वी पु यितथी सालाबाद माणे िद.२२/१२/२०१६ ते
िद.२९/१२/२०१६ या कालावधीत ाने वरी पारायण व िकतन सोह यासाठी भावीक जमतात तरी तः
िवधीसाठी भावीकां ची गैरसोय व दुषण होऊ नये या साठी आप या नगर पािलके कडू न सं थानसाठी दोन
मोबाईल सं डास हॅन िमळा यात ही िवनं ती” असे कळिवलेले आहे.
ी साईबाबा सं थानचे वाहन िवभागाकडे ०९ िफरते शौचालय आहेत. उपरो त मागणी ता पुर या
व पाची असलेने २ नग िफरते शौचालय वाहन िवभागातुन घेवनु जाणे व मुदतीनं तर सुि थतीत परत आणणे या
अटीवर अ य , सदगु ी गं गािगरीजी महाराज सं थान, सरला बेट, ता. ीरामपुर यां ना उपल ध क न देता
येतील.
तरी उपरो त माणे अ य , सदगु ी गं गािगरीजी महाराज सं थान, सरला बेट, ता. ीरामपुर यां ना
िद.२२/१२/२०१६ ते िद.२९/१२/२०१६ पयत ता पुर या व पात २ नग िफरते शौचालय देणे बाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े पुढील िनणयाथ सादर .
िनणय .९६२ यावर सिव तर चचा होऊन, अ य , सदगु ी गं गािगरीजी महाराज सं थान, सरला बेट, ता. ीरामपु र
यां चे मागणी माणे ीयोगीराज गंगािगरीजी महाराज यां या ११४ या पु यितथी काय मासाठी
येणा या भािवकां या सोयीसाठी िद.२२/१२/२०१६ ते िद.२९/१२/२०१६ या कालावधीम ये ता पुर या
व पात २ नग िफरते शौचालय दे यात यावे , असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
ी साईबाबा सं थान णालयामाफत िशबीरां चे आयोजनाबाबत.
तावमा.िव व त ी भाऊसाहेबजी वाकचौरे , ी सिचनजी तां बे व ी तापराव भोसले यां नी िद.०७/११/२०१६ रोजी
ी साईबाबा हॉि पटलम ये भेट िदली होती. यावेळी मा.िव व त ी भाऊसाहेबजी वाकचौरे यां नी ी साईबाबा
सं थान णालयामाफत िविवध िठकाणी मिह यातुन िकमान दोन िशबीरां चे आयोजन करणेबाबत सुचना के लेली
आहे. यावेळेस मा.िव व त ी तापराव भोसले यां नी िद.२२/०१/२०१७ रोजी वळद-उं बरगाव, ता. ीरामपुर येथे
िशबीराचे आयोजन करणेस सुचना के लेली आहे .
तसेच मा.िव व त ी तापराव भोसले यां नी िद.१५/१२/२०१६ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल येथे भेट
िदली. यावेळेस िद.२८/१२/२०१६ रोजी वैजापूर येथे िशबीर आयोजीत करणेबाबत सुचना के लेली आहे .
िवनायकराव पाटील महािवदयालय वैजापूर व िव वास फाऊं डेशन यां या संयु त िवदयमानाने कै .िवनायकराव
पाटील यां या पु यितथी िनिम त िद.२८ िडसबर २०१६ रोजी िवनायकराव पाटील महािवदयालय वैजापूर येथे ी
साईबाबा सं थान तफ सव रोग िनदान िशबीर आयोजीत कर यासंदभात यां चा िवनं ती अज इकडील
कायालयाकडे िद.१७/१२/२०१६ रोजी ा त झाला आहे. िशबीरासाठी उपि थीत राहणा-या सव डॉ टर व
कमचा-यां ची जेवनाची व िशबीरा या िस दीची यव था िव वास फाऊं डेशन करणार आहे.
मािगल सहा मिह यात अशा कारचे चार िशबीरां चे आयोजन के ले होते. सदर िशबीरां तील ण पु ढील
उपचाराकरीता सं थान णालयात आले असता यांचे आजार व कागदपञां या आधारे सं थान िनयमानु सार
अथवा राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेत पुढील उपचार/ श ि या कर यात आले या आहेत. परं तु
काही णांचे आजार व कागदपञे सं थान िनयमानुसार सवलतीत अथवा राजीव गां धी जीवनदायी आरो य
योजनेत बसत नस यास असे णही संपु ण मोफत उपचार/ श ि यां ची मागणी करतात. तसेच अशा
िशबीरां साठी मोठ् या माणात औषधां चे मोफत वाटप करावे लागते. अनेक औषधे भं डार िवभागात उपल ध
नस यास यांची तातडीने खरे दी करावी लागते. अनेक वेळा णालयात डॉ टर व पॅरामेडीकल टाफची
कमतरता भासते. यापुढेही अशा िशबीरां चे आयोजनासाठी िशबीरातील णांचे पुढील उपचार/ श ि यां या
सवलती, औषधां ची उपल धता, आव यक मनु यबळ याबबत तरतुद होणे गरजेचे वाटते . यां बाबत तरतुद
झा यास येक मिह यास एका िशबीराचे आयोजन करता येईल. अशा िशबीरां या आयोजनाबाबत िविवध
िठकाण या सामाजीक संघटना, सं था संपक साधत असतात. यांचे सं यु त िवदयमानाने िशबीरे आयोजन
कर याबाबतही िनि छत धोरण ठरवणे गरजेचे वाटते.
तरी दर मिह याला दोन िशबीरे आयोजीत करणेकरीता, िशबीरातील णांचे पुढील उपचार/
श ि यां या सवलती, औषधे, मनु यबळ यां बबत िनणय होणेकामी तसेच मा.िव व तांनी के ले या सुचने माणे
संबं धीत िठकाणी िशबीर घेणेबाबत सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर.
िनणय .९६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयामाफत िविवध िठकाणी, िविवध वै िकय
िशबीरां चे आयोजन करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
औषधे / सिजकल सािह य खरे दीबाबत .
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये िद.०७/११/२०१६ रोजी मा. िव व त, ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , ी.सिचन तां ब,े
ी. तापराव भोसले यां नी भेट िदली असता यांनी ी साईबाबा सं थान णालयाम ये दर मिह याला िकमान
०२ िशिबरे आयोिजत करावेत अशा सूचना दे यात आ या आहेत.
यानुसार, दर मिह याला जनसंपक कायालयामाफत ०२ िशिबरां चे आयोजन कर याचा ताव मा.
यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर कर यात आला आहे. परं त,ु िशबीरासाठी येणा-या णांसाठी औषधे
मोफत ावी लागतात. िशबीरासाठी लागणारे औषधे हे वािषक पु रवठा आदेशम ये नस यास िकं वा वािषक
पुरवठा आदेशामधील नग सं या संपु टात आलेली अस यास तातडीने खरे दी करावे लागणार आहे. परं त,ु िदनां क
३०/१०/२०१५ रोजीचे शासनाचे िनयमावलीनु सार ५ हजार पुढील व तू कोटेशन मागवून खरे दी कर यात यावी
अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
परं त,ु . ५०००/- पे ा जा त र कमे या खरे दीसाठी अं दाजे खचाकरीता ०३ कोटेशन मागवून अं दाजे
खचाची र कम ठरव यात येते. यानं तर थम खरे दी सिमती सभेपढु े मा यता घे यात येते. यानं तर
पुरवठाधारकाला शासक य अिधका-या या वा रीने कोटेशनचे मागणीप पाठिव यात येते. कोटे शनचे मागणी
प पाठिव यापासून कोटे शन ि वकार याची अं ितम मुदत ही २-३ आठवडयां ची ठे व यात येत असते. कोटेशन
आ यावर कोटेशन उघड याकामीचा ताव खरे दी सिमती सभेपढु े ठे व यात येते व खरे दी सिमतीपुढे कोटेशन
उघड यानं तर तुलना मक त ा तयार क न पुरवठा आदेशावर कायकारी अिधकारी यां ची सही घे यात येऊन
यानं तर पुरवठाधारकां ना वै क य संचालक याचे वा रीने पुरवठा आदेश दे यात येतो.या संपणू कालावधीसाठी
कमीत-कमी २ ते ३ मिह यांचा कालावधी लागतो. यामुळे िशबीरासाठी मटे रयल तातडीने उपल ध होऊ शकत
नाही.
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िद. १५/१२/२०१६ रोजी मा.िव व त ी. ताप भोसले यां चा ी साईबाबा हॉि पटलम ये राऊं ड झाला
असता यांनी वै क य संचालक यां या क ेत िद. २८/१२/२०१६ रोजी वैजापुर येथे िशबीराचे आयोजन
करावयाचे अस यामुळे तेथे लागणारे औषधाचा तातडीने खरे दी कर याचा ताव िद. २२/१२/२०१६ रोजी या
यव थापन सिमती सभेपढु े ठे व यात यावा अशा सुचना िदले या आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय:- िद. ३०/१०/२०१५ या शासन िनयमावलीनुसार . ५०००/- या पु ढील
र कमेसाठी कोटेशन मागवून खरे दी करावी लागते . यासाठी २-५ मिह यांचा कालावधी लागतो. याअ वये
औषध/ सिजकल सािह य तातडीने खरे दी करता येऊ शकत नाही.
तरी वरील माणे िशबीरां साठी तातडीने औषधे/सिजकल सािह य खरे दीबाबत यो य तो िनणय
हो या या तावास मा यता असावी.
िनणय .९६४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२८.१२.२०१६ रोजी वैजापु र येथे आयोिजत करणेत येत असले या
वै िकय िशबीरासाठी आव यक असलेली औषधे/ सिजकल सािह य तातडीची बाब हणू न वै िकय
सं चालक यां या .२५,०००/- मा पयत या अिधकारात खरे दी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
िशड महो सव व नाताळ सु ट् यां चे कालावधीत मंडप, टेज, बॅरं केट ग व इतर अनुषं गीक यव था
करणेकामी ा त झालेले कोटे शन उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम २१
मधील पोट – कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थांनसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, पुजा– अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे’’ या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी
वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तसेच सदर कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मंिदरात देवते या
दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा
पुरिवणे ’’ या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- िद.२५ िडसबर, २०१६ ते िद.०२ जानेवारी, २०१७ अखेर ०९ िदवस शै िणक व इतर
कायालयां ना सु या आहेत. या कालावधीत साईभ तांची मोठया माणावर गद हो याची श यता आहे.
िद.०१/०१/२०१७ रोजी िशड महो सव साजरा करणेत येणार आहे. यासाठी साईनगर मैदान येथे टेज व इतर
अनुषं गीक यव था इकडील िवभागामाफत करणेबाबत जा.नं. एसएसएस/ वशी-५/२०१६ िद.१२/१२/२०१६
रोजीचे आदेशाने कळिवले आहे.
सदर काय मासाठी तसेच िदपावली व नाताळ सुट्यांचे कालावधीत मंडप व इतर अनुषगं ीक य व था
करणेकामी येणारे अं दाजे .९,०९,५२३/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून क न
घेणसे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .६४१ अ वये मा यता देणते आलेली
आहे. सदर मा यतेनु सार याकामी ई-िनिवदा
या राबवून ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical Bid)
िद.२२/१०/२०१६ रोजी उघडणेत येऊन, पा ठे केदारां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid)
उघडणेबाबतचा ताव सादर करणेत आला होता. याबाबत मा. िव व त, ी. सिचन तां बे व मा. कायकारी
अिधकारी यां चे समवेत झालेले चचम ये िदपावली सुट्यां चे कालावधीत मं डप उभारणेची आव यकता
नसलेबाबत चचा झाली. यानु सार सदर िनिवदा या थिगत ठे वणेत आली आहे.
परं तू आता, नाताळ गद या अनुषं गाने उपरो त आदेशानु सार िशड महो सव िनमी ताने टेज व इतर
अनुषं गीक यव थेची उभारणी क न मागणी के ली अस याने, िशड महो सवासाठी खालील माणे टेज, वागत
कमान तसेच नाताळ सुट्यां चे कालावधीत १६ आर. जागेम ये मं डप, साद भोजन यव थेसाठी बॅरेकेट ग व इतर
अनुषं गीक यव था क न घेता येईल.
अ.
तपिशल
नं.
१. सदरह टेजवर सु मारे ४० ते ५० कलाकारां साठी ३’ -६’’
उं चीचे टेज अं गल े मम ये मजबु त बां धी तयार क न
टेजचे वरील बाजु ने भ कम असे लायवूड वाप न व
मजबू त सपोट देऊन ३०’x२०’ साईजचे टेज तयार करणे.
तसेच सदरह टेजचे वरील बाजू ने ताडप ी बां धनू ,आितल
बाजू ने सु शोिभत एकाच रं गाचे कापड बां धनू , टेज े मचे
चारही बाजु ने सु शोिभत एकाच रं गाचे कापड बां धणे, टेजचे
पु ढील भागासाठी सु शोिभत एकाच रं गाचा सु मारे ३५’
लां बीचा व १५’ उं चीचा पडदा बसिवणे. तसेच टेजचे
बाजू स कलाकारां चे मेकअपसाठी २०’x१५’ साईज या ०२
ीन म जाड कापडाम ये तयार करणे, टेजवर व

प रमाण
/ एकक
६००
चौ. फु ट

कालावधी

अं दाजे दर

र कम

३१/१२/२०१६ ते ६३/- . िद. . ३७,८००/३१/१२/२०१६
चौ. फु ट
अखेर ०१ िदवस
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२.
३.

४.

साईभ तांना बसणेकामी १०,००० चौ. फु ट मॅटीन, १०००
नग फायबर खु या पु रिवणे व काय माचे वेळी यव थीत
मां डणी क न देणे इ. सह यव था.
साईनगर मैदानाकडे जाणारा र यावर वागत कमान
उभारणे. (२०’x१५’)
नाताळ कालावधीम ये ी साई सादालयातील भोजन
ित ालय रे ल गला सं र क कठडे बां धणेकामी बां बु ची४
फु टी उं चीची बॅरेकेड ग करणे तसेच व साईभ तांचे दशन
लाईन करीता बेरेकेड ग करणे.
नाताळ सु ीचे कालावधीत साईभ तांचे दशन यव थेसाठी
१६ आर. जागेम ये मं डप उभारणी करणे. (४८’x१२५’)

िनणय .९६५

अ.नं.

०१.

०२.
०३.

०४.

०१ नग
११००
र. फु ट

६०००
चौ. फु ट

३०००/- . नग ३,०००/. िद.
िद.२५/१२/२०१६ ते ६/- . िद. . ५९,४००/िद.०२/०१/२०१७ र. फु ट
अखेर ०९ िदवस
िद.२५/१२/२०१६ १.२० . िद. ६४,८००/ते
. चौ. फु ट
िद.०२/०१/२०१७
अखेर ०९ िदवस
एकु ण अपेि त खच पये. १,६५,०००/-

वरील माणे िशड महो सव काय मासाठी टेज व वागत कमान उभारणे तसेच नाताळ सु ीचे
कालावधीत दशन रां गेसाठी १६ आर. जागेम ये मं डप, दशन रां गेसाठी व साद भोजन यव थेसाठी बॅरेकेड ग व
इतर अनुषं गीक यव था क न घेणक
े ामी येणारे अं दाजे .१,६५,०००/- मा खच अपेि त आहे. सदरह कामी
इकडील जा. नं.४९००/२०१६ िद.२०/१२/२०१६ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने एकु ण ०८ मं डप ठे केदार
यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेत आले असून, खालील ठे केदारां नी िसलबं द कोटे शन सादर के ले आहेत.
अ.नं. कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं बर / िदनां क
०१.
रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे शन, सं ापूर
१८४९४ / २१.१२.२०१६
०२. साईकृ पा टे ट हाऊस, बेलापूरगां व
१८४९३ / २१.१२.२०१६
०३. झुराळे मं डप डेकोरे टस, खैरी िनमगां व
१८४९५ / २१.१२.२०१६
०४.
यु बालाजी मं डप, िनमोण
१८४९२ / २१.१२.२०१६
तावः- तरी वरील माणे िशड महो सव काय मासाठी टेज व वागत कमान उभारणे तसेच
नाताळ सु ीचे कालावधीत दशन रां गेसाठी १६ आर. जागेम ये मं डप, दशन रां गेसाठी व साद भोजन
यव थेसाठी बॅरेकेड ग व इतर अनुषं गीक यव था क न घेणक
े ामी वरील माणे ा त झालेले िसलबं द कोटेशन
उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
िशड महो सव व नाताळ सु ट् यां चे कालावधीत मं डप, टे ज, बॅरं केट ग व इतर अनुषं गीक यव था
करणेकामी उपरो माणे ा त झालेले कोटेश स आजचे सभेसमोर उघडणेत आले असता, याम ये
अ.नं. ०३ चे ठे केदार झु राळे मं डप डेकोरे टस, खैरी िनमगां व यां नी सादर के ले या कोटे शन सोबत बयाना
र कमेची पावती जोडलेली नस याने, यां ना अपा ठरिवणेत आले . उवरीत ०३ मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.

कामाचा तपिशल
/ प रमाण/ एकक

कालावधी

साईकृ पा टे ट हाऊस,
बेलापू रगां व
दर
र कम
३०’x२०’ साईजचे
७०/- . ४२०००/टेज व इतर
िद. . चौ.
अनु षगं ीक यव था िद.३१/१२/२०१६
फु ट
(६०० चौ. फु ट)
रोजी ०१ िदवस
वागत कमान
३०००/३०००/. नग.
साद भोजन व
४.४४४ . ४४०००/दशन रां ग
िद. . र.
यव थेसाठी
फु ट
बॅरेकेड ग यव था.
(११०० र. फु ट)
२४/१२/२०१६ ते
दशन रां गेसाठी
०.७७७ . ४२०००/०२/०१/२०१७
ताडप ीचे छत
िद. . चौ.
अखेर ०९ िदवस
असलेले एम. एस.
फु ट
पाईप कै याचे
चर असलेला
मं डप १६ आर. म ये
६००० चौ. फु ट

ठे केदाराचे नां व
यु बालाजी मं डप, िनमोण
दर
६५/-

र कम
३९०००/-

रोशनी मं डप अॅ ड लाईट
डेकोरे शन, सं ापूर
दर
र कम
६०/३६०००/-

२१००/-

२१००/-

२०००/-

२०००/-

३.३३३

३३०००/-

३/-

२९७००/-

०.७०

३७८००/-

०.९०

४८६००/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, िशड महो सव व नाताळ सु ट् यां चे कालावधीत मं डप, टे ज,
बॅरं केट ग व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी उपरो त तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत
के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं िधताना कायादेश देणेत यावा. तसेच गद चे कालावधीत
वाढीव मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करावयाची झा यास ती याच मं जु र दराने करणेत यावी, असे
ठरले. तसेच याकामी येणा या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .९६६ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यातआ या.
(०१) यव थापन सिमती सभेसमोर सादर कर यात येणारे तावाम ये याचा आशय थोड यात व मु ेसदु
असावा, आव यक अस यास यां ची सहप े सोबत प रिश हणून जोड यात यावीत. तावाम ये सं थान
अिधिनयम, िविनयम, शासन िनणय यां या तरतूदीचा समावेश असावा. तसेच वेळोवेळी होणा या सभां मधील
िनणयां वर सं बं धीत िवभागां नी के ले या कायवाहीची स ि थती, सदरह कायवाही पुण होईपयत सभेसमोर सादर
करणेत यावी.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग/ सव िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०२) ी.अिभजीत िशं द,े यां ना िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास
दशन पी ठे वणेकामी तुत ११ मिहने कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न िनि त के ले या
भाडेदरा माणे भाडे व िमटर रड ग माणे िव तु बील आकारणेत येऊन िल ह ॲ ड लायसे स त वावर
सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न देणेबाबत िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेम ये िनणय संमत
झालेला आहे. ी.अिभिजत िशं द,े ीरामपुर यां नी आजचे सभेत येऊन, ते करत असले या कामामुळे देशभराम ये
छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास पोहोचणार असलेबाबत मािहती िदली व सदरह िठकाणचे भाडे कमी
करणेबाबत सभेस िवनं ती के ली.
सभेने यावर चचा क न, छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी ठे वणेकामी ी.अिभजीत
िशं दे यां ना िल ह ॲ ड लायस स त वावर दे यात येणा या हॉलचे .१०,०००/- मा मािसक भाडे, िव तु बील
वेगळे या माणे आकारणेत यावे.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०३) िशड बस थानकावर वाशी/ साईभ ां या सोयीसाठी नगरपं चायत िशड माफत पाणी पुरवठा के ला जात
होता, आता तो बं द आहे, तो का बं द आहे याची चौकशी क न बस थानकावर पुववत पाणी पुरवठा सु
करणेसाठी संबं धीत िवभागाकडे पाठपुरावा करणेत यावा.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०४) साईभ ां या सुिवधेकरीता चालु के लेले लोक म, मोबाईल लॉकस व च पल टँड िद.०१ जानेवारी,
२०१७ पासुन मोफत करणेत यावे.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान/ संर ण िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०५) सं थान प रसराम ये बनिवणेत आलेली च पल टँड आकषक करणेत यावे व तेथे ठे व यात येणारी
साईभ ां ची पाद ाने पॉिलश क न देणसे ाठी आव यक कायवाही करणेत यावी, याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख/ बां धकाम िवभाग मुख/ .अिध क, साई साद िनवास थान/ कामगार अिधकारी)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०६) सशु क दशन/ आरती ही.आय.पी. पास सवासाठी िवनािशफारस सु के लेला अस यामुळे जनसं पक
कायालयाम ये मोठया माणात भ ां ची गद होताना िदसून येते. सदरह गद कमी करणेसाठी सशु क दशन/
आरती ही.आय.पी. पास िवतरण काऊं टसची सं या वाढिवणेत यावी.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०७) दशन रां गेतील साईभ ां ना Time base णालीअं तगत दे यात येणा या कु प सवर बाबां चा फोटो छापणेत
येऊ नये, अशा सुचना साईभ ां मधून येत आहेत. याकरीता स या छापणेत आलेले कु प स संप यानं तर नवीन
कु प स छापतेवेळी यावर बाबां चा फोटो छापणेत येऊ नये.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०८) सं थान संचिलत शै िणक संकुल अनुदािनत करणेसाठी शासनाकडे प यवहार करणेत यावा.
(कायवाही- शासक य अिधकारी, शै िणक संकुल)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(०९) स या या यव थापन सिमतीचे कायकालाम ये िद.०१ एि ल, २०१६ पासुन िवशेष अं तगत लेखाप र ण
सु करणेत यावे. तसेच सं थानमधील सव काऊं टस कॅ शलेस करणेसाठी या िठकाणी वॅप ग मिश स बसिवणेत
येऊन, याचा अहवाल १५ िदवसाचे आत सिमती सद यां ना दे यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१०) िठकिठकाणां हन पालखी घेऊन येणा या पदया या दशनासाठी वेगळे गेट सु करणेबाबत यापुव च सुचना
के लेली आहे. याबरोबरच पदया ना Time Base णालीचे कु प स घे यासाठीही वेगळी यव था करणेत यावी.
यासाठी पालखी मुखां कडू न पदया ची सं या लेखी व पात घे यात यावी. तसेच सिमती सद य ी. सिचन
तां बे यां नी पालखी मं डळां या मुखां बरोबर बैठक चे आयोजन क न, यां या सम या जाणून या यात.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(११) णां या सोयीसाठी सं थानकडे उपल ध नसलेली तातडीची/ जीवनाव यक औषधे खरे दी करणेकामी
वै िकय सं चालक यां ना .२५,०००/- मा पयत या खचाचे अिधकार दान करणेत आले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१२) रा यातील वयं सवे ी र पेढ ची िशड येथे बैठक आयोिजत करणेत येऊन, यां ना सं थान प रसराम ये र
गोळा करणेसाठी िदवस ठरवून ावेत.
(कायवाही- वै िकय संचालक, वै िकय अिध क)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .९०५ ते ९६६ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर मा.सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या तथा नगरा य ा, िशड नगरपं चायत यां या
नगरा य ा या पदा या नेमणूक चा कालावधी संपु ात आलेमळु े यां ची आजची शेवटची सभा होती. यव थापन
सिमती सभे या वतीने यां चा शॉल, ीफळ दे यात येऊन, स कार करणेत आला व रा ौ ०७.३० वाजता सभा
समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/(कुं दनकु मार सोनवणे)
कायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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