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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .१३/ २०१८                                                                          िदनांक २०.११.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                        वेळ- दपुारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िद.२०.११.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.३० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/४०३२/२०१८, 
िद.१२.११.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते. यानुसार मंगळवार िद.२०.११.२०१८ रोजी दपुारी १२.३० 
वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य 
०५. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम 

वाकचौरे यांनी जा. .१९४/२०१८, िद.१५.११.२०१८ रोजीचे प ा वये तसेच सिमती सद य मा.डॉ.राज  राजाबाली िसहं यांनी 
दरु वनी दारे कळिवल ेहोते, याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 

मा.डॉ.मिनषा कायदं,े सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवल े आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.२०.११.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाल.े परंत ु या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया संदभात िशवसनेा सिचव 

ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व माननीय 
मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती.  परंत ुयाबाबत अजनू कोणतीही कायवाही 
झालेली नस यान,े याचा मला खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द 
यावी. 

मा. ी. रिवं  िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.२०.११.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स मा यासकट िशवसनेचेे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. 
कृपया याची न द यावी. 

तसेच मा. ी.अमोल क त कर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या          
िद.२०.११.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ुया बैठक स िशवसेनचे ेतीनही सद य हजर राहणार नाही. हया संदभात 
िशवसेना सिचव मा. ी.अिनल दसेाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा 
केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच े उपा य  पद दे यास संमती िदली होती.  याबाबत अजनूपयत 
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु, खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी ०१.०० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०१.११.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .६९७ िदनांक ०१.११.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करतांना 
खालील माण ेदु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली. 
१)  िनणय .६४१-   यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप 
काय मािनमी  मा.पंत धान, भारत सरकार यांच ेिद.१९.१०.२०१८ रोजीच ेिशड  येथील दौरा व काय मासाठी 
मंडप व इतर अनषंुिगक यव था करणकेामी ठेकेदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु ेयांनी सादर केले  या वाढीव कामाच े
बील र कम .६९,२७,१७३/- मा  यास मा यता दे यात आली. तसचे वाढीव खचासह एकूण 
.१,५४,३२,४२३/- मा  ठेकेदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. तथापी 



 
2 

 

(13} 20.11.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

ठेकेदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु ेयांनी य  केले या कामा या मोजमापा माण े तपासणी क न यानंतर य  
केले या कामानसुार िबलाची र कम आदा करणते यावी, असे ठरले.                                         

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

 यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप या काय मासोबत 
शासनाचा पंत धान आवास योजणेअतंगत ई-गहृ वेश हा काय म एकि त घे यात आला. या काय मामळेु 
मळुची २० हजार य ची मंडप व अनषुंगीक यव था वाढवनू पंत धान आवास योजनेचा ई-गहृ वेश 
काय मासाठी ८० हजार य ची मंडप व अनषुंगीक यव था कर यात आली. यामळेु मा.पंत धान, भारत 
सरकार यांच े िद.१९.१०.२०१८ रोजीच े िशड  येथील दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषुंिगक यव था 
करणकेामी ठेकेदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु ेयांनी सादर केले  या वाढीव कामाचे बील र कम .६९,२७,१७३/- 
मा  यास मा यता दे यात आली. तसेच वाढीव खचासह एकूण .१,५४,३२,४२३/- मा  ठेकेदार 

ी.बी.एस.कातूरे, पणु ेयांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी ठेकेदार ी.बी.एस.कातरेू, पणु ेयांनी 
य  केले या कामा या मोजमापा माण ेतपासणी क न यानंतर य  केले या कामानसुार िबलाची र कम 

आदा करणते यावी, असे ठरले.                                       (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२) िनणय .६४९- यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायत ह ीतील ६ र ते भसंूपादन (अदंाज े
खच .१६३.५५ कोटी) करणकेामी भसंुपादन काय ानसुार ि या करणते यावी, तसेच सदर जमीनीच ेभसंूपादन 
सं थानसाठी होणारे नसनू नगर पंचायतीसाठी होणार आह.े यामळेु यासाठी िद. २५/०६/२०१८ या शासन 
िनणया दारे िविहत कर यात आलेल ेजमीन खरेदी धोरण सदर तावास लाग ूहोणार नाही, असे अिभ ाय छाननी 
सिमती या मा यतेन ेशासनास सादर कराव,े असे ठरल.े  तसेच तावातील अ.न.ं४ िवकास योजनेतील १५ िमटर 
ं दी या र ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड त े१८ मीटर वळण र ता)  या तावीत र या या उ र व दि ण 

बाजसु अदंाजे ५०० िमटर अतंरावर दोन र ते अि त वात आहते. यामळेु या र याची आव यकता नाही. तसेच 
हा र ता लोकव तीमधनु जात अस यान े थािनक लोक यामळेु िव थापीत होणार आह.े  सदर  र याकरीता 
जागा व घरांसाठीचा मोबदला यासाठी भसंुपादनाची र कम मोठया माणात ावी लागणार अस यान,े या 
र यासाठी िनधी दे यात येऊ नये, असे ठरल.े    

तसेच याकामी छाननी सिमतीची िशफारस घेऊन, ताव शासनास सादर करणते यावा, अस ेठरल.े 
(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपचंायत ह ीतील ६ र ते भसंूपादन (अदंाज ेखरच् .१६३.५५ 

कोटी) करणेकामी भसंुपादन काय ानसुार ि या करणेत यावी, तसेच सदर जमीनीच े भसंूपादन सं थानसाठी 
होणारे नसनू नगर पंचायतीसाठी होणार आह.े यामळेु यासाठी िद. २५/०६/२०१८ या शासन िनणया दारे 
िविहत कर यात आलेले जमीन खरेदी धोरण सदर तावास लाग ूहोणार नाही, असे अिभ ाय छाननी सिमती या 
मा यतेने शासनास सादर करावे, असे ठरले.   

तसेच  िशड  नगरपचंायत ह ीतील ६ र ते भसंूपादनासाठी  अदंाज े खच र कम .१६३.५५ कोटी 
िशड  नगरपंचायतीस दणेेस मा यता दे यात आली, व सदरचा ताव छाननी सिमतीच े मा यतेने शासनाकडे 
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, तसेच सधुा रत िवकास आराखडा मंजरू होईपयत  तावातील अ.नं.४ िवकास 
योजनेतील १५ िमटर ं दी या र ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता)  या र या या 
भसंुपादनासाठीचा िनधी राखनु ठेव यात यावा व उवरीत ५ र यांचा भसंुपादनाचा िनधी शासनाच ेमा यतेनंतर 
िशड  नगरपचंायतीकडे वग करावा, असे ठरले. तसेच याकामी छाननी सिमतीची िशफारस घऊेन ताव 
शासनास सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग/ .अिध क,मालम ा िवभाग /मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

३) िनणय .६५७- यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी 
िल.िशड  यांना चालिवणसे िदले या १४ िकयॉ क/गाळे वापरासाठी िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या 
११ मिह  यां  या कालावधीसाठी ित िकयॉ  क मागील मािसक भाडे .४,३९२/- म  य े  १०% वाढ क न 
( .४,३९२/- +१०% र  कम .४३९/-= .४,८३१/-)  .४,८३१/- (अ री र  कम .चार हजार आठशे एकतीस 
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मा ) इतक  व िव तु बील मीटर रड ग माण ेवगेळे आका न पवू चेच अटी व शत वर मदुतवाढ दे यास मा यता 
दे यात आली.                                      (कायवाही- .अिधक्षक,मालम ा िवभाग) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन,  तुत करणी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप. सोसायटी 

िल.िशड च ेचेअरमन व सद य यांना  मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर चचसाठी बोलिव यात याव ेव तोपयत 
सदरचा िवषय थगीत ठेव यात यावा, असे ठरले.                           (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ म.े वैभव लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं थानच े मनु यबळ यव थापनाबाबत (Manpower 

Energy Audit) सादर केले या प र ण अहवालाबाबत. 
ताव- अ) सन २०१६ म  य े सं  थानच े ३९ िवभागांम  य े काम करत असले  या कायम, कं ाटी व आऊटसोस      

कमचा-यांचे दनैंिदन कामाचे व  यां  या काय मतेच े मनु  यबळ  यव  थापन स  लागार सं  थमेाफत (Human 
Resource Management Consultant) प र ण करणकेामी सं  थानचे सकेंत  थळासह महारा  ातील मखु 
शहरांम  य े िस  द होणा-या वृ  तप ामं  य े जािहरात िस  द करणते येऊन  यानसुार ा  त झाले  या िसलंबद 
 यावसाियक  तावांमधील िन  नतम दरधारक मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांची मा.ि सद  य सिमतीच े

िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३६५ अ  वये जा.न.ं एसएसएस /सा शा-आ  था/१८२३/२०१६ 
िद.१४ जुल,ै२०१६ रोजीचा कायादशेा  दारे .९,५१,०००/- (अ री पये नऊ लाख ए  काव  न हजार) मा चे 
दरावर (सव करासह) नेमणकू करणते आलेली होती.  

याकामी यांना कायादशेातील अटी-शत नसुार  य  कामास सु वात केलेनंतर .३,००,०००/- व 
अहवाल सादर केलेनंतर  यांचे िद.२०/१०/२०१६ रोजीच ेलेखी मागणीनसुार व त  कालीन कायकारी अिधकारी 
यांच ेत डी सचुनेनसुार आ  थापना िवभागा  या िद.०२/११/२०१६ रोजीचे मंजरू िटपणी अ  वय े .४,००,०००/- 
अस े एकूण .७,००,०००/- (अ री पये सात लाख मा ) अडॅ  हॉ  स  हणनू अदा करणते आलेले आहते. 
 यानंतर  यांना अ ापपयत उव रत र  कम अदा करणते आलेली नाही.  

म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी वरील नमेणकू आदशेानसुार मनु  यबळ  यव  थापन 
(Manpower Energy Audit) क न केले  या कामा  या अहवाला  या ती  यांचेमाफत िद.२०/१०/२०१६ 
रोजीच ेप ा  वय ेमा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय व मा. कायकारी अिधकारी याचंेकडेस सादर केले  या 
आहते. तसेच सदर अहवाला  या छायांिकत ती इकडील िवभागामाफत सव सिमती सद  यांना मािहतीसाठी 
उपल  ध क न देणते आले  या आहते.  

 यास अनसु न म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केले  या अहवालाबाबत िद.२४ 
नो  हबर, २०१६ रोजी मा.अ  य  महोदयांनी पढुील मु ाबंाबत सिव  तर अहवाल मागिवणबेाबत सचुना िदले  या 
हो  या.  
१. अहवालात सादर केले  या  यके िवषय / मु ांसदभात  तंभ आलेख (Bar Chart)  
२. अहवालात सादर केल  या  यके कमचा-यां  या वैयि क कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart).  
उपरो  त िनदशानसुार कायवाही करणसेाठी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना िद.२७/१२/२०१६ रोजी 
प  दे  यात आले.  यानसुार  यांनी िद.३१/१२/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे  तंभ आलेख सादर केलेले आहते. 
तथापी, मु ा .०२ ची मािहती सादर केललेी नाही. याबाबत म.ेवैभव  लेसमट्स यांना वेळोवेळी प ाने तसेच 
दरु  वनी  दारे कळिवणते आलेले आह.े तथापी,  यांनी अहवालात सादर केले  या  यके कमचा-यां  या दनैिंदन 
कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart) सादर न के  यामळेु याबाबत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभपेढु े सादर करणते आला होता.  यास अनसु न िनणय .२५८ खालील माण े
संमत झाललेा आह.े 

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ 
 यव  थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) सादर केले  या प र ण अहवालाबाबत िवषयात नमदू 

मु ां  या अनषंुगाने तपशीलवार मािहती मागवावी. तसचे  यांनाही सभेसमोर चचसाठी बोलिवणते यावे, असे 
ठरल.े” 

उपरो  त िनदशानसुार कायवाही करणसेाठी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यानंा 
िद.२७/१२/२०१६ रोजी प  दे  यात आले.  यानसुार  यांनी िद.३१/१२/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे  तंभ आलेख 
सादर केलेले आहेत. तथापी, मु ा .०२ ची मािहती सादर केलेली नाही. याबाबत म.ेवैभव  लेसमट्स यानंा 
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िद.२५/०४/२०१७, िद.०४/१०/२०१७ रोजी प  दणेते आलेल ेआह.े तसेच वेळोवेळी दरु  वनी  दारे कळिवणते 
आलेले आह.े तथापी,  यांचेकडून अहवालात सादर केले  या  यके कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचा सिव  तर 
अहवाल (Job Chart) सादर केललेा नाही.  

ब) तथापी, उपरो  त िनणयास अनसु न, आ  थापना िवभागाकडील िद.०२/०६/२०१८ रोजीचे मंजरूी 
िटपणीनसुार जा.नं.एसएसएस/सा शा-आ  था/१८९९/२०१८ िद.१८ जुल,ै २०१८ रोजीचे प ान ेमा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.२६/०७/२०१८ रोजी होणा-या सभेपढेु चचसाठी उप  थीत राहणबेाबत कळिवणते आले होते. 
 यानसुार म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक याचंे ितिनधी ी. ीधर  यवहारे ह े िद.२६/०७/२०१८ रोजीच े

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढेु उप  थीत होते. 
 यावेळी  यांनी सदर कामाचे भाग -१ व भाग -२ असे दोन भाग होते, भाग- १ चा कायादशे िमळाला 

आह.े  या माण े अहवाल सादर कर  यात आला असनू, तो सं  थानने मा  य के  यानतंर व सं  थानन े कायादशे 
िद  यास भाग -२ चे काम सु  केले जाईल. भाग -२ साठी मानधन िन  चीत कर  यात आलेले नाही, अस ेनमूद 
केले.  

तथापी, सं  थानन े िदले  या िद.१४/०७/२०१६ चे कायादशेा माण ेम.े वैभव  लेसमट ( ा) िलिमटेड, 
नािशक यांना भाग-१ व भाग-२ अस े दो  ही भागाचे काम दे  यात आले असनू  यांचे एकि त मानधन र  कम 
.९,५१,०००/- मा  िन  चीत कर  यात आले आह.े 

भाग-१ म  य े - मनु  यबळ सरंचना, कामाची मांडणी,  या  या आिण िवभागणी, कौश  य त  ता, 
मनु यबळ सं  या, मनु  यबळ प र णाबाबत अहवाल सादर करण.े 

भाग-२ म ये - भाग-१ वर आधारीत सादर कर  यात आले  या अहवालानसुार मनु  यबळ संरचना करण,े 
कामाची िवभागणी व  यानसुार अमंलबजावणी करण े याबाबत उपाययोजना सचुिवण,े सं  थानकडून अपिे त 
असलेली मदत, स  लागार सं  थचेे शु  क/ मानधन, इतर आव  यक सव साधारण बाब,  याकामांचा समावेश 
होता. 

तसेच भाग-१ व भाग-२ माण े  यांनी कायवाही क न अहवाल सादर करावयाचा आह.े भाग-२ साठी 
 वतं पण ेकळिव  याची आव  यकता नाही, अस ेमु  य कायकारी अिधकारी यांनी नमदू केल.े 

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, म.े वैभव  लेसमट ( ा) िलिमटेड, नािशक यांनी  यांचेकडील सव 
कागदप ांसह शासनाशी संपक करावा, असे ठरल.े (मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२६/०७/२०१८ िनणय 

.४७८) मा.  यव  थापन सिमतीचे वरील िनणयानसुार म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांना 
जा.न.ंएसएसएस/सा शा- आ  था/२६४५/२०१८ िद.०१/०९/२०१८ रोजीचे प ाने  यांचेकडील सव 
कागदप ासह सं  थान कायालयाशी सपंक करणबेाबत कळिवणते आले होते.  

क)  म.े वैभव  लेसमट, नािशक यांनी वरील प ा  या अनुषगंान ेइकडील कायालयाशी  य  संपक न 
करता, िद.१३/०९/२०१८ रोजीचे प ासोबत मनु  यबळ  यव  थापनाबाबत अहवाला  या एकूण १ ते ८७ पान े
असलेली भाग २ ची त इकडील कायालयास  पीड पो  ट ारे पाठिवली आह.े सदरह अहवालाचे भाग २ म  यहेी 
मा. अ  य  महोदय यांनी िदले  या िनदशानसुार  यके         कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचा सिव  तर अहवाल 
(Job Chart) सादर केलेला नाही.  

भाग २ चे अहवालाम  य े  यांनी भाग १ म  य ेनमदू  केले  या मनु  यबळ सरंचना, कामाची िवभागणी 
आिण  यानसुार अमंलबजावणी करण,े याबाबत उपाय योजना सिुविवण े इ. बाब चा समावेश केलेला असनू, 
 यानसुार प र णातील काही मु  े खालील माण ेिदललेे आहते. 

१.  वतं  मनु  यबळ िवभाग अि त  वात नाही, हा िवभाग असण ेआव  यक आह.े  
२. सं  थानमधील कमचा-यांची काय मता, गणुव  ता वाढव  यासाठी िवशेष योजना  आखण े अितशय 

गरजेचे आह.े  
३. सवागीण िश ण आिण िवकास काय म राबिवण ेआव  यक आह.े  
४. यो  य जागी यो  य मनु  यांचीच नमेणकू क न कामकाजात सधुारणा करायला हवी.  
५. व र  ठ पदाची  य  ती अपेि त असतांना किन  ठ  तरावरील मनु  य नमेनू कामकाज रेटून ने  यान े

सं  थानचेच नकुसान होते, अशा बाबी टाळता आ  यास फायदा होईल. 
६. बढती, बदली, भरती यासार  या बाबी अिधक पारदशकतेने तसचे काटेकोर िनयमाने  हायला ह  यात. 
७. िनयमांच ेपालन यथायो  य रतीन े  हायला हव.े 
८. संगणक करण पणूपण े  हायला हव.े 
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९. कमचारी गणुव  ता पडताळणी, मु  यमापन तसेच ो  साहन काय म राबवायला हवा. 
१०. कायशैलीत सधुारणा क न अिधक भ  तािभमखु होण ेगरजेच ेआह.े 
११. भरती, बढती, बदली, नेमणकूा यामधील ह  त ेपापासनू  यव  थापन आिण शासन  वतं  असावे. 

वरील माण ेसवसाधारण बाबीचा समावेश क न,  याचे िव  लेषण पी अहवाल सादर केला अस  याचे 
सदर अहवालात नमदू केले आह.े   
ड) तसचे, म.े वभैव  लेसमट्स यांनी सादर केलेला अहवालाचा भाग १ म  य ेएकूण १८० पानांचा असनू  याम  य े
अदंाजे ३० ते ४० पाने प र णाचे मूळ िवषयाशी संबधीत आहते. तसेच भाग २ म  य ेएकूण ८७ पाने असनू, 
सादर केले  या अहवालाचे अवलोकन के  यास जी मािहती अहवालाचे भाग एक म  य ेिदलेली आह ेतीच माहीती 
अहवालाच ेभाग २ म  यहेी नमदू केली अस  याचे िदसनू येते. सदरचा अहवाल िव  ततृ  व पात नाही. तसेच सदर 
अहवालाचे भाग १ व भाग २ म  य ेवैभव  लेसमट्स ( ा.), िल. नािशक यांनी सादर केले  या सं  थानचे िविवध 
िवभागां  या कमचारी सं  यबेाबत (आकृतीबंध) सचुिवणते आलेल ेबदलाबाबतचा थोड  यात गोषवारा खालील 

माण.े 
 

 अ.ं 

 
िवभाग 

मंजरू आकृतीबंध सं  या स  याची कमचारी  सं  या पयाय अपेि त बदल पयाय  अपेि त बदल 

कायम 

कं 

ा 

टी 

एकूण कायम 

कं 

ा 

टी 

एकूण 

१ आकृतीबंध स ि थती २ आकृतीबंध स ि थती 

 अिधक कमी अिधक कमी  अिधक 

 

कमी 

 

 अिधक 

 

कमी 

 

०१ जनसंपक िवभाग १४ ०२ १६ १४ १४ २८ २८ १२ २८ १२   

०२ मिंदर िवभाग ७४ ११ ८५ ५६ २४ ८० ११५ ३० ३५ १५५ ३० ३५  

०३ िव तु िवभाग ८३ ३९ १२२ ७१ ३० १०१ १३३ -९ १२ ११३  ९ १२  

०४ कॅि टन िवभाग १२० ४३ १६३ ८८ १०३ १९१ २०२ ३९ ११ १४  १४९  १७७ 

०५ साईबाबा 

भ  तिनवास  थान 
१३६ ०४ १४० ११० ३४ १४४ 

 

१५६ 
१६ १२ 

 

६  १३४  १३८ 

०६ साई साद िनवास  थान ८३ २८ १११ ४० २० ६० ६३ ४८ ३ ६ १०५  ५४ 

०७  दारावती िनवास  थान ३० ५४ ८४ २४ १० ३४ ३५ ४९ १ ६ ७८  २८ 

०८ वाहन िवभाग ५१ ६८ ११९ ४४ ८४ १२८ १३९ २० ११ १९ १००  १०९ 

०९  वनी पेन आिण 

टेिलफोन 
२६ १९ ४५ १८ १५ ३३ 

 
४४ ०१ ११ 

४४ 
०१ ११  

१० पाणी परुवठा  ७० १५ ८५ ६८ १८ ८६ ९५ १० ९ ९५ १०  ९  

११ संर ण िवभाग १९५ ४३४ ६२९ १२९ ७८५ ९१४ ८८९ २६० २५ ८८९ २६०   २५ 

१२ आरो  य िवभाग १९३ ३०२ ४९५ १५५ २२१ ३७६ ३५४ १४१ २२ ६  ४८९  ३७० 

१३ मकॅेिनकल िवभाग ४४ ९० १३४ १८ २७ ४५ ६६ ६८ २१ ६६  ६८ २१  

१४ फायर आिण से टी ०२ ०४ ०६ १५ ०८ २३ ४१ ३५ १८ ४१ ३५  १८  

१५ लखेाशाखा िवभाग ८५ ०७ ९२ ५१ २५ ७६ ९३ ०१ १७ ९३ ०१  १७  

१६ सादालय िवभाग ३६० ४१४ ७७४ २९२ ३४१ ६३३ ७३४ ४० १०१ ५१  ७२३  ५८२ 

१७ सादालय योगशाळा ० ० ० ०२ ० ०२ ९ ०९ ०७ ९ ०९  ०७  

१८ काशने  २३ ०५ २८ १६ १८ ३४ ३९ ११ ०५ ३९ ११  ०५  

१९ सामा  य शासन  ६१ २१ ८२ ३८ ३६ ७४ ७६ ०६ ०२ ७६  ०६ ०२  

२० िवधी िवभाग ०४ ० ०४ ०४ ० ०४ ६ ०२ ०२ ६ ०२  ०२  

२१ सभाकामकाज िवभाग ०८ ० ०८ ०४ ० ०४ ७ ०१ ०३ ७  ०१ ०३  

२२ कामगार िवभाग १० ० १० ०६ ०२ ०८ ११ ०१ ०३ ११ ०१  ०३  

२३ खरेदी िवभाग ११ ०३ १४ ०७ ०४ ११ १४ ०३ १४   ०३  

२४ भांडार िवभाग १४ ० १४ ०९ ०५ १४ १५ ०१ ०१ १५ ०१  ०१  

२५ बांधकाम िवभाग १०२ २२ १२४ ७१ १३ ८४ ८४ ० ४० ८४ ४०   

२६ बगीचा िवभाग ३९ ० ३९ ४६ ०९ ५५ ५५ १६ ३ ३६  ५२ 

२७ द  तर िवभाग ०५ ०२ ०७ ०३ ०१ ०४ ७ ०३ ७ ०३  

२८ मािहती तं ान िवभाग १८ ०३ २१ ०५ १९ २४ २७ ०६ ०३ २७ ०६  ०३  

२९ मुबंई कायालय १२ ०५ १७ ०४ ०४ ०८ ११ ०६ ०३ ११  ०६ ०३  

३० सी.सी.िट.  ही ० ० ० १७ ०७ २४ २५७ ० २३३ २५७ २५७ २३३  

३१ साईआ म भ  तिनवास ० ० ० १२ ०० १२ ६ ० ६ ६ ०६  ०६ 

३२ साई धमशाळा ० ० ० ०५ ० ०५ ६ ० ०१ ६ ०६ ०१  

३३ लाडू व बफ  साद ० ० ० १२ ११ २३ २० ० ३ ६ ०६  १७ 

३४ मालम  ता  ० ० ० ०३ ०२ ०५ ५ ० ५ ०५   

३५ मागसवग ० ० ० ०३ ० ०३ ४ ० ०१ ४ ०४ ० ०१  

३६ ी साईबाबा इिं लश 

मिेडयम 
४१ ०६ ४७ ४५ ४० ८५ ९४ ४७ ० ०९ ९४ ४७ ० ०९  

३७ आय.टी.आय ५१ ० ५१ ४१ ०४ ४५ ५० ०१ ०५ ५० ० ०१ ०५  

३८ ी साईबाबा क  या िव ा 

मिंदर 
२५ ०३ २८ १९ ०८ २७ ३१ ०३ ० ०४ ३१ ०३ ० ०४  



 
6 

 

(13} 20.11.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

३९ ी साईबाबा किन  ठ 

महािव ालय 
३७ ०८ ४५ ३५ १५ ५० ५४ ०९ ० ०४ ५४ ०९ ० ०४  

४० ी साईनाथ  णालय ३६२ ८१ ४४३ २२८ १५३ ३९१ ७१३ २७० ० ३२२ ७१३ २७० ० ३२२  

४१ ी साईबाबा हॉ  पीटल ५१९ २२५ ७४४ २६५ ३६३ ६२७ १०५१ ३०७ ० ४२४ १०५१ ३०७ ० ४२४  

 एकूण २९०८ १९१८ ४८२६ २०९३ २४७३ ४५७५ ५८१९ १४०३ ४१० १३०० ५६ ४१७८ १२९८ १९४६ ११६१  १५५८ 
 

 

उपरो  त त   याचे अवलोकन के  यानंतर कॅि टन िवभाग, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद 
िनवास  थान, वाहन िवभाग, आरो  य िवभाग, सादालय िवभाग, सी.सी.िट.  ही, साईनाथ  णालय ेव साईबाबा 
हॉ  पीटल इ. िवभागाचंी मंजरू आकृतीबंधाची सं  या, स  या कायरत कमचारी सं  या आिण प र णानंतर कमी 
करावया  या िकंवा अित र  त उपल  ध क न ावया  या कमचारी सं  यमे  य ेमोठा िवरोधाभास / तफावत आह े
िकंवा  या सं  या न पटणा-या आहेत.  याबाबत वैभव  लेसमट यांनी कोणतेही  प  टीकरण िदलेले नाही. तसेच 
अहवालाम  य े सादर केले  या स  याचे कायरत कमचा-यांचा वकलोड पणुवेळ आह े काय ? याबाबतही 
 प  टीकरण िदललेे नाही. म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांना सं  थानच े िविवध िवभागात बदल 

करावया  या कमचारी सं  यम  य े कशा  या आधारे बदल करावयाचा याबाबतचे  प  टीकरण अ ापपयत दतेा 
आलेले नाही. याचाच अथ प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-यांची िवभागिनहाय बदल करावयाची 
कमी व अिधक सं  या प र णा  या ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनाने सादर कर  यात आले  या आहते, असे 
इकडील मत आह.े  

 

 

अं. 
 

िवभाग 

मंजूर आकृतीबंध सं  या स  याची कमचारी  सं  या अपेि त बदल 

कायम 
कं 
ा 

टी 
एकूण कायम 

कं 
ा 

टी 
एकूण 

अिधक 
(आकती- 

बधंात  
बदल 

करावयची 
सं  या) 

कमी 
(आकती- 

बधंात  
बदल 

करावयची 
सं  या) 

अिधक 
(अित र  त 
उपल  ध 

क न 
ावयाची 
सं  या) 

कमी 
(अित र  त 

कमचारी 
कमी 

करावयाची 
सं  या) 
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साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 
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िनवास  थान 
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०७ सादालय िवभाग ३६० ४१४ ७७४ २९२ ३४१ ६३३ ० ७२३ ० ५८२ 
०८ सी.सी.िट.  ही ० ० ० १७ ०७ २४ २५७ ० २३३ ० 

०९ 
ी साईनाथ 
 णालय 

३६२ ८१ ४४३ २२८ १५३ ३९१ २७० ० ३२२ ० 

१० 
ी साईबाबा 

हॉ  पीटल 
५१९ २२५ ७४४ २६५ ३६३ ६२७ ३०७ ० ४२४ ० 

 
म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यानंी सादर केले  या अहवालातील उपरो  त काही िवभागांचा 

गोषवारा तपास  यास उपरो  त त   यातील स  या कायरत कमचारी सं  या आिण प र णानंतर कमी करावया  या 
िकंवा अित र  त उपल  ध क न ावया  या कमचारी सं  यमे  य े मोठा िवरोधाभास / तफावत आह े िकंवा  या 
सं  या न पटणा-या आहते.  याबाबत वैभव  लेसमट यांनी कोणतेही  प  टीकरण िदलेले नाही. उदा. एखा ा 
िवभागात एखा ा पदनामा  या कमचा-यांची आव  यकता अित र  त िकंवा कमी का करावयाच े आहते याची 

 य  कमचा-यां  या काय  थळावर जाऊन पहाणी क न, पहाणीवेळी िनदशनास आले  या िविवध मु यां  या 
तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ  व पात अहवाल सादर केलाला नाही. अशा अहवालानसुार 
कायवाही करावयाची झा  यास एखा ा िवभागातील कमचारी सं  या कमी करण े अथवा वाढिवणसे कुठलाही 
तं शु  द आधार िश  लक राहत नाही. तसचे  यांचेकडे  यके कमचा-यां  या दैनंिदन कामाचा सिव  तर मािहती 
(Job Chart) वेळोवेळी लेखी प ा  दारे मागीतलेला असतांना, अ ाप  यांनी कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचे जॉब 
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चाट सादर केलेल ेनाहीत. याचाच अथ प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-यांची िवभागिनहाय बदल 
करावयाची कमी व अिधक सं  या प र णा  या ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनान े / अदंाजे सादर कर  यात 
आले  या आहते ह ेिस  द होते.  

(इ) तसचे, म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सधुारीत आकृतीबंधातील पद ेआिण पदसं  या 
यांचा त  ता दोन पयायाम  य े िदला आह.े  यानसुार पयाय १ नसुार याम  य े सं  थानमधील अनाव  यक व 
अित र  त पद ेकमी क न, आव  यक असलेली पदे वाढिव  यात आली आह.े पयाय २ म  य ेसं  थानमधील काही 
िवभागाचं े सपंणू काम े आऊटसोस मा  यमातनु चालिवली जावी अशी िशफारस क न  यानसुार पदसं  या 
िनधा रत केली आह.े  

 यानसुार आकृतीबंध बदल िशफारस िव  लेषण त  ता खालील माण ेिदला आह.े 
 

िवभाग पयाय १ (स प र  थीतीनसुार) पयाय २ (काही िवभाग 
आऊटसोस) 

जनसंपक िस  दी अिधकारी तसेच मागदशक आव  यक आह.े - 
मंिदर  पजुारी आिण सहा यक पजुारी परेुसे भरती केल ेजावे. -  
िव तु केवळ मदतनीस न भरता इले  ीकल हे  पर भरले जावे. 

ऑटोकॅड ऑपरेटर आव  यक आह.े 
-  

कॅ  टीन परेुशा माणात पयवे क आिण मकुादम आव  यक आह.े 
कुपन िव े  यांची काम ेिलपीक / मकुादम क  शकतात. 

अिध क, पयवे क आिण एक 
िलपीक वगळता इतर कमचारी वग 
आऊटसोसन ेभरला जावा. 

साईबाबा 
भ  तिनवास 

उप अिध क पद आव  यकता नाही. पयवे क तीनही 
िश टला असावेत. 

अिध क, पयवे क आिण एक 
िलपीक वगळता इतर कमचारी वग 
आऊटसोसन ेभरला जावा. 

साई साद 
िनवास  थान  

उप अिध क पद आव  यकता नाही. पयवे क तीनही 
िश टला असावेत. 

अिध क, पयवे क आिण एक 
िलपीक वगळता इतर कमचारी वग 
आऊटसोसन ेभरला जावा. 

वाहन उप अिध क पद आव  यकता नाही. पयवे क तीनही 
िश टला असावेत. वाहन चालक वाहनां  या सं  यनेसुार 
असावेत. वाहन िवभाग मखु तांि क  टया कुशल 
असावा. 

अिध क, सहा यक अिभयंता, 
पयवे क, काही वाहनचालक 
आिण एक िलपीक वगळता इतर 
कमचारी वग आऊटसोसने भरला 
जावा. 

 वनी ेपन आिण 
टेिलफोन 

मळु आकृतीबधंातील सीसीटी  ही कमचारी सीसीटी  ही 
िवभागात वग केले आहते. 

-  

पाणी परुवठा  आव  यकता असलेली पदांची सं  या वाढिव  यात आलेली 
आह.े 

-  

संर ण अिध क /उप अिध क पदाची आव  यकता नाही. 
डयटुीपॉईटंनुसार पद ेदशिवली आहते. अित र  त मनु  यबळ 
 वतं  एज  सी माफत अथवा / आिण  वयंसवेकांमाफत 

परुिवले जाव.े 

               - 

आरो  य  पयवे क तीनही िश टला परुवले जावे. िवभाग मखु, पयवे क आिण 
िलपीक वगळता इतर कमचारी 
आऊटसोसन ेपरुवले जाव.े 

मेकॅिनकल आव  यक ते मनु  यबळ परुिवल ेजावे. - 
फायर अॅ  ड 
से टी 

फायर िवषयातील त   य  ती मखुपदी असावी. शासक य 
िनयमांनसुार अ ीशमन क  असावे. 

- 

लेखाशाखा लेखा िवषयातील त  उमदेवारांची भरती केली जावी. लेखा 
िवभागातील कमचा-यांची इतर िवभागाम  य ेबदली न करता 

- 
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लेखा िवभागातील उप िवभागांम  य ेकालब  द बदली केली 
जावी. 

ी साई 
सादालय 

अ  न िवषयातील त   य  तीला  यव  थापक पदाची 
जबाबदारी िदली जावी. दोन िश टला  यके  एक 
अिध क असावा. पयवे क आिण िकचन पयवे कांची 
भरती केली जावी. कुशल, िन  णांत आिण अनभुवी आचा-
यांची भरती केली जावी. 

- 

ी साई 
सादालय 
योगशाळा 

आव  यक असलेले मनु  यबळ परुिवले जाव.े - 

काशन े सं  थानाचा  वतःचा डीटीपी ऑपरेटर, िडझाईनर असावा. - 
सामा  य शासन उदी साद िवभागातील कमचारी सामा  य शासन 

िवभागात दशिवले आहते. यो  य आिण त   य  त ची भरती 
केली जावी. 

- 

िवधी यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
सभा कामकाज यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
कामगार  वेलफेअर आिण ेिनगं ऑफ ससची भरती केली जावी. 

मनु  यबळ िवकास िवभागाची िनिमती क न सामा  य 
शासन आिण कामगार िवभागातील सबंंधीत कमचारी 

मनु  यबळ िवकास िवभागात वग करावेत. यो  य आिण त  
 य  त ची भरती केली जावी. 

कमचारी मू  यमापन, भरतीपवू 
प र ण, बदलीपवू पा ता चाचणी, 
कमचारी  य  तीगत मािहती पतूता 
इ  यादी िवभाग कं ाटदारामाफत 
केले जाव.े 

खरेदी यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
भांडार यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
बांधकाम परेुस ेमनु  यबळ आह.े - 
बगीचा  परेुस ेमनु  यबळ आह.े कृषी अिधकारी, िलपीक आिण 

माळी वगळता इतर सव कमचारी 
आऊटसोसन ेपरुवले जावेत. 

अिभलेख यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
माहीती तं ान काही पदांच े एक ीकरण केले आह.े यो  य आिण त  

 य  त ची भरती केली जावी. 
- 

मुंबई कायालय यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी. - 
 
वर नमदू त   यात म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.), िल.नािशक यांनी र ण अहवात नमदू केललेा 

आकृतीबंध बदल िशफारस िव  लेषण ही माहीती काय  थळावर जाऊन पहाणी क न, पहाणीवेळी िनदशनास 
आले  या िविवध मु यां  या तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ  व पात िदलेली नसनू, थम दशनी 
तेथील प र  थीतीचा अदंाज घऊेन ढोबळ मानान ेिदलेली िदसनू येते. तसेच काही िवभागात कायालयीन कमचारी 
वगळता, इतर कमचारी आऊटसोसने भरले जाव.े व काही िवभागात यो  य आिण त   य  त ची भरती केली जावी 
असा अिभ ाय िदलेला आह.े सदर बाब चा िवचार करता, सं  थान शासक य कामकाजा  या  टीन ेअशा कारे 
आऊटसोस प  दतीने कमचारी भरती के  यास, संबंिधत  कमचा-यावर  कोणतीही जबाबदारी टाकता यणेार नाही. 
तसेच कोणतेही काम जबाबदारीने केले जाणार नाही.  यामळेु संबंधीत िवभागातील कामाची तवारी ढासाळली 
जाईल. कामे वेळेत पणू केली जातील याची शा  वती दतेा येणार नाही. तसचे कोणतेही कामे जबाबदारीने केले 
जाणार नाहीत.  यामळेु म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केलेला कमचारी आकृतीबंध 
संस ् थानकरीता लागू करण,े सं  थान  या िहतावह ठरणार नाही, असे मत आह.े 

सबब, म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केलेला प र ण अहवालानसुार सं  थान 
कमचारी िवषयक धोरणाबाबत बदल करण े सं  थानचे िहतावह ठरणार नसनू तो ि वकारणते येव ू नये अस े मत 
आह.े तसचे म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना िवषयांिकत कामापोटी जी र  कम .७,००,०००/- 
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(अ री पये सात लाख मा ) अगाऊ आदा करणते आललेी आह,े ती र  कम  यांनी आजपावतेो केले  या 
कामकाजाचा मोबदला  हणनू िवषयांिकत कामापोटी अिंतम क न जमा नावे करता येईल, असेही मत आह.े  

तरी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.)िल.नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ  यव  थापनासंबधी केले  या 
कमचारी मनु  यबळ प र ण अहवालाबाबत उपरो  त प र  छेदाम  य ेनमदू केले माण े कायवाही करणसे अथवा 
इतर अनषंुिगक यथो  च कायवाही करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .६९८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.वैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांनी प र ण अहवालात नमदु केलेली 
आकृतीबंध बदलाची िशफारस व याबाबत िदलेले िव  लेषण ह े संबधीत िवभागाम य े जाऊन य  पाहणी 
क न तेथील थम दशनी प र  थीतीचा अदंाज घऊेन ढोबळ मानान ेिद याच ेिदसनू येते. संबधीत सं थेस िनदश 
दवेनुही प र ण अहवालात नमदु केले या िविवध मु यां  या तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ 
 व पात मािहती िदलेली नाही. सबब, म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यांनी सादर केले या प र ण 

अहवालानसुार सं  थान कमचारी िवषयक धोरणाम ये बदल करण ेसं  थानचे िहतावह ठरणार नसून तो ि वकारणते 
येव ूनये, असे ठरले.  

  सं थानमधील मनु यबळाचे यव थापनाबाबत प र ण कर यासाठी न यान े िनिवदा ि या राबवनू 
सं थेची नेमणकू कर यात यावी व यांचेमाफत सं थानमधील मनु यबळाचे प र ण कर यात याव,े असे ठरले. 

तसेच म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.), िल.नािशक यांना जी र  कम .७,००,०००/- मा  (अ री पये सात 
लाख) अगाऊ आदा करणते आलेली आह,े ती र  कम  यांनी आजपावेतो केले  या कामकाजाचा मोबदला  हणनू 
सदर कामापोटी अंितम क न जमा नावे करणसे मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ क  शासनामाफत चलनातनू बाद करणते आले या परंत ू सं थान यव थापनाकडे जमा होत असले या        

पये १०००/- व . ५००/- या जु या चलनी नोटांबाबत. 
ताव-   िवषयाची पवूपीठीका - 

  (अ) ी े  िशड  येथे ी साईचं ेसमाधी दशनाकरीता दररोज हजारो साईभ  येत असतात. ह े
साईभ  ी साईवंरील  दपेोटी दणेगी पान ेिविवध व पात रोख र कम, मौ यवान अलंकार आिद ी साईनंा 
अपण करीत असतात. यापैक  बहतांशी भ  रोख व पात गु दान करीत असतात, अशा गु दानासाठी समाधी  
मंिदरासह मिंदर प रसरात व सं  थानच े प रसरात िविवध िठकाणी िसलबदं दणेगी पेटया बसिवणते आले  या 
आहते. या देणगी पटेयांमधील र कमेची मोजणी श यतो दर मगंळवार व दर शु वार या दोन िदवशी करणते यते 
असते. सदरह दणेगी पेटीतील  र कम मोजणीकामी  सं  थान अिधकारी व कमचारी वग यांचेसह मा. सहा यक 
धमादाय आयु , अहमदनगर याचंे व बॅकेंच े ितिनधी यांच ेउपि थतीत  सवसामा य भ ाचं ेसहकायाने करणते 
येत आह.े या दणेगी पेटयांमधनू रोख र कमे  या व पात िविवध िकंमती  या भारतीय चलनासह िवदशेी 
चलनातील नोटा ा  त होत असतात. या गु दानान े ा  त होणारे भारतीय अथवा िवदशेी  चलनातील नोटां  या 
मु  यांवर कुठ  याही कारचे िनयं ण ठेवण ेश य नाही. 

(ब) िव  िवभाग, भारत सरकार यानंी िदनांक ०८ नो हबर,२०१६ रोजीचे शासन िनणयानसुार, 
पये १०००/- मा  व पये ५००/- मा  या मु  यां  या जु  या चलनी नोटा यवहारातून बाद (बंद) केले  या आहते. 

सदरह क  शासनाचे िनणयानुसार सं थान यव थापनामाफत मा. शासनाचे वेळोवेळीचे िनदशानसुार कायवाही 
करणते आलेली आह.े याम ये िदनांक ०८ नो हबर, २०१६ ते िदनांक ३० िडसबर, २०१६ या कालावधीत 
सं थान यव थापनास दाना दारे / दणेगी पेटी दारे तसचे  णालय िवभागांस  णां दारे ा  झाले या एकूण 
र कम पये ६,४६,२०,५००/- मा या जु या बाद (बंद) नोटांचा भरणा संबंिधत बॅकंांकडे करणते आलेला 
असनू, िहशोब पणू करणते आलेला आह.े  

यानंतर, हणजेच िदनांक ३१ िडसबर, २०१६ ( हणजेच िदनांक ०१ जानेवारी, २०१७) ते िदनांक ३० 
स  टबर  २०१८ अखेर िन लनीकरण कर  यात आले  या पय े१०००/- व पय े५००/-  या परंतु दानपटेीतून 
जमा झाले  या एकि त र  कम पये २,३०,९९,५००/-  या नोटा तारीखवार वतं र या कापडी िपशवीत 
िसलबंद क न, लेखाशाखे या सरु ागहृात ( ॉगं म) ठेवणते आले  या आहते. सदर र कमचेा कुठ याही 
आथ क ले यांम ये समावेश करणते आलेला नाही अथवा सदर र कम आिथक यवहारात गहृीत धरणते 
आलेली नाही.   
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(क)  उपरो  दानपटेीतून जमा झाले या र कमेबाबत सं थान शासनाच े तराव न मा. 
महा यव थापक, चलन यव थापन िवभाग, रझ ह बॅकं ऑफ इिंडया यांना िदनांक ११ जानेवारी, २०१७ व 
िदनांक १७ फे वुारी, २०१७ रोजी मागदशन-वजा-िनदश िमळणसेाठी प  दणेते आलेले आह,े परंत ु याबाबत 
रझ ह बॅकेंकडून कुठ या कारचा ितसाद िमळालेला नाही. सदर प ाचंी त मा. िवधी व याय िवभाग, 

महारा   शासन यांनाही मािहती तव अ ेिषत करणते आलेली आह.े  
तसेच, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना िदनांक २९ माच, २०१७ व १० एि ल, 

२०१७ रोजी वतं र या प  दणेेत आललेे होते. यास अनसु न, कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, 
महारा   शासन यांनी िदनांक १३ एि ल, २०१७ रोजीचे प ाने अस े कळिवले आह े क ,“ िन लनीकरणा या 
धोरणा  या अनुषगंाने अिधक मागदशनाची आव यकता अस यास आपण भारतीय रझ ह बॅकेंकडे पर पर संपक 
करावा. ” 

(ड) दर यानच े कालावधीत, मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी रझ ह बॅकं ऑफ 
इिंडयाचे ितिनधी ी. पी. िवजयकुमार यांचशेी दरू वनीव न केले या चचतील सदंभानसुार, ी. सौरभ गग, 
(भा स)े, सिचव, िव  मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ली यांना िदनांक १६  माच,२०१७ रोजी िवषयांिकत 
बाबत अधशासक य प  देणते आलेले होते. 

ी. सौरभ गग, (भा स)े, सिचव, िव  मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ली यांनी िवषयांिकत 
बाबीबाबत िदनांक ०२ म,े २०१७ रोजी अधशासक य प ा दारे खालील माण ेकळिवले आह े– 

“.. .. In this connection, I would like to take this opportunity to inform you that on 
30.12.2016, i.e., at the end of the stipulated period to deposit the above mentioned 
banknotes in the respective bank accounts, an Ordinance was promulgate, which has since 
been replaced by an Act, passed by the Parliament whereby only Indian Nationals 
(residents or non-residents), who were abroad during 08.11.2016 to 30.12.2016, are 
allowed to deposit such notes No such grace period has been allowed to any other Indian 
entity, to deposit such bank notes.”   

थोड यात, क  शासनान े िदनांक ०८ नो हबर, २०१६ रोजीचे अिधसचूनेच ेकाय ात पांतर झाललेे 
असनू, या काय ातील तरतुदीनसुार कोण याही भारतीयांस चलनातनू बाद (बंद) केले या नोटा जमा करता येणार 
नाहीत.  

तद-्नंतर, पनुः  मा. संयु  सिचव, िव  मं ालय, आिथक काय िवभाग, भारत सरकार यांना िदनांक 
३१ म,े २०१७ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे वा रीने अधशासक य प  दणेते आलेले 
आह.े तथािप यास ितसाद ा  झालेला नाही. 
तसेच मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक २८ एि ल, २०१७ रोजीच े सभेत िनणय मांक २८५ अ वय,े  
िवषयांिकत बाद (बंद) चलनी नोटाबंाबत रझ ह बॅकं ऑफ इिंडया यांचेकडे पाठपरुावा करणते यावा, तसेच िवधी 
व  याय िवभाग,महारा   शासन यांचेही मागदशन घे  यात याव,ेअसे ठरल.े  

 यास अनसु न, िद.१३/१०/२०१७ व  िद.१३/०१/२०१८ रोजी मा.मु  य  यव  थापक, रझव बॅकं 
ऑफ इिंडया,मुंबई यांना पनु:  च प  दे  यात आले होते. िद.१३/०१/२०१८ चे प ास अनस न रझव बॅकं ऑफ 
इिंडया,मुबंई याचंकेडील िद.०२/०४/२०१८ रोजीच े प  िद.१८/४/२०१८ रोजी ा  त झाले असनू  याम  य े
खालील माण ेउ  लेख आह.े 

Please refer to your letter dated January 13,2018 on the captioned subject.We are 
not in a position to accede to your request as no relaxation is possible in the extant 
guidelines. 

सदयःि थती - 
(इ) िव  िवभाग, भारत सरकार राजप  .२६५२ / ३४०७ (अ), िदनांक ०८ नो हबर, २०१६. 

अ  वये पये १०००/- व पय े ५००/- मा  दशनी मु यां  या नोटा चलनातून िन लनीकरण (बंद) केले या 
आहते. या आज रोजी सु  दा दान पेटीतून ा  होत आहते.  
आज हणजेच, िदनांक ०१ जानेवारी २०१७ ते िदनांक ३० स  टबर, २०१८ अखेर दानपेटी दारे ा  त झाले या 
जु  या बंद नोटांचा तप शील पढुील माण-े 
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अ.न.ं तपशील  
पये १०००/- पये ५००/- 

नोट सं  या र कम नोट सं  या र कम 

०१ 
िदनांक ०१ जानेवारी, २०१७ ते 
िदनांक ३० स  टबर, २०१८ अखेर  

८,३३८ ८३,३८,०००/- २९,५२३ १,४७,६१,५००/- 

िदनांक ३० स  टबर २०१८ अखेर जमा एकि त एकूण र  कम पये  २,३०,९९,५००/- मा . 
 

 
उपरो  त पये १०००/- व पये ५००/- मा  दशनी मु यां  या चलनातून िन लनीकरण (बंद) केले या 

परंतु दानपेटी मधनू ा  त होत असले  या नोटांबाबत शासन  तराव न मा.िव  त िवभाग,क  सरकार यांचेकडून 
िनदश ा  त क न घणेेकामी िद.१३/१०/२०१८ रोजी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन 
यांना िवनंती प  दे  यात आलेले आह.े  

िद.२८ फे वुारी, २०१७ रोजी कािशत झाले  या  भारताच ेराजप ात खालील माण ेउ  लेख  आह.े 
THE SPECIFIED BANK NOTES (CESSATION OF LIABILITIES ) ACT.2017 

THE  GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 
Prohibition on holding transferring or receving specified bank notes. 

 5. On and from the appointed day, no person shall, knowingly or voluntarily, hold, transfer  
 or receive any specified bank notes.  

Provided that nothing contained in this section shall prohibit the holding of specified bank 
notes—                (a) by any person— 

   (i) up to the expiry of the grace period; or  
   (ii) after the expiry of the gace period— 
                                            (A) not more than ten notes in total,irrespective of the denomination, 

Penalty for contravention of section 5. 
7. Whoever contravenes the provisions of section 5 shall be punishable with fine which 
may extend to ten thousand ruppes or five times the amount of the face value of the 
specified bank notes involved in the contravention,which ever is higher. 

                िद.२८ फे वुारी, २०१७  रोजी कािशत झाले  या  भारताचे राजप ात उपरो  त माण ेउ  लेख आह.े 
तथािप, चलनातून िन  चिलकरण (बंद ) कर  यात आले  या .५००/-  .१०००/-  मु  या  या नोटा अ ापही दान 
पेटीतून ा  त होत आहते. 

 ताव– उपरो  त माण े पय े१०००/- व पय े५००/- मा  दशनी मु यां  या चलनातून िन लनीकरण 
(बंद) केले या नोटा िद.०१ जानेवारी २०१७ ते िद.३० स  टबर २०१८ अखेर एकूण र  कम .२,३०,९९,५००/- 
(अ री . दोन कोटी तीस लाख न   या  नव हजार पाचशे मा .) दान पेटीतून ा  झाले या असनू सदर नोटा 
वतं र या कापडी िपशवीत िसलबंद क न लेखाशाखेकडील सरु ा गहृात ( ॉगं म) ठेवणते आले या आहते. 

सदर र कमेचा समावेश कुठ याही आिथक ले यांम  य े करणते आलेला नाही अथवा सदर र कम कुठ याही 
आिथक  िहशोबात गहृीत धरणते आलेली नाही.  

तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर अवलोकनाथ पढुील िनणयाथ सादर. 
िनणय .६९९ यावर सिव तर चचा होऊन, क  शासनामाफत चलनातून बाद कर यात आले या . १०००/- व . ५००/- या 

जु या नोटा ि वकारणबेाबत रझ ह बँकेला िनदश दे यासाठी मा.उ च यायालयाम य े यािचका दाखल क न 
मा. यायालयाच े िनदशानसुार कायवाही कर यात यावी, असे ठरले. तसेच या करणी सिमती सद य मा.ॲङ 
मोहन जयकर  यांच ेमागदशनाखाली यािचका दाखल करणसे व यासाठी येणा या अनशंुिगक खचास मा यता  
दे यात आली.                                                            

(कायवाही- मु यलेखािधकारी,लेखाशाखा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०४ दणेगी काऊंटरकडील वाईप मिशनमाफत American Express Card दारे ा  झाले या दणेगी या 

अहवालाची न द घणेबेाबत. 
ताव-  मा.पंत धान, भारत सरकार यांनी िद.८ नो  हबर,२०१६ पासनू .१००० व .५०० नोटा चलनातून बंद 

केले  या आहेत. याचा प रणाम आिथक  यवहारावर होऊ नये  हणनू,  कॅशलेस  यवहार या सकं  पनेकडे 
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शासनाचा कल असनू, जा  तीत जा  त  यवहार कॅशलेस करावेत  हणनू शासनान े नागरीकांना आवाहन केल े
आह.े 

 याअनषंुगान,े ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या ी साईभ  तानंा चलनासबंंधी कोण  याही कारची 
अडचण िनमाण होऊ नये आिण भ  तांना कॅशलेसची सिुवधा उपल  ध  हावी म ्हणनू,  सं  थानम  य े दणेगी 
काऊंटरसह इतर आव  यक  या िठकाणी  वाईप मशीन बसिव  यात आले आहते. परंत,ु सदर  वाईप मिशनवर 
फ  त भारतीय चलनातील दणेगी ि वकारली जाते. 

तथािप, ी साई ं  या दशनासाठी देश-परदशेातून भ  तगण यते असतात. परदशेातील भ  तानंा जर 
 वाईप मिशन  दारे सं  थानला परक य चलनाम  य े दणेगी ावयाची अस  यास, ती सहज दतेा यावी  हणनू, 

िद.०७.०३.२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभतेील िनणय .१६९ अ  वय,े सं  थान  या 
दणेगी कांऊंटरवरील  वाईप मिशनपैक  दोन  वाईप मिशनला अमे रकन ए  स ेस काड व िड  क  हर काडची 
सिुवधा दे  यात आललेी आह.े 

सदर सिुवधा सु  के  यापासनू िद.१५ स  टबर २०१८ अखेर एकूण ०४ ी साईभ  तानंी लाभ घेतला 
असनू,  या  दारे एकूण रककम .२२,०००/- मा  (अ री र  कम पये बावीस हजार मा ) जमा झालेली आह.े 
आिण  यासाठी बॅकेंस किमशन २.५०%  व  यावरील १८% जीएसटी (कमीशन २.५०%  माण े५५०/- व 
जीएसटी १८% माण े९९/-) असे एकूण र  कम पय े६४९/- मा  किमशन ावे लागणार आह.े  हणजेच दणेगी 
काऊंटरकडील  वाईप मिशनमाफत अमे रकन ए  स ेस काड  दारे िद.१५ स  टबर, २०१८ अखेर िन  वळ र  कम 
.२१,३५१/- मा  देणगी ा  त झालेली आह.े  

सदर अहवालाची न द घणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .७०० यावर सिव तर चचा होऊन, दणेगी काऊंटरकडील  वाईप मिशनमाफत अमे रकन ए  स ेस काड  दारे ा  

झाले या दणेगीची न द घे यात आली.                              
(कायवाही- मु यलेखािधकारी,लेखाशाखा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ ी साई सादालय िवभागाम य ेसाईभ ांना साद-भोजन दणेकेामी लागणारी पानांची प ावळ खरेदीबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम मंक १४ (भाग-४) म  य े महारा   
िवधान मंडळाच ेअिधिनयम व रा  यपालानंी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) 
नसुार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालवण.े 

 तािवक:- ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० ते ४५ हजार साईभ  त साद- भोजनाचा लाभ 
घेतात. ी साईबाबांच ेउ  सव तसेच गद चे कालावधीम  य े साद- भोजन घणेा-या साईभ  तांची सं  या ७० ते ८५ 
हजारापयत जाते. साद भोजन घणेा-या साईभ  तानंा साद- भोजन दे  यासाठी  टील ताटांचा वापर कर  यात 
यतेो. तथािप, उ  सव कालावधीम  य ेव गद चे कालावधीम  य ेसाईभ  ताचंी होणारी गद  ल ात घतेा साईभ  तांना 
लवकरात लवकर साद- भोजन िमळावे यासाठी सदर कालावधीम  य े  टील ताटांऐवजी प ावळीचा (चार क  प े 
असलेली) वापर केला जातो. तसचे  टील ताटे धणेुसाठी वापरात असलेले िडश वॉशर भांडी मशीनम  य ेिबघाड 
झा  यास  टील ताटांऐवजी प ावळीचाच वापर केला जातो. तसचे कामगार कमी असतांना सु ा ताटांऐवजी 
प ावळीचा वापर करणते येतो. 

उपरो  त संदिभय .०१ अ  वये सन २०१८-१९ करीता वािषक िकराणा माल मागणीप का  दारे एकुण 
१० लाख नग िस   हर कोटेड प ावळीची मु  य भांडार िवभागाकडे मागणी करणते आलेली होती. सन २०१८-
१९ करीता सदर प ावळीचा मा  य दर .१.२५ पैसे इतका असनू  यास एकुण .१२,५०,०००/- इतका खच 
अपे ीत होता. आज अखेर खरेदी करणते आले  या ८.१० लाख नग प ावळीस पये १०,१२,५००/- इतका 
खच आलेला आह.े तसचे एकुण मागणी करणते आले  या १० लाख नग प ावळीपैक  ८.१० लाख नग प ावळी 

ा  त झालेली असनू ५.२३ लाख नग प ावळी वापरणते आलेली आह.े  याच माण े२.८७ लाख नग प ावळी 
िश  लक असनू १.९० लाख नग प ावळ  यापा-याकडून येण ेबाक  आह.े 

महारा   शासन अिधसचुना िद.२३.०३.२०१८ .  लाि टक-२०१८/ . .२४/ता.क.-४ मधील 
प र  छेद .३,महारा   िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा (िनयं ण) कायदा,२००६  या कलम २ (एच) व 
कलम ४ च े उपकलम १ व २ अ  वये दान कर  यात आले  या अिधकारांतगत संपणू रा  यात  लिॅ टक बंदी 
करणते आललेी आह.े  
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खरेदी िवभागाने िद.१९/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वये मा.उप ादेिशक अिधकारी, महारा   दषुण 
िनयं ण मंडळ, अहमदनगर यांचकेडे सं  थानच े सादालयात प ावळ व ोण वापर  याची परवानगी मािगतली 
असता  यांनी सदर प ावळी वापरणबेाबद  प  ट सचुना िदललेी नाही अथवा अ ापपावेतो कुठलाही प  यवहार 
केलेला नाही. सदरील कायवाही खरेदी िवभागामाफत केली जात आह.े तथािप, परुवठाधारकाला शासनाचे स म 
िवभागाकडून सदर प ावळ अधीसचूनेनसुार वापरासाठी यो  य अस  याचे माणप  मागवनू  याव ेिकंवा पयावरण 
िवभागाची याबाबत त  किमटी अस  यास  यांचेकडे नमनुा पाठवनू प ावळी वापराबाबत खा ी क न  यावी. 
 यानंतरच परुवठा आदशेाबाबत िनणय  यावा असे वाटते अशा कारे सचुना मा. उपकायकारी अिधकारी ी 

बाबासाहबे घोरपडे यांनी खरेदी िवभागाकडील िद.०२.०८.२०१८ चे िट  पणीवर केलेली आह.े तसेच उप 
ादिेशक अिधकारी, महारा   दषुण िनयं ण मंडळ, अहमदनगर याचंे दखेील मागदशन घे  यात यावे अस ेसचुीत 

केलेले आह.े    
 याकरीता साईभ  तांना साद-भोजन दणेसे अडचण होऊ नये यासाठी िवघटनशील व िव  हवेाटीस 

सोपी अशी झाडां  या पानांपासनू बनिवललेी व चार क  प ेअसलेली प ावळ वापरणसे हरकत नाही अस ेइकडील 
िवभागाचे मत आह.े  यानसुार झाडां  या पानापंासनु बनिवलेली व चार क  प ेअसलेली चांग  या तीची १० लाख 
नग प ावळ खरेदी िवभागामाफत खरेदी करण ेआव  यक वाटते. याबाबत ओम साई ए  टर ायझेस, द ड यांचेकडे 
सदर प ावळीबाबत दरु  वनी  दारे चौकशी केली असता  यांनी संदिभय .०२ अ  वये ०१ नग प ावळीकरीता 
.१.९० पैस े(GST सह) इतका दर कळिवललेा आह.े  यानसुार सन २०१८-१९ करीता १० लाख नग प ावळी 

खरेदी करणसे अदंाजे र  कम .१९,००,०००/- इतका खच अपे ीत आह.े 
मागणी:- साईभ  तानंा साद- भोजन सिुवधा दतेांना अडचण िनमाण होऊ नये याकरीता ी साई 

सादालयास झाडां  या पानापंासनू बनिवलेली १० लाख नग प ावळ (चांग  या तीची,चार क  प े असलेली) 
खरेदी करण ेआव  यक वाटत.े 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान:- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साई सादालयाम  य ेसाईभ  तानंा साद- भोजन सिुवधा देणकेामी 

मा.उप ादिेशक अिधकारी, महारा   दषुण िनयं ण मंडळ, अहमदनगर यांची चिलत प ावळी वापर  यास 
परवानगी न िमळा  यास  यां  या िनयमात बसणारी झाडां  या पानांपासनू बनिवलेली साधारणत: १० लाख नग 
प ावळ (चांग  या तीची, चार क  प ेअसलेली) खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व  यासाठी येणा-या अदंाज े
र  कम पये १९,००,०००/- (अ री पये एकोणावीस लाख मा ) चे अपे ीत खचास मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.  

िनणय .७०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम  य े साईभ  तांना साद-भोजन सिुवधा देणेकामी झाडां  या 
पानांपासनू बनिवलेली १० लाख नग प ावळ (चांग  या तीची, चार क  प ेअसलेली) िवहीत प दतीने िनिवदा 

ि या राबवनु खरेदी करणेस व  यासाठी येणा-या अंदाजे र  कम .१९,००,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०६ वनवासी क याण आ म, महारा  यांच े ितिनध च े िनवासी िशबीरकामी अ पोपहार व भोजन यव थेकामी 

आले या खचाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव िद.०१ ऑ  टोबर,२०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीत 

आयोजीत कर  यात यते आह.े या कालावधीत िविवध धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय माचा समावेश 
आह.े याचाच एक भाग  हणनू, संपणु भारत वषातील आिदवासी, जनजाती व दगुम लोकव  तीम  य े  यांचे 
अि मता व अि त  वासाठी काम करणा-या कायक  याचे व जनजाती ितध चे संमलेन िद.२६/०९/२०१८ ते 
०५/१०/२०१८ या कालावधीत साईआ म धमशाळा येथे आयोजीत करणसे मा.  यव  थापन सिमती 
िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४१५ अ  वये मा  यता िदलेली आह.े  

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमती िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५०२ नसूार , वनवासी 
क  याण आ म, महारा   यांच े िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८ असे ०३ िदवस कालावधीसाठी िनवासी 
संमेलन आयोजीत करणते मा  यता दे  यात आलेली आह.े परंत ूसदर संमलेनासाठी येणारे कायकत व जनजाती 

ितिनधी ह े काय माच े अगोदर १ ते २ िदवस अगोदर येणार अस  याने  यांना िद.२६/०९/२०१८ ते 
०५/१०/२०१८ या कलावधीकरीता भोजन  यव  था उपल  ध क न दे  यात यावी असे ठरलेल ेआह.े 
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जा.न.ंएसएसएसटी/शता  दी/२८६/२०१८ िद.०३/०८/२०१८ रोजीचे मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांच ेआदशेा  वय,े उपरो  त वनवासी क  याण आ मातील ितिनध ची िद.२६/०९/२०१८ ते ०५/१०/२०१८ या 
कालावधीत साई आ म धमशाळा येथे खालील माण े अ  पोपहार व सादभोजनाची  यव  था मोफत 
करणबेाबत कळिवललेे आह.े  

 

िदनांक 
सकाळ अ  पोपहार 

(सं  या) 
दपुार भोजन 

(सं  या) 
दपुारचा अ  पोपहार 

(सं  या) 
रा ी भोजन 
(सं  या) 

२६/०९/२०१८ -- -- -- ७५ 

२७/०९/२०१८ ७५ ७५ १२५ १२५ 
२८/०९/२०१८ १२५ १२५ १२०० १२०० 

२९/०९/२०१८ ७०० १००० २५०० २५०० 

३०/०९/२०१८ ३२५० ३२५० ३२५० ३२५० 

०१/१०/२०१८ ३२५० ३२५० ३२५० ३२५० 

०२/१०/२०१८ ३२५० ३२५० ३२५० ३२५० 

०३/१०/२०१८ १५०० १००० ७०० ७०० 

०४/१०/२०१८ ५०० ५०० ३०० ३०० 

०५/१०/२०१८ २०० १२५ १२५ १२५ 

एकूण सं  या १२८५० १२५७५ १४७०० १४७७५ 

 
उपरो  त माण े मा.  यव  थापन सिमती िनणयानसूार, वनवासी क  याण आ मातील ितिनध ची दोन 

वेळ अ  पोपहार  यव  था ी साई सादालयामाफत कर  यात आलेली आह.े तसचे दोन वेळ जेवणाची 
 यव  थाही ी साई सादालयामाफत मोफत  कर  यात आलेली आह.े िद.२६/०९/२०१८ ते ०५/१०/२०१८ 

अखेर सदर काय माच े िठकाणी एकूण १२५७५+१४७७५ = २७३५०  य  त ना मोफत सादभोजन परुिवण ेत 
आलेले आह.े ी साई सादालयातील सादभोजन तयार करणकेामी सन २०१७-२०१८ चे ती ताटास अदंाजे 
. २२.४६ इतका उ  पादन खच यते असनू २७,३५०  य  तीस अदंाजे एकूण र  कम .६,१४,२८१/-  इतका खच 

झालेला आह.े मा.  यव  थापन सिमती िनणयानसूार ०१ जानेवारी,२०१७ पासनू ी साई सादालयात भ  तानंा 
मोफत भोजन दे  यात यते अस  याने सदरचे जेवणाचा खच सोबतचे प रिश  ट अ) म  य ेदशिवणते आलेला नाही.  

सोबतचे प रिश  ट अ) माण ेअ  पोपहारकामी लागणा-या िकराणा मालाचे साही  यास  य  खचाची 
र  कम .२,८०,३०८/- (अ री र  कम .दोन लाख एशी हजार तीनश ेआठ मा ) इतका खच आलेला आह.े तरी 
सदरचा खच मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु अवलोकनाथ सादर. 

िनणय .७०२ यावर सिव तर चचा होऊन, वनवासी क याण आ म, महारा  यांच े ितिनध च े िनवासी िशबीरासाठी 
अ पोपहार व भोजन यव था करणेकामी आले या र  कम .२,८०,३०८/-मा  खचाचे अवलोकन क न सदर 
झाले या खचास मा यता दे यात आली.                                   (कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०७ सं थानच ेभ िनवास, णालय,े ी साई सादालय येथील िल टच ेCAMC करीता ई – िनिवदा मागिवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद : (१) कलम १४(२)(घ) – भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक 
ते तातडीच े दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण.े (२) कलम १७(२)(झ) - सव साधारणपण,े 
िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितच ेकामकाज यांच ेयो  य कारे व ्यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा गो  टी करील. 
 तावना:- साईभ  तानंा अिधकािधक सवेा-सिुवधा उपल  ध क न दणेेकरीता साईआ मभ  तिनवास, 

साईबाबा भ  तिनवास,  दारावती िनवास  थान, ी साई सादालय तसेच  णांकरीता ी साईनाथ  णालय व  
ी साईबाबा हॉ  पीटल येथ े िविवध मते  या एकूण ३५ िल ट बसिव  यात आले  या आहते. सदरच े िठकाणी 

बसिवणते आले  या िल टचा तपशील खालील माण ेआह:े- 
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अ.नं. िठकाण िल टचा तपशील कंपनी नग खरेदी िदनांक 
पये 

खरेदी िकंमत पय े

१. साई आ म 
भ  तिनवास  थान 

अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १३. G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१२ २०/७/२०१२ १,६९,००,०००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – १ टन, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१ 

२. साई धमशाळा अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १३, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

६ २८/०७/२०१२ ९१,००,०००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – १ टन, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

१ 

३. निवन 
भ  तिनवास  थान 

अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+3 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

४ ३०/०६/२०१४ ६९,५२,१५२/- 

४.  दारावती अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+4 

कोन ेइले  हटेर ा. 
िल. 

४ १५/८/२००९ ६४,००,०००/- 

५. ी साई सादालय एस.एस. अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १०, G+1 

ओटीस इले  हटेर 
कंपनी     िल. 

१ ०१/१०/२००८ ३०,४१,१००/- 

मालवाहतुक, कोलॅ  सीबल गेट, 
मता – २.५  टन, G+1 

ओटीस इले  हटेर 
कंपनी     िल. 

१ 

६. साईनाथ  णालय अटॅोमॅटीक डोअर, हाय ोलीक, 
वासी मता – २०, G+2 

पावरिलंक 
इिंजिनअस 

२ ११/०८/२००७ २०,२८,७७९/- 

७. साईबाबा हॉ  पीटल एस.एस. अटॅोमॅटीक डोअर, 
वासी मता – १५, G+2 

जॉ  सन िल ट ा. 
िल. 

३ ३०/०६/२०१४ २१,५७,९६०/- 

   एकूण िल ट : ३५   
उपरो  त ३५ िल ट पैक  अ.न.ं २ चे िल ट बसिवणेत आललेी इमारत बांधकाम परवाना घेणकेामी 

कायवारी चालू असलेने सदरचे िल ट वापराकरीता लायस  स िमळालेले नसलने,े  यांचा वापर कर  यात येत नाही. 
सदरच े िल ट वगळून उव रत २८ िल टकरीता म.े ि ह  टोरा िल ट ा. िल. मुबंई  यांना िदनांक १.३.२०१८ ते 
िदनांक २८.०२.२०१९  याकालावधी करीता   .११,४०,०००/- मा  र  कमेस CAMCकायादशे दणेते आलेला 
आह.े   

मागणी:- सदर CAMC कालावधी िदनांक २८.२.२०१८ रोजी सपंणार असलेने  यापिुढल एक वष 
कालावधी करीता सव िल ट CAMCकरावी लागणार आह.े  याकामी येणा-या अपिे त खचा करीता त  सम 

कारच ेकाम ेकरणारे कंपनी / फम यांचकेडून दरप के घतेली होती. सदरचे दरप के व मागील वषाचे ा  त दर 
यानुसार पिुढल वष CAMCकरीता खालील माण ेखच अपे ीत आह.े 

 
अ.नं. िठकाण  उ  पादक कंपनी  िल ट सं  या  सन २०१९- २० वषाकरीता CAMC 

दणेेकामी अपे ीत खच र  कम .  
१ साईआ म भ  तिनवास जॉ  सन िल ट ा. िल. १३  

 
११,९७,०००/- 

२ साईबाबा भ  तिनवास जॉ  सन िल ट ा. िल. ०४ 
३ साईबाबा हॉ  पीटल जॉ  सन िल ट ा. िल. ०३ 
४  दारावती भ  तिनवास  कोने इले  हटेर ा. िल. ०४ 
५ साईनाथ हॉ  पीटल  पावरिलंक इिंजिनअस ०२ 
६ साई सादालय  ओटीस इले  हटेर कं.  िल. ०२ 
 एकुण र  कम २८ ११,९७,०००/- 

उपरो  त माण े२८  िल टचे  िदनांक २८.२.२०१८ रोजी कॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ  ॅ  टसपंत 
अस  याने पिुढल एक वष कालावधी करीता एकि तकॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ  ॅ  टदणेेकामी अदंाजे र  कम 
. ११,९७,०००/-  मा चा खच अपेि त आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय:- सव िल ट सरुळीत कायरत राहणकेामी  यांची CAMCदणेे आव  यक आह.े 
याकरीता सव िल टचे एकि त CAMC चे कॉ  ॅ  ट दणेे करीता  महारा   शासना  या 
www\mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर तसेच सं  थानचे  सं  थान वेबसाईटवर जाहीरात िस  द क न ई-
िनिवदा मागिवणसे तसचे CAMC करीता येणा-या अदंाजे र  कम .  ११,९७,०००/- मा चे खचास मा. 
 यव  थापन सिमती सभेत मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

 ताव:- तरी ी साईभ  ताचंे तसचे  णालयातील  णाच ेसोई सिुवधेकरीता भ  तिनवास,  णालय ेव  
साई सादालय येथील िल ट सु ळीत कायाि वत राहण ेआव  यक आह.े   यामळेु सं  थानमधील स  या कायरत 
असले  या २८ नग िल टच े एकि त कॉ  ेिस  हवािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) देणकेरीता ई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी येणा-या पये ११,९७,०००/- मा चे अपिे त खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .७०३ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईभ  तांचे तसेच  णालयातील  णांच े सोई सुिवधेकरीता भ  तिनवास, 

 णालये व  साई सादालय येथील िल ट सरुळीतपणे कायाि वत राहणसेाठी तेथे स  या कायरत असले  या 
२८ नग िल टचे एकि त कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) दणेेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस  व याकामी येणा-या र कम .११,९७,०००/- मा चे अपेि त खचास मा  यता दे यात आली. 
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ साई आ म १ व २, साई उ ान व साईबाबा भ िनवास थान, दारावती भ िनवास थान, साई साद 

िनवास थान गे ट हाऊस, साईबाबा हॉ पीटल व साईनाथ हॉ पीटल इमारत येथील सौर उजा सयं णचे े सन 
२०१९-२० या वषाकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) दणेकेामी मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :कलम २१(१)(क) – मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी देखभाल, 
 यव  थापन व शासन 

 तावना:- ी साईबाबा सं  थानच े साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा,  साईउ ान, 
साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान येथे साईभ  तांना 
 नानाकरीता गरम पा  याची सोय  हावी तसचे साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल म  य े  णांना  नांनासाठी 

गरम पा  याची सोय होणसेाठी खालील तपशीला माण े सोलर वॉटर िहट ग िस  टी  स बसिव  यात आले  या 
आहते. 

  
अ.नं. तपशील खरेदी वष ित िस  टीम 

मता िलटरम  ये 
कले  टर 
सं  या 

िस  टीम 
सं  या 

एकुण मता 
(िलटरम  य)े 

िस  टीमची िकंमत 
पय े

१. साईआ म भ  तिनवास  थान २०१२ १२५० १९३० १९३ २४१२५० २,९१,१९,०३६/- 

२. साईधमशाळा २०१२ १२५० ९७० ९७ १०१२५० १,४७,८०,०२१/- 

३. साईउदयान २०१२ १२५० १३० १३ १६२५० २२,६७,९३३/- 

४. शा ंितिनकेतन इमारत २०१३ १२५० २० २ २५०० ७,१५,७७१/- 

५. साईबाबा भ  तिनवास  थान २०१२ 
२०१२ 

१२५० 
२२५० 

३३० 
१०८ 

३३ 
०६ 

५४७५० ३८,९९,५०२/- 
११,४५,५४४/- 

६. ारावती भ  तिनवास  थान  १००० २५६ ३२ ३२०००  

७. साई साद गे  ट हाऊस २००२ १५०० 
१००० 

२४ 
१६ 

२ 
२ 

५००० २,३४,८४०/- 

८. साईबाबा हॉ  पीटल २००६ २५०० 
२००० 
१००० 

४० 
९६ 
८ 

२ 
६ 
१ 

१८००० १४,८८,६२०/- 

९. साईनाथ हॉ  पीटल २००८ १५०० 
१००० 

१४४ 
१६ 

१२ 
२ 

२०००० ३०,४७,२६०/- 

 एकुण   ४०८८ ४०३ ५,११,००० ५,६६,९८,५२७/- 

 
वरील माण े ित िदन ५,११,००० िलटर वॉटरची  सोलर वॉटर िहट ग िस  टीम बसिव  यात आले  या 

आहते.  या यं णमे  य े काचचेे सोलर र ले  टर, पा  या  या  टोअरेज टॅकं व जी.आय. पाईप याचंा समावेश 
असतो. या यं णमे  य ेकाही िबघाड झा  यास तो  वरीत दु  त क न  यावा लागतो. सोलर वॉटर िहटर िस  टीम 
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यं णा सतत कायाि वत राह  यासाठी साईबाबा सं  थान  या सव िठकाण  या सोलर वॉटर िहट ग िस  टीमच े
वािषक स  ह स कॉ  ॅ  ट (AMC) दणे ेगरजेचे असते. या स  ह स कालावधीत कले  टरची काच फुटली तर ती 
बदल  यात येते. तसचे इतर िलकेज काढण,े  हॉ  व मे  टेनं  स करण,े दनंैिदन सोलर र ले  टर ि लन ग करण े 
इ  यादी कामे कर  यात येतात. ही सव कामे करणकेरीता मेकॅिनकल िवभागाकडे परेुशे मनु  यबळ नस  याने  वािषक 
स  ह स कॉ  ॅ  ट (AMC) देणते यते आह.े  यासाठी िदनाक १.३.२०१८ ते िदनांक २८.२.२०१९ या कालावधी 
करीता म.े साई एज  सी िशड  यांनार  कम . ९,२५,६००/- मा  र  कमेस कायादशे दणेते आलेला आह.े  

मागणी:-  सदर AMC ची कालावधी  िदनांक २८.२.२०१९ रोजी संपणार असलेन े यापुढील एक वष 
कालावधी करीता सव सोलर हॉट वॉटर िस टीमच ेAMC करावी लागणार आह.े  याकामी येणा-या अपेि त 
खचा करीता त सम कारच ेकाम ेकरणारे कंपनी/ फम यांचेकडून दरप के घतेली होती. सदरच ेदरप के व मागील 
वषाच े ा  दर यानुसार पिुढल वष AMCकरीता खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. तपशील सोलर हॉट 

वॉटर मता 
सन २०१९-२० वषा  करीता 

AMC दणेेकामी अपे ीत खच 
र  कम .  

१. साई आ म १ व २, साईउदयान व साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, ारावती भ  तिनवास  थान,  
साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, 
साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल 

५,११,००० ९,७१,८८०.०० 

 
उपरो  त माण ेएकुण ५,११,००० िलटर मते  या सोलर हॉट वॉटर िस  टीमचे िदनांक २८.२.२०१९ 

रोजी वािषक सि हस कॉ   ट सपंत अस  याने पिुढल एक वषाकरीता सोलर हॉट वॉटर िस  टीम र  कम . 
९,७१,८८०/- मा  खच अपे ीत आह.े 

िवभागाचे  प  ट मत:- िवभागाचा ी साईबाबा सं  थानच ेसाईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा,  
साईउ ान, साई साद िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान तसेच 
साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ हॉ  पीटल येथील  णांना  नानांनाकरीता गरम पा  याची सोय  हावी याकरीता 
एकुण ५,११,००० िलटर मते  या सोलर हॉट वॉटर िस  टीमचे एकवषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् 
(AMC)देणकेामी र  कम पय े ९,७१,८८०/- मा चा खच अपिे त आह.े याकामी महारा   शासनाचे 
www.mahatenders.gov.inया संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क नसंबंधीत  कं ाटदारांकडून ई-
िनिवदा मागवा  या लागतील.  सदरील  तावास  मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

तरी ी साईबाबा सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा,  साईउ ान, साई साद 
िनवास  थान गे  ट हाऊस, साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान तसचे साईबाबा हॉ  पीटल व 
साईनाथ हॉ  पीटल येथील सोलर हॉट वॉटर यं णचे ेएक वष (कायादशे िदलेपासनू पढुील एक वष) करीता वािषक 
सि हस कॉ ॅ ट् (AMC) देणकेामी ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा  यता घेणकेामी 
सदरचा  ताव  मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ  सादर. 

िनणय .७०४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ  तिनवास  थान, साईधमशाळा, साईउ ान, साई साद िनवास  थान 
गे  ट हाऊस, साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती भ  तिनवास  थान तसेच साईबाबा हॉ  पीटल व साईनाथ 

णालय येथील सोलर हॉट वॉटर यं णचे े एक वष कालावधीकरीता (कायादशे िद यापासनू पढुील एक वष) 
वािषक सि हस कॉ ॅ ट् (AMC) दणेेकामी  िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या 
र  कम .९,७१,८८०/-मा  अपेि त खचास मा  यता दे यात आली.        (कायवाही-  मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ ी रामनवमी उ सव -२०१८ च े य  झाले या खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे माफत ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, व ी 
पु  यितथी ह ेमु  य उ  सव साजरे  कर  यात येतात.  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद ०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .७९ 
ी रामनवमी उ  सव-२०१८ िद.२४.०३.२०१८  ते िद.२६.०३.२०१८ या कालावधी मधील 

खचाकरीता मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद ०२.०२.२०१८  व  िद.०७.३.२०१८ चे सभेतील िनणय .७९,१४५ 
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अ  वये एकुण पये १,०३,१७,५९०/- च ेखचास मा  यता िमळालेली आह.े  य ात ी रामनवमी उ  सव २०१८ 
साठी खालील माण ेखच झाललेा आह.े  

ी रामनवमी उ  सव -२०१८ अदंाजप क 
अ.न ं तपशील अंदाजप कातील 

मंजूर  र  कम 
 य  खच तरतदूी पे ा जादा 

खच 
तरतदूी पे ा  
कमी खच 

०१ मंडप,कमानी  टेज व साऊंड िस  टम खच  ८,६३,९४७.०० १५,१०,०७५.०० ६४६१२८.०० - 

०२ कलाकार, िबदागी  १५,००,०००.०० ७,५१,९७६.०० - ७४८०२४.०० 

०३ भ  तांना िम  टा  न मजरुीसह ८,४४,२४३.०० ६,५२,८१२.०० - १९१४३१.०० 

०४ िव तु रोषणाई १०,५०,०००.०० १०,३७,२३७.०० - १२७६३.०० 

०५ िनम ंण पि का छपाई, पि का उदी साद 
पाठिवणेसह पो  टेज  व जािहरात   

२०,००,०००.०० २३,९४,३५२.०० ३९४३५२.०० - 

०६ एल.ई.डी पडदा  १५,०००.०० - - १५०००.०० 

०७ फुल सजावट  २,००,०००.०० - - २०००००.०० 

०८ जादा कामगार  ६,००,०००.०० ३,०८,२३५.०० - २९१७६५.०० 

०९ पाणी  यव  था (टॅकंर िडझेल व भाडे)   ९,००,०००.०० १,८९,२५६.०० - ७१०७४४.०० 

१० कु  ती हगामा  २०,००,०००.००  १६,१९,७७७.०० - ३८०२२३.०० 

११ इतर खच ३,४४,४००.०० ५२,३६३.०० - २९२०३७.०० 

 एकूण पय े १,०३,१७,५९०.०० ८५,१६,०८३.०० १०,४०,४८०.०० २८,४१,९८७.०० 
  

 िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त तपशीलात नमुद केले माण े ी रामनवमी उ  सव-२०१८ क रता र  कम 
.१,०३,१७,५९०/- ( .एक कोटी तीन लाख  सतरा हजार पाचशे न  वद) मा  मंजरू कर  यात आलेले होते,या 

रकमतेून उ  सवाकरीता  य ात एकूण पय े .८५,१६,०८३/-( .पं  याऐशंी लाख सोळा हजार याऐशंी)  मा   
इतका  खच झाललेा आह.े  

 ताव- तरी सदरचे  य ात  झाले  या एकूण . ८५,१६,०८३/- मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी िनणयाथ सादर . 

िनणय .७०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ  सव-२०१८ करीता झाले या र कम .८५,१६,०८३/- मा  खचाचे 
अवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.  तसेच यापढुे येक उ सवाचे खचाचा तपिशल तीन मिह याच े
आत मा. यव थापन सिमतीचे सभपेुढे सादर कर यात यावा असे िनदश दे यात आले.                                                     

 (कायवाही- शता दी क मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० ी साईबाबा सं थान प रसरात मिहला व बाल सरु ा क  सु  कर यासाठी जागा िमळणबेाबत डॉ. िगरीश 

कुलकण , नेहालय, अहमदनगर  यांच ेिद. ०७/०५/२०१८ रोजीचे प . 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ मधील 

कलम १७(३) म  य े  “िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता,रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असेल  याखेरीज सिमतीकडून,एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े दे  यात येणार 
नाही,िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात येणार 
नाही,”अशी तरतूद आह.े 

 तावना–डॉ. िगरीश कुलकण ,  नेहालय,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील उपरो  त जा. ं ./  नेह/२४९/ 
१८/५ िद.०७/०५/२०१८ अ  वये ी साईबाबा सं  थान प रसरात मिहला व बाल सरु ा क  सु  कर  यासाठी 
जागा िमळणबेाबत मा.अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना उ शेनू प  सादर केले असनू 
 यात  यांनी “ ी साईबाबा सं  थान प रसरात दररोज हजार  या सं  यनेे भ  त व भािवक येत असतात. 
 यां  यासाठी सव सोयी सिुवधा आपले सं  थान देत आह.े तथािप काळजी व सरं णाची गरज असले  या मिहला 

व बालकांसाठी सरु ा क  सु  कर  याबाबत मा  अ ाप कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. मागील ३० 
वषात आ  ही (  नेहालय सं  थनेे आिण अहमदनगर चाई  ड लाईनन)े साधारणत: ४०० करणाम  य ेथटे ह  त पे 
क न काळजी व सरं णाची गरज असले  या मिहला व बालकांना तातडीची मदत केली.  यात बाल 
कामगार,बाल िभ ेकरी,बाल लिगक शोषण,बाल गु  हगेारी,सोडून िदलेली मतीमंद-गतीमंद-मकुबिधर-अधं-एडस 
बाधीत आिण इतर अि थ  यगं असलेली बालके,मानिसक आजारी व बला  कारीत मिहला यांचा समावेश होता. 
या सव ह  त पेासाठी आ  हाला अहमदनगर येथनू ८० िकमी. व न धावत यावे लागते. ी साईबाबा सं  थान  या 
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प रसरात मिहला व बालकां  या सरु ा क ासाठी समुारे ४०० चौ.फुटांची जागा  नहेालय सं  थलेा िवनामु  य 
उपल  ध क न िद  यास अशा  नात  वयं  फूत,थेट आिण दनंैिदन ह  त ेप  नहेालय करील. या संदभात 
कमचारी नेमण,े  यांचे आिथक व िश णाची जबाबदारी  नेहालय सं  था घेईल. आजवर साईबाबा सं  थान  या 
अनेक माजी अ  य , िव  व  त आिण मु  य कायकारी अिधका-यांना यािवषयी िनवेदन े िदली. परंत ु अशा 

कार  या मलुभतू कामात कोणीही रस दाखिवला नाही. आपण सवंेदनशील अस  याने या मु ांवर कारवाई 
कराल,अशी खा ी वाटते," अस ेनमदू केलेले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय–  नेहालय सं  थे  या उपरो  त िद.०७/०५/२०१८ रोजी  या प ाचे अवलोकन 
केले असता  यात सरं णाची गरज असले  या मिहला व बालकासंाठी सरु ा क  सु  करणचेा उ  त सं  थचेा 
मानस असलेचे िदसनू येते. तथािप  साईबाबा सं  थानचे िविवध भ  तिनवास ह ेभ  ताचंे रिहवासासाठी वापरले 
जातात. या सव भ  तिनवासांम  य े २४ तास सरु ा र क िनयु  त केलेले असनू काही िठकाणी सी.सी.िट.  ही. 
कॅमेरे बसिव  यात आललेे आहते व उव रत िठकाणी सी.सी.िट.  ही कॅमेरे बसिव  याची ि या गतीपथावर आह.े 
सं  थानचे प रसरात मिहला व बालकांची सरु चेी काळजी शासनामाफत घतेली जाते. या  तव सं  थान प रसरात 
याच कामासाठी य  थ सं  थचेी आव  यकता नसावी,अशी धारणा आह.े यािशवाय सं  थान प रसरात अशा 

य  थ सं  थसे अथवा  य  तीस जागा वापरास िद  यास भिव  यात इतर सं  था अथवा  य  ती दखेील सं  थानकडे 
सं  थान प रसरात जागा वापरासाठी मागणी कर  याची श  यता नाकारता यते नाही. 

 ताव- ी साईबाबा सं  थान प रसरात मिहला व बाल सरु ा क  सु  कर  यासाठी जागा 
िमळणबेाबत डॉ.िगरीश कुलकण ,  नेहालय, अहमदनगर यांचे िद.०७/०५/२०१८ रोजी  या प ावर िनणय 
होणबेाबत.  

िनणय .७०६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य कर यात आला.  
                                                                      (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ सन-२०१९ साठी ी साईिलला दमैािसके िनयतकािलके मराठी व िहदंी-इं जी छपाई करण ेव येणा या खचास 

मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ म  य े" ी 

साईबाबांचे 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 ",  अशी तरतूद आह.े 

 तावीक- ी साईबाबा सं  थानमाफत िव  व  त यव  था,िशड  माफत ी साईबाबांचे जीवन काय, 
 या  या िलला व  यांची िशकवणकू चा चार- सार कर  या  या उ शेान े ी साईिलला मैािसक सन-१९२३ 

पासनू कािशत क न वगणीदार साईभ  तानंा पाठिवले जातात. वषानवुष साईभ  त चे दशनासाठी दरुव न ी 
े  िशड  येथ ेयेत असतात.  यात  यांना आले  या अनभुवाचा व सादाचा ते आवजनु उ  लेख करत असतात. 
ी साईिलला अकंांम  य े अशाच कारे साईबाबांचे भ  तानंा आलेले अनभुव,  याचा घटना म तसेच ी 

साईबाबा सं  थानमाफत राबिवणते आले  या तसचे राबिवणते यते असले  या नवनवीन योजना, सधुारणा तसचे 
सं  थानकडील वषभरातील काय म व उ  सव आदी िवशेष घटनाचंा वातालेप यात छपाई कर  यात येत अस  याने 
 यास ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे अिधकृत िनयतकािलक असहेी  हटले जाते. 

आज अखेर ी साईिलला अकंाचे सभासद होणके रता (०६ अकंासाठी) भारतात वािषक .५०/- व 
अजीवन सभासदासाठी .१,०००/- व िवदशेात वािषक .१,०००/- दणेगी मू  य आकारणी केली जाते. 

उपरो  त सदंभ .३ नसुार मागील सन-२०१८ म  य ेमाह ेजानेवारी-२०१८ ते माह ेिडसबर-२०१८ या 
कालावधीसाठी ी साईिलला अकं छपाईचा कायादशे म.ेटॅको ि हजन ा.िल.मुंबई यांना दे  यात आलेला होता, 
 याचा तपिशल खालील माण-े 

 
अ.न.ं तपिशल ैमािसक छपाई सं  या एकूण वािषक ती 

छपाई सं  या 
मागील मजंूर दर (सव 

करांसह) 
पये                पसेै 

एकूण पये 

१. ी साईिलला अंक मराठी (०५ अंक)  
३२ + ४ पाने = ३६ पान े 

७,००० ३५,००० १३.०४ ४,५६,४००/- 

२. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी  
(०१ अंक) ६४+४ पान े= ६८ पान े 

७,००० ७,००० २१.७७ १,५२,३९०/- 

३. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी  ९,००० ९,००० ३८.२० ३,४३,८००/- 



 
20 

 

(13} 20.11.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

(०१ अंक) ९६+४ पान े= १०० पान े 
४. ी साईिलला अंक िहदंी-इं जी (०५ 

अंक) ३२ + ४ पाने = ३६ पान े
१५,००० ७५,००० ११.६४ ८,७३,०००/- 

५. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक िहदंी-
इं जी (०१ अंक) ६४+४ पान े= ६८ पान े 

१५,००० १५,००० २०.१५ ३,०२,२५०/- 

६. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक िहदंी-
इं जी (०१ अंक) ९६+४ पाने =१०० पाने  

१५,००० १५,००० ३४.४१ ५,१६,१५०/- 

 
 तावः- उपरो  त त   यातील सदंभानसुार मुंबई कायालय, यांचेकडून िद.०१.११.२०१८ च े ई-मेल 

प ा  वय,े ' सं  थान कािशत साईिलला(मराठी) व ी साईिलला (िहदंी-इं जी) या मैािसक िनयतकािलकां  या 
जानेवारी-२०१८ ते िडसबर-२०१८ या कालावधीतील अकंा  या छपाईकामाची मदुत िडसबर-१८ अखेर संपत 
असलेन,े जानेवारी २०१९ ते िडसबर २०१९ या कालावधीत कािशत करावया  या अकंां  या छपाईकामाक रता 
तजवीज होण े आव  यक असलेन,े  याबाबत कायवाही  हावी', अस े कळिवलेले आह.े तसेच मराठी 
मैािसका  या सभासदांची सं  या समुारे ७५०० असनू, िहंदी-इं जी मैािसका  या सभासदांची सं या समुारे 

१५,५०० आह.े  यानसुार छपाई करावया  या साईिलला मैािसकांचा तपिशल खालील माण े सादर केललेा 
आह.े 

 
अ.न.ं तपिशल ैमािसक/पाक टे 

छपाई नग/सं  या 
एकूण वािषक ती 

छपाई सं  या 
अंदाजे दर र  कम  

(सव करांसह) 
पय े               पैसे 

एकूण पये 

१. ी साईिलला अकं मराठी (०५ अंक)  
३२ + ४ पान े= ३६ पाने  

७,५०० ३७,५०० १७.०० ६,३७,५००/- 

२. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी  
(०१ अंक) ६४+४ पान े= ६८ पाने  

७,५०० ७,५०० २३.०० १,७२,५००/- 

३. ी साईिलला अंक िहदंी-इं जी (०५ 
अंक)  ३२ + ४ पान े= ३६ पाने 

१५,५०० ७७,५०० १६.०० १२,४०,०००/- 

४. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक-,िहदंी-
इं जी (०१ अंक) ६४+४ पाने = ६८ 
पाने  

१५,५०० १५,५०० २२.०० ३,४१,०००/- 

५. पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ 
लॅप  

वापरावयाचा कागद- ८० जीएसएम 
ा ट ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई 

१,५०,००० १,५०,००० २.०० ३,००,०००/- 

    एकूण र  कम पय-े २६,९१,०००/- 
                        (अ री र  कम पये स  वीस लाख ए   या  नव हजार मा  ) 
  

 तािवत छपाईकामी िवहीत प  दतीन े वतमानप ात जाहीरात िस  द क न ई-िनिवदा मागणीव न 
िन  न  तम दर दऊे केले  या िनिवदाकारांना छपाई कायादशे पारीत कर  यात येईल. याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

. २६,९१,०००/-खच अपेि त आह.े 
सन-२०१८ चे अदंाजप कात ी साईिलला अकं छपाईसाठी केले  या र  कम .३०,००,०००/- 

अदंाजप क य तरतदू कर  यात आलेली आह.े 
िवभागाचा अिभ ायः-  तािवत सन-२०१९ साठी ी साईिलला अकं छपाईकामी खालील बाब वर 

िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेिनणयाथ सादर करणसे मा  यता असावी. 
१) छपाईकामी येणा-या अदंाज ेर  कम . २६,९१,०००/- (अ री र  कम पये स  वीस लाख ए   या  नव 

हजार मा ) मा चे खचास मा  यता असावी. 
२) ी साईिलला मु,ंकायालय यांचेकडून िद.०१.११.२०१८ च ेई-मेल प ा  वय,े ' स  या सं  थान कािशत 

साईिलला(मराठी) िनयतकािलकां  या सभासदाचंी सं  या समुारे ७५०० असनू,  िहंदी-इं जी 
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मैािसका  या सभासदांची सं या समुारे १५,५०० अशी कळिवले माण े दो  ही अकंाम  य े  यके  
५०० नग जादा छपाई कर  यास मा  यता असावी. 

३) जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जाहीरात िस  द करण ेव  यासाठी येणा-या यो  य  या खचास 
मा  यता असावी. 

४) आयटी िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द करणसे मा  यता असावी. 
५) िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा या राबवनू  या माण े पुढील यो  य ती कायवाही करणसे मा  यता 

असावी. 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेत मा  यतेसाठी सादर.  

िनणय .७०७ यावर सिव तर चचा होऊन,  खालील त यात नमदु के या माण े ी साईिलला दमैािसके, िनयतकािलके मराठी 
व िहदंी-इं जी अकं छपाई करणेकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े
र  कम .२६,९१,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

 
अ.न.ं तपिशल सन २०१८ मधील 

दमैासीक/पाक टे  
छपाई नग/सं या   

सन २०१९ मधील 
दमैासीक/पाक टे  
छपाई नग/सं या   

सभासद सं येत 
झालेली वाढ 

सन-२०१९ साठी 
एकूण वािषक ती 

छपाई सं या 
१. ी साईिलला अकं मराठी (०५ अंक)  

३२ + ४ पान े= ३६ पाने  
७,००० ७,५०० ५०० ३७,५०० 

२. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक मराठी  
(०१ अंक) ६४+४ पान े= ६८ पाने  

७,००० ७,५०० ५०० ७,५०० 

३. ी साईिलला अंक िहदंी-इं जी (०५ अंक)  
३२ + ४ पान े= ३६ पाने 

१५,००० १५,५०० ५०० ७७,५०० 

४. ी पु  यितथी (दसरा) िवशेषांक-,िहदंी-
इं जी (०१ अंक) ६४+४ पाने = ६८ पाने  

१५,००० १५,५०० ५०० १५,५०० 

५. पाक टे (Envelope)-१ 
पाक टाचा आकार- ११.५ x८.५+१.७ 
लॅप  

वापरावयाचा कागद- ८० जीएसएम ा ट 
ाऊन पेपर, एक रंगात छपाई 

१,५०,००० १,५०,००० --- १,५०,००० 

 
  छपाईसाठी वापर यात येणारा कागद (आतील पान)े चांग या तीचा साधारणपणे ९० जीएसएम चा 

वापरणते यावा. 
  तसेच ी साईिलला मैािसकाम ये अ याि मक िवषयांचा समावेश  मोठया माणात असावा.           

ी साईलीला अंक छपाई बाबतचा िवषय सादर करतांना याम ये मागील वष  छपाई केले या अंकाची सं या व 
छपाई खच तसेच चाल ूवष या  अकंाची छपाई सं या व खचाचा तुलना मक त याचा समावेश करावा, अशा 
सचुना यावेळी दे यात आ या.                                                    (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ ी साईबाबा हॉि पटलम य े महा मा योितबा फुले जन आरो य योजना, HMIS संगणक य णालीकरीता व 

इतर िवभागांकरीता 10 MBPS Internet Lese Line सिुवधा खरेदी करणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा व ी साईनाथ  हॉि पटलम य े उपचार घणेकामी आले या गरीब व गरज ू णांना 

तातडीची सेवा दणेेसाठी, िविवध शासक य संकेत थळां ारे हॉि पटलच े िविवध िवभागामं य े इटंरनेट सिुवधेची 
आव यकता असते.  

इटंरनेट ारे संबंधीत िवभागात चालणारे दनंैिदन कामकाज खालील माण,े 
महा मा योितबा फुल े जन आरो य ् योजना िवभागामाफत गरीब व गरज ू णांना तातडीची सेवा 

दणेेसाठी सदर योजनेच ेकामकाज ऑनलाईन प तीन ेकरणसेाठी इटंरनेटची आव यकता असते. 
मेडीकल रेकॉड िवभागामाफत दो ही हॉि पटलमधील ज म ् मृ यु या न दी ऑनलाईन प तीन े

करणसेाठी इटंरनटेची आव यकता असते. 
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सोशल वकर िवभागामाफत गरीब व गरज ू णां या िबलात ऑनलाईन प तीन े सवलत (चरॅीटी) 
दणेेसाठी इटंरनेटची आव यकता असते. 

रेडीओलॉजी िवभागात ऑनलाईन प तीन े टेिलरेडीओलॉजी णाली ारे रपोट करणकेामी इटंरनेटची 
आव यकता असते. 

ी साईनाथ णालयातील ICTC या शासक य िवभागास दनंैिदन कामकाज करणकेामी इटंरनटेची 
आव यकता असते. 

तसेच, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलमधील िविवध िवभागाच ेदनंैिदन कामकाज करणकेामी 
इटंरनेटची आव यकता असते. 
 

उपरो  नमदु िवभागाचं े ऑनलाईन प तीच े दनंिदन कामकाज सरुळीत चालणकेामी यापुव  M/s. 
Gazon Communication India Ltd Pune यांचेकडून 6 MBPS इटंरनेट सिुवधेकरीता  र कम . 
1,00,900/- मा  िन न म दर ि वकारणते येऊन यांना िद. 07/12/2017 कायादशे दे यात आलेला आह.े सदर 
कायादशेाचा कालावधी 1 वषाचा असनू तो िद. 01/01/2017 पासनू ते  31/12/2018 पयत आह.े 

तसेच स ि थतीला दो ही णालयांकरीता निवन HMIS संगणक य णाली कायाि वत करणचे े
कामकाज सु  असनू, सदरह कंपनीन ेई-मेलअ वय ेHMIS संगणक य णालीकरीता 4 MBPS इटंरनटे सिुवधा 
आव यक असलेबाबत कळिवलेल ेआह.े  

यामळेु, णालयांमधील उपरो  नमदु िविवध िवभागामंधील ऑनलाईन कामकाज करणकेामी 6 
MPBS व HMIS संगणक य णालीकरीता 4 MBPS अशी एक ीत 10 MBPS इटंरनटे सिुवधेची 
आव यकता सं थान णालयांस आह.े 

यानुसार, इकडील िवभागान ेिविवध परुवठाधारकांकडून स याच ेइटंरनेट सिुवधेचा कालावधी संपृ ात 
आलेनतंर पढुील 3 वष कालावधीकरीता 10 MBPS इटंरनटे सिुवधेच ेएक वषाच,े दोन वषाच ेव तीन वषाच े
अदंाजीत दरप के घतेलेली असनू यांचा तपिशल खालील माण,े  

 

एक वष कालावधीच ेअदंाजीत दर खालील माण,े 
 

Sr. 
No. 

Vendor Name Item description 

Approximat
e One Time 
Installation 

charges 
(OTC) 

Approxima
teAnnual 
Recurring 
Bandwidth 
Charges 

Approxi
mate 

Annual 
all Taxes 

etc. 

Approximat
e 10 Static 
IP Inclusive 
of all Taxes 

Approximate 
Total Amount 
with All Taxes 
and 10 Static 

IP 

1. 
Gazon 

Communicatio
n 

Bandwidth Charges/ 
Annual Port Charges for 
10 MBPS Premium 
Uncompressed Internet 
lease line (1:1 Ratio, Full 
Duplex), for a period of 
One Year to be 
terminated on Ethernet 
Port at Shri Saibaba 
Hospital of SSST.  

10,000/- 1,74,000/- 34,920/- 10,000/- 2,28,920/- 

2. 

Speedmaxx 
Digital 

Networks 
Pvt.ltd. 

15,000/- 2,04,000/- 43,020/- 20,000/- 2,82,020/- 

3 
Vikram 

Teleinfra 
Pvt.Ltd 

18,000/- 2,16,000/- 45,720/- 20,000/- 2,99,720/- 

 

दोन वष कालावधीच ेअंदाजीत दर खालील माण,े 
 

Sr. 
No 

Vendor Name Item description 

Approximat
e One Time 
Installation 

charges 
(OTC) 

Approxima
teAnnual 
Recurring 
Bandwidth 
Charges 

Approxi
mate 

Annual 
all Taxes 

etc. 

Approximat
e 10 Static 
IP Inclusive 
of all Taxes 

Approximate 
Total Amount 
with All Taxes 
and 10 Static 

IP 

1. 
Gazon 

Communication 

Bandwidth Charges/ 
Annual Port Charges 
for 10 MBPS Premium 
Uncompressed Internet 
lease line (1:1 Ratio, 
Full Duplex), for a 
period of One Year to 
be terminated on 
Ethernet Port at Shri 
Saibaba Hospital of 
SSST.  

10,000/- 
3,36,000/-

/ 
64,080/

- 
10,000/- 4,20,080/- 

2. 

Speedmaxx 
Digital 

Networks 
Pvt.ltd. 

15,000/- 3,96,000/- 77,,580/- 20000/- 5,08,580/- 

3 
Vikram 

Teleinfra 
Pvt.Ltd 

18,000/-/ 4,20,000/- 82,440/- 20,,000/- 540,440/- 
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तीन वष कालावधीच ेअदंाजीत दर खालील माण,े 
 

Sr. 
No 

Vendor Name Item description 

Approximat
e One Time 
Installation 

charges 
(OTC) 

Approxima
teAnnual 
Recurring 
Bandwidth 
Charges 

Approxi
mate 

Annual 
all Taxes 

etc. 

Approximat
e 10 Static 
IP Inclusive 
of all Taxes 

Approximate 
Total Amount 
with All Taxes 
and 10 Static 

IP 

1. 
Gazon 

Communication 

Bandwidth Charges/ 
Annual Port Charges 
for 10 MBPS Premium 
Uncompressed Internet 
lease line (1:1 Ratio, 
Full Duplex), for a 
period of One Year to 
be terminated on 
Ethernet Port at Shri 
Saibaba Hospital of 
SSST.  

10,000/- 4,86,000/- 91,080/- 10,000/- 5,97,080/- 

2. 
Speedmaxx 

Digital Networks 
Pvt.ltd. 

15,000/- 5,58,000/- 
1,06,740/

- 
20,000/- 6,99,740/- 

3 
Vikram Teleinfra 

Pvt.Ltd 
18,000/- 5,94,000/- 87,480/- 20,000/- 7,19,480/- 

 

एक वष कालावधीकरीताची सरासरी अंदाजीत िकंमत – 
 

सरासरी अदंाजीत र कम 2,70,220/- 

 

दोन वष कालावधीकरीताची सरासरी अंदाजीत िकंमत – 
 

सरासरी अदंाजीत र कम 4,89,700/- 

 

तीन वष कालावधीकरीताची सरासरी अंदाजीत िकंमत – 
 

सरासरी अदंाजीत र कम 6,72,100/- 

 
ी साईनाथ व ी साईबाबा या दो ही हॉि पटलकरीता न यान ेसु  कर यात येणारे HMIS संगणक य 

णाली करीता 10 MBPS Internet Lease Line सिुवधा 3 वषाकरीता घेणे आव यक अस यामळेु, स याच े
इटंरनेट सिुवधेचा कालावधी संपृ ात आलेनतंर पढुील 3 वष कालावधीसाठी 10 MBPS Internet Lease 
Line सिुवधा खरेदी करणकेामी अदंाजीत एकूण र कम . 6,72,100/- अ री –  सहा लाख बाह र हजार शंभर 
पये (कर सहीत)  इतका खच अपे ीत आह.े 

मागणी- दो ही हॉि पटलकरीता स याच ेइटंरनेट सिुवधेचा कालावधी संपृ ात आलेनतंर पढुील 3 वष 
कालावधीसाठी 10 MBPS Lease Line इटंरनेट सिुवधा खरेदी करणकेामी अदंाजीत एकूण र कम . 
6,72,100/- (कर सहीत) मा च ेखचास मा यता देता येईल, तसेच सदरची कायवाही सं थानच ेिविहत प तीन े
ई-िनिवदा ये ारे करता येईल, असे न  मत आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत– तरी, उपरो  िवषयांक त करणी दो ही हॉि पटलकरीता स याच े
इटंरनेट सिुवधेचा कालावधी संपृ ात आलेनतंर पढुील 3 वष कालावधीसाठी 10 MBPS Internet Lease 
Line सिुवधा खरेदी करणकेामी अदंाजीत एकूण र कम . 6,72,100/- अ री –  सहा लाख बहा र हजार शभंर 
पये (कर सहीत) मा च ेयेणा या खचास मा यता िमळणकेामी तसेच सदरची कायवाही सं थानच ेिविहत प तीन े

ई-िनिवदा ये ारे करणकेामी, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेम य ेिनणय होणे तव सादर. 
िनणय .७०८ यावर सिव तर चचा होऊन,  सं थानचे दो ही णालयातील HMIS संगणक य णालीकरीता 4 MBPS व 

दो ही णालयातील िविवध िवभागांमधील ऑनलाईन कामकाज करणकेामी 6 MPBS असे एकुण 10 MBPS 
Internet Lese Line सिुवधा िद.०१.०१.२०१९ पासनु पढुील तीन वष कालावधीसाठी खरेदी करणकेामी 
िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज ेर कम .6,72,100/-मा च ेखचास 
मा यता दे यात आली.                                            (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ०८ नग ECG Machine खरेदीकामी    
.१५,१०,०००/- च ेखचास शासक य मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- नवीन  ताव  

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता िविवध मिश  स बदलणकेामी बायोमेडीकल 
िवभागामाफत ठेव  यात आले  या  तावात ी साईबाबा  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकरीता एकूण १२ 
नग ECG Machine खरेदी करणकेामी एकूण र  कम .८,२०,०००/- इत  या  खचास मा  यता िमळालेली होती. 
परंतू  याम  य े घे  यात आले  या १२ मिश  सपैक  ०४ नग मिशन देणगी  व पात ा  त झालेले असनू ०८ नग 
मिशन खरेदी करावयाचे आहते. 

सदर ०८ नग ECG Machine खरेदीकामी०५ वष वॉरंटी कालावधीकरीता अदंाजे खचाकरीता M/s. 
Pravara Life Care Services, Loni Bk व M/s.Precision Medicare Services, Kopargaon 
यांचेकडून दरू  वनी ारे दरप क मागिव  यात आले होते.  यानसूार  यांनी ई मले प ा ारे दरप क िदलेले आह.े 

    याचा तपशील खालील माण े–  
 

Description Qty. M/s. Pravara Life Care 
Services, Loni  

M/s. Precision Medicare, 
Kopargaon 

Rate Total 
Rs. 

Average Rate 
Per Unit Rs. 

Rate per in 
Rs. 

Total Amt. in 
Rs. 

Rate per in Rs. Total Amt. in 
Rs. 

12 Channel ECG 
Machine With Storage, 
Interpretation & With 
All Standard 
Accessories With 5 
Years Warranty  

8 165000.00 1320000.00 135000.00 1080000.00 2400000.00 1200000.00 

CMC Cost For           

6th Year 8 5500.00 44000.00 10000.00 80000.00 124000.00 62000.00 
7th Year 8 5500.00 44000.00 10000.00 80000.00 124000.00 62000.00 
8th Year 8 5500.00 44000.00 10000.00 80000.00 124000.00 62000.00 
9th Year 8 5500.00 44000.00 10000.00 80000.00 124000.00 62000.00 
10th Year 8 5500.00 44000.00 10000.00 80000.00 124000.00 62000.00 
    Total Amt. in Rs. 1510000.00 

 

उपरो  त ०८ नग ECG Machine ०५ वष वॉरंटी कालावधीसह खरेदीकामी अदंाजे र  कम 
.१५,१०,०००/- (अ री . पंधरा लाख दहा हजार मा  ) इतक  येते. 

मागणी–  सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनमुान:- 
१) अिधिनयमातील सिमतीच ेकत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े  यानसुार 
सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन िनणय . 
भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१६ अ  वय ेप र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन ेकाढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / 

िवभागाम  य े वापराकरीता असललेे ECG Machineह े १० वष जनुे अस  यामळेु सदर मिशन बदलून निवन 
मिशन  यावयाचे ठरलेले आह.े  यानसूार ०८ नग निवन ECG Machineिविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू 
खरेदी क न देता यतेील असे न  मत आह.े 
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तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकरीता ०८ नग ECG 
Machineिविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या र  कम .१५,१०,०००/- (अ री . 
पंधरा लाख दहा हजार मा  ) चे खचास मा  यता घणेकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढु ेठेव  यास 
मा  यता असावी, ही िवनंती. 

 ताव- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकरीता ०८ नग ECG 
Machine खरेदीकामी .15,10,000/-चे खचास शासिकय मा  यता असावी. 

िनणय .७०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ०८ नग 
ECG Machine खरेदीकामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 

.१५,१०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ ी साईनाथ र पेढी या िवभागाकरीता जनेु Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine Buyback (परत) 

क न नवीन मिशन खरेदीकामी .१४,८६,८८५/- च ेखचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-   अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- नवीन  ताव  
  ा  तािवक:- ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागान े०१ नग Refrigerated Blood bag Centrifuge 

Machine ची मागणीप का  वय ेमागणी केलेली आह.े ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकडे स  या ०२ मशीन 
आहते.  यापैक  ०१ मिशन १९९९ साली र  कम .१,४५,१११/-  (अ री पये – एक लाख पचंेचाळीस हजार 
एकशे अकरा मा ) इत  या िकंमतीत खरेदी केली होती.  याची Capacity ४ Cup ची होती. स  या सदर मिशन 
जुने असनू कामाचा बोजा बघता  यांना निवन मिशनची आव  यकता आह.े तसेच दसुरे मशीनची Capacity ६ 
Cup ची असनू ते सन २००९ म  य े . ७६३८१८/- (अ री पये – सात लाख ेस  ट हजार आठश ेअठरा मा ) 
इत  या र  कमते खरेदी कर  यात आल ेहोते. स  या  यानंा नवीन Techonologyची आव  यकता आह.े स  या 
पेशंटची सं  या वाढ  यामळेु र  ताचे वेगवेगळे घटक Platelet,White Blood Cells, Red Blood 
Cells,Platelet Cells, तसेच र  तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes मोज  यासाठी व 
र  तातील इतर घटक मोज  यासाठी होतो.  सदर घटक ह ेर  तदा  याकडून र  त िमळा  यानतंर या उपकरणात ठेवनू 
अित शीत तापमानाला अव  यकतेनसुार वगेवेगळे केले जातात व ते  णांना िदले जातात.  

उपरो  त Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा वजा जाता 
िद.३१/०३/२०१८ अखेर िकंमत .१२७९.७८ पणूाक त र  कम . १२८०/- (अ री पय े– एक हजार दोनश े
ऐशंी मा ) इतक  आह.े  सदरची र कम ही . ५०,०००/- पे ा कमी अस  यामळेु सं थान अिधिनय, 
२००४मधील कलम १७ (४) अ वये खरेदीपवू  शासनाची मा यता यावी लागणार नाही. यामळेु नवीन 
Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरेदी करणसे व जनुी Refrigerated Blood bag 
Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) करणसे हरकत नाही.  

 यामळेु जुन ेRefrigerated Blood bag Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) परत क न 
नवीन Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine िविहत प तीने ई - िनिवदा मागवनू खरेदी करता 
येईल. 

Sr. 
No. 

Name of Item  Qty 

M/s. Labtop 
Instrument Pvt. Ltd., 

Vasai  

M/s. Remi Sales & 
Engineering Ltd., 

Vasai  

M/s. Imperial Biotech 
LLP. New Delhi. 

Rate Per in Rs.   Rate Per in Rs.   Rate Per in Rs.   

1 
Refrigerated Blood bag 
Centrifuge Machine 

1  771750.00 1127500.00 800000.00 

GST  
GST 18% - 
138915.00 

GST 18% - 202950.00 GST 12% - 144000.00 

Total Amt. in Rs. + GST  910665.00 1330450.00 944000.00 

Warranty 5 Year 5 Year 5 Year 

Packing  15435.00   
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Installation 15435.00   

CMC  77175.00 90200.00 80000.00 

77947.00 90200.00 80000.00 

78726.00 90200.00 80000.00 

79513.00 90200.00 80000.00 

80309.00 90200.00 80000.00 

393670.00 451000.00 80000.00 

Total Amt in Rs. 1335205.00 1781450.00 1344000.00 

Total Amt in Rs. 4460655.00 

Total Average in Rs.  1486885.00 
 

उपरो  त माण े Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरेदीकामी सरासरी िकंमत 
र  कम .१४८६८८५/- (अ री . चौदा लाख शहांशी हजार आठशे पं  याशी मा  ) इतका खच अपेि त 
आह.े 

मागणी:– ी साईनाथ र  तपेढी यािवभागाने मागणीप का  वये ०१ नग Refrigerated Blood bag 
Centrifuge Machine ची मागणी केलेली आह.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- 
१) अिधिनयमातील सिमतीच े कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात.  

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन िनणय 
. भांखस – २०१४/ . .८२/भाग – ३/उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.३ –  

. ५ हजार ते .३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा 
दे  यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या  दरप का  या  मा  यमातनू कर  यात आले  या 
खरेदीचे एकूण मू  य .३ लाखापे ा जा  त नसाव.े .३ लाखापयतची कोण  याही व  तूंची खरेदी DGS & 
D कडील दरकरारा  या आधारे कर  याची संबंिधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े 

३) सन १९९९ म  य ेखरेदी केले  या मशीनची ३१/०३/२०१८ अखेर घसारा िकंमत .१२८०/-  इतक  आह.े  
सदरची िकंमत ही . ५०,०००/- पे ा कमी अस  यामळेु सं  थान अिधिनयम २००४, मधील कलम न ं१७ 
(४) अ  वये सदरच ेखरेदीपवू  शासनाची मा  यता  यावी लागणार नाही.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागान े०१ नग Refrigerated Blood 
bag Centrifuge Machine ची मागणीप का  वये मागणी केलेली आह.े ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकडे 
स  या ०२ मशीन आहते.  यापैक  ०१ मिशन १९९९ साली र  कम .१,४५,१११/-  (अ री पय े– एक लाख 
पंचचेाळीस हजार एकशे अकरा मा ) इत  या िकंमतीत खरेदी केली होती,  याची Capacity ४ Cup ची होती. 
स  या सदर मिशन जनेु असनू कामाचा बोजा बघता  यांना निवन मिशनची आव  यकता आह.े तसेच दसुरे 
मशीनची Capacity ६ Cup ची असनू ते सन २००९ म  य े .७६३८१८/- (अ री पये – सात लाख ेस  ट 
हजार आठशे अठरा मा ) इत  या र  कमते खरेदी कर  यात आले होते.  
स  या  यांना नवीन Techonologyची आव  यकता आह.े स  या पशंेटची सं  या वाढ  यामळेु र  ताचे वेगवेगळे 
घटक Platelet,White Blood Cells, Red Blood Cells,Platelet Cellsतसेच र  तातील Granulocytes. 
Lymtrocultes, Monocytes मोज  यासाठी व र  तातील इतर घटक मोज  यासाठी होतो.  

सदर घटक ह े र  तदा  याकडून र  त िमळा  यानतंर या उपकरणात ठेवनू अित शीत तापमानाला 
अव  यकतेनसुार वगेवेगळे केले जातात व ते  णांना िदले जातात.  यामळेु ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाने जुन े
०१ मशीन बायबॅक क न ०१ नग नवीनRefrigerated Blood bag Centrifuge Machine चीमागणी 
केलेली आह.े  यामळेु  यांना नवीन मशीन िव हीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही 
अस ेन  मत आह.े  
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तरी ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकरीता ०१ नग Refrigerated Blood bag Centrifuge 
Machine िवहीत प  दतीन ेई िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम . .१४८६८८५/- 
(अ री . चौदा लाख शहांशी हजार आठशे पं  याशी मा  ) चे खचास व जनेु ०१ नग मशीन Buyback करणसे 
मा  यता घेणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु ठेव  यास मा  यता असावी, ही िवनतंी. 

 ताव- ी साईनाथ र  तपेढी या िवभागाकरीता जनेु Refrigerated Blood bag Centrifuge 
MachineBuyback( परत) क न नवीन मिशन खरेदीकामी .१४,८६,८८५/-चे खचास शासिकय मा  यता 
असावी. 

िनणय .७१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता ०१ नग Refrigerated Blood bag 
Centrifuge Machine खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या 
अदंाजे र  कम .१४,८६,८८५/-मा च े खचास मा यता दे यात आली. तसेच जुने ०१ नग Refrigerated 
Blood bag Centrifuge Machine Buyback करणसे मा  यता दे यात आली. 

 (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ सं थान कमचारी व यांचवेर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .३,९५,८४५/- मा  अदा करणेस 

मंजरुी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   २) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 

अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

ा  तािवक – खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

मागणी – पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 
 
अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण दये 
र  कम 

चाल ुआिथक वषात 
यापवु  अदा 

केलेली र  कम 
 अ. सं  थान  णालयात उपचार घतेलेले  

१ ी अभयकुमार शांताराम 
दनुाख े 
िवभाग- औ. . स.ं 
हददा – िनदशक  

 वतः HTN र  तदाब डॉ. 
जाधवर 

साईबाबा 
हॉि पटल 

५६७३.०० ५६७३.०० ४९२०६९.००

    अ - एकूण र  कम ५६७३.०० ५६७३.००  

 ब. सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होत.े  

२ ी. अशोक नामदवे 
झुरंगे  
िवभाग- भांडार  
ह ा- अिध क 

 वतः Diabetes/ 
blood 

pressure/CKD
मधमेुह र  तदाब 
िकडनी संसग   

डॉ. 
जाधवर 

िदनानाथ 
मंगेशकर 

हॉि पटल, 
पणु े

७७७८.०० ७७७८.०० १८००५.०० 

३ ी अभयकुमार शांताराम 
दनुाख े 
िवभाग- औ. . स.ं 
हददा – िनदशक  

प  नी  Ca 
ककरोग 

डॉ.बो-हाडे सहया ी 
हॉि पटल, 
नािसक 

१७८४५९.०० १४३२७१.०० ४९२०६९.०
० 

४ ी.अशोक हरीभाऊ 
शेळके 
िवभाग- बांधकाम 
ह ा – मदतनीस 

प  नी Pet Scan 
पोटाची तपासणी  

डॉ.अमोल 
जोशी  

बीहॉल 
ि लिनक, 

पणु े

२३०००.०० २३०००.०० ३१९७४५.०
० 
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अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी 
र  कम 

एकूण दये 
र  कम 

चाल ुआिथक वषात 
यापवु  अदा 

केलेली र  कम 
५ शिकला सलीम शेख  

िवभाग- आया  
ह ा-साईनाथ  णालय   

पती  Ca 
ककरोग  

डॉ.राम 
नाईक  

बीहॉल 
ि लिनक, 

पणु े

७१८१५.०० ६५७११.०० ००.०० 

    ब  - एकूण र  कम २८१०५२.०० २३९७६०.००  

 क. सं  थान  णालयात उपचार न घेतलेले  व रेफर न केलेले   

६ ी. मधकूर जयराम 
महाजन 
िवभाग- मुंबई कायालय   
ह ा- . कायालय 
अिध क 

 वतः HTN/Diabet
es र  तदाब 

/मधमेुह 

डॉ.िमझा, 
डॉ.पाटील, 
डॉ.ढोक   

अपोलो 
हॉि पटल, 

मुंबई सजंीवन 
सिजकल 
मॅटिनट  

हॉि प.मुंबई 

२१९३१०.०० १५०४१२.००  णाचे वा  त  य 
बाहरेगावी 

अस  यामळेु 
८०% र  कम 
ावी असे मत 

आह.े 
००.०० 

    क - एकूण र  कम २१९३१०.०० १५०४१२.००  
   अ+ब +क - एकूण र  कम ५०६०३५.०० ३९५८४५.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू दये होणारी एकूण 
र  कम .३,९५,८४५/-इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य ेपढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घेतल ेआहते. 

 ताव–उपरो  त०६ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.३,९५,८४५/- मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .७११ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य दखेभाल 
िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळेु, उपरो  

तावातील ०६ कमचा यांना दये असलेली र कम .३,९५,८४५/- मा  यांना आदा करणसे मा यता दे यात 
आली.   

 (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ सं थान या णालय े िवभागात महारा  िव  व लखेा सवेेतील वेतनबँ ड १५६००- ३९१०० ेड प े ५४०० या 

वेतन णेीतील एक पद तीिनयु दारे भरणेसाठी िनमाण करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतुद – कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ –“सदर पदांवर न  यान ेिनयु  ती करताना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.” तसेच अट शत . 
८ म  य े“सिमतीन ेश  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े 

 तावना- ी साईबाबांनी  यां  या जीवनात गोरगरीबांवर इलाज क न  यांना  याधीमु  त केले आह.े 
तशी  यांची िशकवण आह.े या िशकवणीस अनसु न सं  थानमाफत सन १९६६ पासनू जनरल हॉि  प टल 
चालिवले जाते. िशड  ह े िठकाण औरंगाबाद, नािशक,पणु,े मुंबई इ. सवच महा  वा  या िठकाणांपासनू ३ ते ७ 
तासां  या अतंरावर आह.े  तसेच  णांना पणेु, नािशक, मुंबई इ  यादी िठकाणी जाऊन महागडे उपचार  याव े
लागतात. या सव बाब चा िवचार क न िशड  येथे सपुर  पेशािलटी साईबाबा हॉि  प टल सु  करणते आले. आता 



 
29 

 

(13} 20.11.2018, Shirdi (SPJ.docx) 
 

३०० बेडसं  या असलेले ी साईनाथ जनरल हॉि  प टल व २५० बेड असलेले ी साईबाबा सपुर  पशेािलटी 
हॉि  प टल पणु मतेन ेसु  आहते. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४  या कलम १३(४) मधील 
तरतूदीनसुार व सदर शासन िनणयात नमदू केले  या अट  या अधीन राहन साईबाबा सपुर  पेशािलटी 
हॉि  प टलकरीता पदांचा आकृतीबधं िद. १३ जनू २००७ रोजी मंजरु झालेला आह.े तदनंतर िद. ०७/०८/२००९ 
रोजी साईबाबा हॉि  प टलसाठी ७४४ पदांचा व ी साईनाथ  णालयासाठी ४४३ पदांचा सधुारीत आकृतीबंध 
मंजरु झालेला आह.े सदर दो  ही  णालयांवर िनयञंण ठेवणकेरीता आकृतीबंधाम  य े वै क य सचंालक, 
उपवै क य संचालक, वै क य अिध क, वै क य शासक इ  यादी पदाचंा समावेश केलेला आह.े  

वै क य सचंालक यांचे िनयञंणाखाली ी साईबाबा हॉि  प टलकडील त  वै क य अिधकारी, 
अपघात क  वै क य अिधकारी, िनवासी वै क य अिधकारी तसेच एच आर िवभाग, िव  त िवभाग, 
बायोमेडीकल िवभाग, खरेदी िवभाग, पीआरओ िवभाग, इ  यादी िवभाग काया  वीत असनु ी साईनाथ  णालय 
िवभाग वै क य अिध क यांचे िनयंञणाखाली असनु  यांचेमाफत  णालयात त  वै क य अिधकारी, अपघात 
क  वै क य अिधकारी, िनवासी वै क य अिधकारी तसचे अिध क कायालय, अनदुान िवभाग, र  तपेढी, 
इ  यादी िवभाग काया  वीत असनु  यांचेमाफत खालील माण ेकामकाज केले जाते. 
१.  णालयाच े आकृतीबंधानसुार जाहीरात िस  द क न मलुाखती ारे र  त जागा भर  या जातात. दो  ही  

हॉि  प टलम  य े  स  या ४६८ कायम कमचारी व ५४० बा यञंणे ारे कंञाटी कमचारी असे एकुण १००८ 
कमचारी कायरत आहते. कायम कमचा-यांचे आ  थापनेिवषयक सव कामकाज करणते येते. 

२.  णालय आ  थापनेवरील कमचा-यांचे वेतन अदा करण,े पीएफची कायवाही करण,े ो  साहन भ  ता अदा 
करण े इ. काम े  केली जातात. कायम कमचा-यांच े माह े ०१ एि ल २०१७ ते ३१ माच २०१८ अखेर ी 
साईबाबा हॉि  प टलमधील . २६,२५,४५,०००/- तसेच ी साईनाथ  णालयातील . 
१३,६४,८४,२००/- वेतन अदा  करणते आलेल ेआह.े तसेच  कंञाटी कमचा-यांचे साईबाबा हॉि  प टलमधील 

. ९,५४,४८,६५२/- व ी साईनाथ  णालयातील . ४,३७,९५,२२०/- वेतन अदा  करणते आलेल े
आह.े 

३. हॉि  प टल मिशनरी खरेदीसाठी वाष क सरासरी . ३,४७,९१,२६४/- खच होतो. 
४.  णालयातील  णांसाठी औषधे खरेदी करणसेाठी साधारणपण ेवाष क . १९,६५,६६,४३६/- इतका खच 

होत आह.े 
५. सं  थान  या  खरेदी करावया  या  मिशनरी, औषधी इ. परुवठादाराचंी दयेके िनयमानसुार अदा करण.े 
६. जीएसटी, आयकर इ  यादी करािवषयक बाबी पहाण.े 
७. हॉि  प टल  या िविवध िवभागांसाठी करावया  या  खरेदीसाठी खरेदी सिमतीम  य ेसद  य  हणनू काम  पहाण,े 

इ  यादी अ  यतं  मह  वाची व िव  तीय बाब शी िनगडीत कामहेी मोठ्या माणावर आहते. 
८. गरज ुव गरीब  णांसाठी अनदुान परुिव  याचे कामकाज चालते.  यानसुार वाष क सरासरी  णांना अदंाजे . 

९७,०९,०००/- आिथक अनदुान दणेेत आले. 
माह े ०१ एि ल २०१७ ते ३१ माच २०१८ या आिथक वषात ी साईबाबा हॉ ि  प टलकडून 

५३,१४,६९,७६४/- पये व ी साईनाथ  णालयाकडून ४,२५,२७,४९९/- तसचे साईनाथ र  तपेढीकडून 
२४,४५,४६०/- पयांची आवक  ी साईबाबा सं  थानला  झालेली आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि  प टलच े सन २०१७-१८ ची जमा . 
५७,६४,४२,७२३/- असनु खच . ९९,५६,२२,४०६/- आह.े तसेच भिव  यात कॅ  सर हॉि  प टल, वै क य 
महािव ालय, निसग महािव ालय सु  करण े  तािवत आह.े  यामळेु या खचात मोठ्या माणावर वाढ होणार 
आह.े उपरो  त सव आथ क बाब चा तसचे यापढुे वाढणा-या जबाबदारीचा िवचार करता आथ क बाब वर 
िनयंञण ठेवणकेरीता लेखािवषयक कायप  दती व शासना  या खरेदीिवषयक िनयमांचे सखोल ान असणा-या 
अिधका-यांच े पयवे ण असण े आव  यक आह.े स ि थतीत  णालय े िवभागात असा कोणताही अिधकारी 
कायरत नाही.  यामळेु सदर पयवे णीय जबाबदारीसाठी शासना  या िव  त व लेखा सेवेतील वेतन बॅ  ड १५६००-
३९१०० ेड पे ५४०० या वेतन ेणीतील अिधका-यां  या ितिनयक्ु तीच े िनयु  तीसाठी एक पद िनमाण करण े
आव  यक आह.े 

 ताव- या  तव सं  थान  या  णालये िवभागात महारा   िव  त व लेखा सेवेतील वेतनबॅ ं ड १५६००-
३९१०० ेड पे ५४०० या वेतन णेीतील एक पद तीिनयु  ती ारे भरणसेाठी िनमाण करणसे मा  यता असावी. 
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मा  यते  तव  सादर. 
िनणय .७१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि  प टलची आिथक उलाढाल मोठया माणात असुन 

भिव  यात कॅ  सर हॉि  प टल, वै क य महािव ालय, निसग महािव ालय सु  करण े  तािवत अस यान े या 
खचात मोठ्या माणावर वाढ होणार आह.े या सव आथ क बाब चा तसेच वाढणा-या जबाबदारीचा िवचार 
करता आथ क बाब वर िनयञंण ठेवणेकरीता लेखािवषयक कायप  दतीच ेसखोल ान असणा-या अिधका-यांच े
पयवे ण असण े आव  यक आहे. स ि थतीत  णालय े िवभागात असा कोणताही अिधकारी कायरत नाही. 
उपरो  प रि थतीचा िवचार करता दो ही णालयाकडील आिथक बाब या  पयवे णीय जबाबदारीसाठी 
शासना  या िव  त व लेखा सेवेतील वतेन बॅ  ड १५६००-३९१०० ेड प े ५४०० या वेतन ेणीतील अिधका-
यां  या ितिनयु  तीचे िनयु  तीसाठी एक पद िनमाण करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ सधुारीत सवेांतगत आ ािसत गती योजनेचा यापवु  लाभ लाग ु केले या कमचा याचं े गोपनीय अिभले यां या 

तवारीच े िनकष िद. २३ िडसबर, २००२ चे शासन िनणयानसुार पडताळणी क न पवुल ी भावाने कायवाही 
करणेबाबत. 

ताव- शासन िनणय मांक – वेतन ११९९/ . .२/९९/ सेवा -३ िद. २०/०७/२००१ अ वये, रा  य शासक य कमचा-
यांना सवेांतगत आ  वािसत गती योजना लाग ुकर  यात आलेली आह.े सदर िनणयातील कलम २(५)  म  य े या  
योजनेअतंगत पदो  नती  या पदाची वेतन ेणी दये ठरिवली अस  याने वरी  ठ वेतन ेणी िमळ  यासाठी 
पदो  नती  या  पदाकरीता िवहीत केलेली अहता, पा ता,  जे  ठता ,अहता प र ा, िवभागीय प र ा या सव 
बाबीची पतुता करण े तसचे पदो  नतीची कायप  दती  अनसुरण े आव  यक राहील. जेथ े या शासन िनणया  
सोबत  या  प रिश  टातील वेतन णेी मंजरू कर  यात येईल तेथ ेगोपनीय अहवाला  या आधारे पा ता तपास  यात 
यावी. अस ेनमदु आह.े  यानसुार केवळ  पा  तारखे  या  लगत  या मागील पाच वषाचे गोपनीय अहवालाची 

तवारी िवचारात घेऊन त  कलीन मा.  यव  थापन सिमतीच े  सभेत वेळोवेळी  झाले  या िनणयानुसार  सं  थान  
कमचा-यांना  ही  योजना लागु कर  यात आललेी आह.े 

उपरो  त माण े नमदु,रा  य शासक य कमचा-यांसाठी काया  वीत  असललेी " सेवांतगत आ ािसत 
गती योजना"  सधुारीत  व पात यापुढ शासन िनणय मांक - वेतन-११०९/ . .४४/सवेा-३, िदनांक 

०१ए ील २०१० अ  वय,े रा य शासक य कमचा-यांना "सधुा रत सवेांतगत आ ािसत गती योजना" या नावान े
िद. ०१ ऑ  टोबरं २००६ पासनू लागू कर  यात  आलेली आह.े 

सधुारीत आ  वािसत गती योजना सन २०१३ पयत सं  थान कमचा-यांना वेळोवेळी त  कालीन मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने संगी िनयमात िशथीलता देऊन लाग ुकर  यात आलेली आह.े  मा.  यव  थान  

सिमतीच े िद. १०.११.२०१५ रोजीच े सभेतील िनणय .४५१  अ  वय,े अिधकारी / कमचारी  यां  या  
सेवािवषयक   तावांवर कायकारी अिधकारी यानंी शासन िनणय व सवेा िनयमास  अनसु न शासक य  तरावर  
िनणय  यावते, असे  ठरल.े  यानसुार कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े  सं  थान  कमचा-यांना  सधुारीत 
आ  वासीत गती योजना लाग ु कर  यात यते  आह.ेसन २०१६ पयत सधुारीत सेवातंगत अ  वासीत गती 
योजनेचा कमचा-यांना लाभ दतेाना गोपनीय अहवलाच े तवारीची  िनि ती चलीत मागदशक त  वानसुार 
कर  यात  आलेली आह.े 

मा  सन २०१७ चा  ताव  शासन िनणय ं माक – एस आर  ही -२००२/ . .२०/०२/१२ िद. २३  
डीसबर, २००२ िनणयानसुार सादर कर  यात आललेा आह.े 

शासन िनणय ं माक – एस आर  ही -२००२/ . .२० /०२/१२ िद. २३  डीसबर, २००२ अ वय े, 
पाच या वेतन आयोगा या िशफारशीनसुार वेतन ेणी या झाले या पनुरचने या अनुषंगान,े िद २२ स टबर १९९४ 
या शासन िनणयानुसार िविहत केलेल े वेतन ेणीच े िकमान ट प े सधुारीत कर याच े अनषुगांन े पाच या वेतन 

आयोगा या िशफारशीचा िद. ०१ जानेवारी १९९६ पासनु झाले या वेतन ेणी या पनूरचननंेतर पदो नतीसाठी 
गोपनीय अहवाला या  सरासरीच ेसवसाधारण िनकष आिण वेतनाच ेट प ेखालील माण ेिवहीत केलेले आहते. 

शासन सवेेतील गट- अ मधील पिह या ट   यापयत या पदावरील पदो नती ही ‘ जे ता अिधन पा ता ’ 
या त वावर होत अस यान ेया पदो नतीसाठी गोपनीय अहवालां या सरासरी तवारीचा िनकष  'ब ' (चांगला) 
असा िनि त करणते आलेला आह.े 
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१)  गट – अ मधील  पिह  या ट  यानंतर  या सव पदाे  न  या जे  ठता अिधन िन  वळ गुणव  ता  (Strict 
Selection / गणुव  ता व जे  ठता  (Strict Selection with due regard seniority)  या त  वावर  कर  यात 
येत  अस  यान े  यासाठी  गोपनीय अहवाला  या सरासरी तवारीचे िनकष खालील माण ेराहतीलः-  
अ) गट – अ  मधील  या पदां  या वेतन ेणीचा िकमान (Minimum) ट  पा पये १६,३९९ पय  त  आह,े 
 या  पदावरील पदो  नतीसाठी ५  वषा  या  गोपनीय अहवालाची सरासरी तवारी िकमान " ब +"  अशी  

असावी. 
ब)  गट – अ मधील   या पदां  या  वेतन ेणीचा िकमान (Minimum) ट  पा पय े१६, ४०० िकंवा  यापे ा  
अिधक  आह े  या पदावरील पदो  नतीसाठी ५ वषा  या  गोपनीय अहवालांची  सरासरी तवारी िकमान अ अशी 
असावी.             
क) मा   या पदांसाठी शासनाने  वतं  आदशेा  वय े गोपनीय अहवाला  या सरासरीच े िविव ीत                
िनकष िविहत केले  असतील  अस े  वतं  िनकष ते वरील सवसाधारण िनकषानु प  नसलेतरी अमंलात राहतील. 
सौ. क  पना  बोधक इतर ०२, प रसेिवका ी साईबाबा हॉि पटल यांनी िद.२९/०३/२०१८ रोजी चे  अजा  वय,े 
 यांची २४ वषाची िनयिमत सेवा ही सन २०१६ साली पणु झालेली असनु सवेा  आ  वािसत गती योजनेचा 

दसुरा  लाभ सन २०१६  पासनु दये असताना सन २०१७  पासनु दे  यात आला आह.े  सबब  िवनतंी क  सदर  
आदशेात यो  य ती दु  ती क न  सदरह लाभ  सन २०१६ पासनु दे  यात यावा, अशी िवनतंी  केलेली आह.े  

सन २०१६ अखेरच े  ताव चलीत मागदशक त  वानसुार गोपनीय अहवालाचे आव  यक तवारी 
नस  याने अपा  ठरले  या आहते.  मा   सन  २०१७  चे  ताव िद.२३ डीसबर,२००२ चे सधुारीत शासन 
िनणयानसुार गोपनीय अहवाला  या  तवारीची िनि तीकर  यात आली अस  याने  दसु-या लाभासाठी  या  पा  
ठरले  या आहते . सौ. बोधक व इतर ०२, प रसेिवका ी साईबाबा हॉि पटल यांना सन  २०१७ पासनु दसुरा 
लाभ  दे  यात आलेला आह.े  

उपरो  त कमचां-याना िवनतंी अज पाहता सव कमचा-यांना समान  याय  िमळ यासाठी शासन िनणय 
ं माक–एसआर  ही-२००२/ . .२०/०२/१२ िद.२३ डीसबर,२००२ नसुार  णालयाकडील अपा   करणाची 

छाननी केली असता  खालील कमचा-यांना  पिहला / दसुरा  लाभ  उिशरान ेिदले  या  कमचा-यांना लाभासाठी  
पा  / अपा  ठरिव  याबाबतची व  तुि थती खालील माण.े 
 

अ.  कमचा-यांचेनाव  व पदनाम योजने  या  लाभासाठी  पा  / अपा  ठरिव  याबाबतची व  तुि थतीती                                
१. ीमती कुलकण   मािननी  

नंदकुमार,  प रसेिवका 
पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.२७/११/२००५ रोजी पणु होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत 
नस  याने ( तवारी B+ अशी होती)  त  कालीन  मा.  यव  थापन सिमतीच े
मा  यतेन े िनयमात िशथीलता आणनू िद.०१/०३/२००९ पासनु पिहला लाभ 
दणे ् यात आला आह े 

२. ीमती गायकवाड कमल  
छबरुाव, प रसेिवका 

 पिह  या लाभासाठीचा कालावधी  िद .१६ / ०१ /२०१२ रोजी पणु  होतो.  
तथापी लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी 
पणु होत नस  यान े ( तवारी B+ अशी होती)   लाभ दे  यात आलेला नाही. 
तथापी सन २०१७ चा  ताव िद.२३ िडंसबेर २००२ चे शासन िनणयानुसार 
सादर क न. क न िद.१६ /०१/२०१७ रोजी  लाभ लाग ु केलेला आह.े (सन 
२०१७ ची तवारी B+). 

३. ीमती सलगरकर िनमला  
िदगंबर, प रसेिवका 

पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.२२/ ०२/२००५रोजीपणु होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत 
नस  यान े ( तवारी B अशी होती)   त  कालीन  मा.  यव  थापन सिमतीच े
मा  यतेन े िनयमात िशथीलता आणनू िद.०१/०३/२००९ पासनु पिहला लाभ 
दे  यात आला आह.े 

४. ीमती बारस ेिनशा  
मधकुर,  प रसेिवका 

 पिह  या लाभासाठीचा कालावधी  िद .०८ / ०१/२००४  रोजी पणु  होतो. 
तथापी लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी 
पणु होत नस  यान े  ( तवारी B अशी होती)     त  कालीन  मा.  यव  थापन 
सिमतीच े मा  यतेन े िनयमात िशथीलता आणनू िद.०८/०१/२००६ रोजी लाभ 
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दे  यात आललेा  आह.े   
५. ीमती मसुमाडे क  पना  

रघनूाथ, प रसेिवका 
दसु-यां लाभासाठीचा कालावधी िद.१८/०५ /२०१३   रोजी पणु  होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत  
नस  याने ( तवारी B अशी होती) )  लाभ दे  यात आललेा न  हता. सन २०१५ 
म  य े आवा  यक असलेली िनधारीत केलेली गोपनीय अहलाची तवारी A 
अस  याने  िद.१८/०५/२०१५ रोजी  लाभ लागु केलेला आह.े   

६. ीमती दवे पुजा सिुनल 
प रसेिवका 

दसु-या लाभासाठीचा कालवधी िद.०९/०१/२०१६रोजी पणु होत होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केललेी  तवारी पणु 
होत  नस  याने ( तवारी B+ अशी होती)  लाभ दे  यात आलेला न  हता.तथापी 
सन २०१७चा  ताव िद.२३ िडंसबेर २००२ चे शासन िनणयानुसार सादर क न 
िद.०९/०१/२०१७ पासनु लाभ दे  यात आलेला आह.े (सन २०१७ ची तवारी 
B+ अशी आह े)  

७. ीमती रोकडे  आशा  
तुळशीराम, प रसेिवका 

िद.०१.०१.१९९३ ते०१.०१. १९९४ हा कालावधी  िनलंबन धर  यात आलेला 
अस  याने,पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.११/०१/२००५ रोजी पुण होतो. 
तथापी लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी 
पणु होत नस  याने ( तवारी B अशी होती) )  लाभ दे  यात आलेला न  हता  
त  कालीन  मा.  यव  थापन सिमतीच े मा  यतेने िनयमात िशथीलता आणनू 
िद.०१/०३/२००९ पासनु पिहला लाभ दे  यात आला आलेला आह.े 

८. ीमती कांडेकर उषा ाती  
दशरथ , प रसेिवका 

दसु-या लाभासाठीचा कालवधी िद.०१/०३/२०१६रोजी पणु होत होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केललेी  तवारी पणु 
होत नस  याने ( तवारी B+ अशी होती) लाभ दे  यात आलेला न  हता.तथापी 
सन २०१७चा  ताव िद.२३ िडंसबेर २००२ चे शासन िनणयानसुार सादर क न 
िद.०१/०३/२०१७ पासनु लाभ दे  यात आलेला आह े. (सन २०१७ ची तवारी 
B+ अशी आह े)   

९. ीमती बोधक क  पना  
काश , प रसेिवका 

दसु-या लाभासाठीचा कालवधी िद.११/०१/२०१६रोजी पणु होत होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत 
नसल ्याने ( तवारी B+ अशी होती) लाभ दे  यात आललेा न  हता.तथापी सन 
२०१७ चा  ताव िद.२३ िडंसबेर २००२ चे शासन िनणयानसुार सादर क न 
िद.११/०१/२०१७ पासनु लाभ दे  यात आलेला आह े. (सन २०१७ ची तवारी 
B+ अशी आह े) 

१०. ीमती कदम कमल  
 थॉमस, प रचारीका 

पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.०१/०८/२०१२ रोजी पणु  होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत 
नस  याने ( तवारी B अशी होती) लाभ दे  यात आलेला नाही. िनधारीत केलेली 

तावारी सन २०१३ म  य े (B+) अस  याने िद. ०१/०८/२०१३ पासनु पिहला 
लाभ दे  यात आललेा आह े. 

११. ीमती कडू मदंाक नी  
िसताराम, प रचारीका 

पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.०९/१०/२०१२ रोजी पणु  होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु होत 
नस  याने ( तवारी B अशी होती) लाभ दे  यात आलेला नाही. िनधारीत केलेली 

तावारी सन २०१३ म  य े (B+) अस  याने िद.०९/१०/२०१३ पासनु पिहला 
लाभ दे  यात आललेा आह े 

१२. ी दाभाडे बळीराम 
 बंडु, प रचारक 

पिह  या लाभासाठीचा कालावधी िद.१३/१०/२०१२ रोजी पणु  होतो. तथापी 
लगत  या पाच वषा  या गोपनीय अहवालाची िनधारीत केलेली तवारी पणु 
नस  यान े  ( तवारी B अशी होती) लाभ दे  यात आलेला नाही. िनधारीत 
केलेली पणु होत तावारी सन २०१३ म  य े(B+) अस  यान ेिद.०१/०८/२०१३ 
पासनु पिहला लाभ दे  यात आलेला आह े.  
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उपरो  त  कमचा-यांना  पिहला/दसुरा  लाभ  उिशरान े िदललेा आह े लाभ देय होत असले  या 
तारखेनसुारची  मािहती खालील माण े(सदरची पदे – गट ब  वगाम  य ेयेतात) 

 
अ. . कमचा-यांचेनाव  व पदनाम लाभ लाभ दे  यात 

आलेली     िदनांक 
लाभ दये होत  
असलेली िदनांक 

पाच वषाच े
गोपनीय 
अहवाला  या 

तवारीची 
सरासरी 

१. ीमती कुलकण   मािननी 
नंदकुमार,  प रसेिवका 

पिहला लाभ ०१-०३-२००९ २७-११-२००५ B + 

२. ीमती गायकवाड कमल 
छबुराव, प रसेिवका 

पिहला लाभ १६-०१-२०१७ १६-०१-२०१२ B + 

३. ीमती सलगरकर िनमला िदगंबर   
प रसेिवका 

पिहला लाभ ०१-०३-२००९ २२-०२-२००५ B 

४. ीमती बारसे िनशा  
मधकुर, प रसेिवका 

पिहला लाभ ०८-०१-२००६ ०८-०१-२००४ B 

५. ीमती मसुमाडे क  पना रघनूाथ , 
प रसेिवका 

दसुरा लाभ १८-०५-२०१५ १८-०५-२०१३ B 

६. ीमती दवे पजुा सिुनल 
प रसेिवका 

दसुरा लाभ ०९-०१-२०१७ ०९-०१-२०१६ B +

७. ीमती रोकडे  आशा तुळशीराम, 
प रसेिवका 

पिहला लाभ ०१-०३-२००९ ११-०१-२००५ B

८. ीमती कांडेकर उषा ाती 
दशरथ, प रसेिवका 

दसुरा लाभ ०१-०३-२०१७ ०१-०३-२०१६ B +

९. ीमती बोधक क  पना काश , 
प रसेिवका 

दसुरा लाभ ११-०१-२०१७ ११-०१-२०१६ B +

१०. ीमती कदम कमल  थॉमस 
प रचारीका 

पिहला लाभ ०१-०८-२०१३ ०१-०८-२०१२ B

११. ीमती कडू मंदाक नी िसताराम , 
प रचारीका 

पिहला लाभ ०९-१०-२०१३ ०९-१०-२०१२ B

१२. ी दाभाडे बळीराम बंडु 
प रचारक 

पिहला लाभ ०१-०८-२०१३ १३-१०-२०१२ B

 

तरी, सेवा आ  वािसत गती योजनेचे लाभास यापवु  अपा  झा  याने उशीरा लाभ िमळाले  या 
 णालयाकडील उपरो  त  १२   कमचा-यांची वरील नमदु िद. २३ िडसबर २००२ चे शासन िनणयानसुार  यांचे 

पा  तारखे  या लगत  या मागील पाच वषाचे गोपनीय अहवालाच े पडताळणी केली असता  यांचे नावासमोर 
दशिवले  या तारखेपासनु सेवा आ  वािसत गती योजनेचा पिहला व दसुरा  लाभ देय होईल . 

तरी  शासन िनणय िद. २३ िडसबर २००२  नसुार उपरो  त १२ कमचा-यांना   यांचे नावासमोर 
दशिवले  या तारखेपासनु सेवा आ  वािसत गती योजनचेा पिहला व दसुरा  लाभ दे  यास  व  यांची पवुल ी 

भावान ेकायवाही करणसे िनणय होणकेामी सादर. 
िनणय .७१३ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२३ िडसबर २००२ रोजीच ेशासन िनणयानसुार तावात नमदु १२ कमचा-यांना  

 यांचे नावासमोर दशिवले  या तारखेपासनु सेवा आ  वािसत गती योजनेचा पिहला व दसुरा  लाभ दे  यास  व 
 यांची पुवल ी भावाने कायवाही करणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ ी राज  सोपानराव जगताप, (िव तु पयवे क), . पाणी परुवठा िवभाग मखु (अितरी  कायभार . 

अिध क, मंिदर िवभाग) यांच े िवरोधात िशड  पोिलस टेशनला दाखल झालेला थम मािहती अहवाल व 
िनवेदनांबाबत. 

ताव- (अ) िवषयाची पवूपीठीका -  
०१. सामा य शासन िवभागाकडील आदेश मांक एसएसएस / सा शा / आ था / ३२५५ /२०१५, 
िदनांक ०१ िडसबर, २०१५ अ वये ी. राज  सोपानराव जगताप, िव तु पयवे क ( . पाणीपुरवठा 
िवभाग मखु) यांचेकडेस . अिध क, मंिदर िवभाग या पदाचा अित र  कायभार सोपिवणते आलेला होता. या 
आदशेानुसार ी. राज  सोपानराव जगताप यांनी . अिध क, मिंदर िवभाग (अित र  कायभार) या पदाचा 
कायभार िदनांक ०१ िडसबर, २०१५ रोजी वीका न, मंिदर िवभागाकडील दैनंिदन कामकाज, िनयोजन व 
िनयं णाचे कामकाज पहात होते.  
०२. पोिलस िनरी क, िशड  पोिलस टेशन, िशड  यानंी जा. . ४१९५/२०१८, १६ नो हबर, २०१८ 
अ वये खालील माण ेकळिवलेले आह-े  

“.. .. .. वरील िवषया वये (दाखल गु हे या मािहतीबाबत) सिवनय सादर क , ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  चे आ थापनते कायरत असणारे राज  सोपान जगताप, रा. जोशी हॉ पीटल, िशड  ता. 
राहाता ह ेसमाधी मंिदर मख हणनू कायरत अस याचे समजते. राज  सोपान जगताप यांच े िव दात फ यादी 
सौ. सिुनता राज  वाबळे रा. राहाता यांनी िशड  पोिलस टेशनला िदले या त ारीव न िद. १५/११/२०१८ रोजी 
ग ु र न २४९/२०१८ भादंिव कलम ३५४, ३२३, ५०४, ५०६ माण े दाखल कर यात आला असनू सदरील 
गु हयाचा पढुील तपास चाल ूआह.े 

वरील य  ही ी साईबाबा सं थान, िशड  येथील आ थापनेवर कायरत अस याने दाखल गु हयाची 
उपरो  मािहती यो  य ती कायवाही करीता सिवनय सादर. ”  

तसेच, पोिलस िनरी क, िशड  पोिलस टेशन, िशड  यांनी यांचे उपरो  िदनांक १६ नो हबर, २०१८ 
रोजीचे प ासोबत एफआयआर मांक ०५०३ िदनांक १६ नो हबर, २०१८ रोजीचा थम मािहती रपोट या 
संगणक य अहवालाची छायांिकत त जोडलेली आह.े या एफआयआरम ये भारतीय दडं िवधान, १८६० अ वये 
कलम ३५४, ३२३, ५०४ व ५०६ अ वये त ारदार / मािहती दणेार समुनताई राज  वाबळे, राहाता यांनी ी. 
राजु जगताप, िशड , ता. राहाता, िज. अहमदनगर यांच ेिव द त ार करणते आली अस याचे नमदु केलेले आह.े  
०३. सौ. समुन राज  वाबळे, अ य ा, राहाता तालुका मिहला कॉ ं ेस, राहाता यांनी मा. मु य कायकारी 
अिधकारीयांना िदनांक १६ नो हबर, २०१८रोजी अ ेिषत केले या प ात (नोटीशीत) खालील माण ेनमदु केलेले 
आह े– 

“…. िदनांक १५/११/२०१८ रोजी मंिदर मुख राजु जगताप याने माझे व माझी जाव जय ी वाबळे 
िहच ेहात ध न ओढून गाभा-याचे बाहरे नलेे. िशवीगाळ केली. मार याची धमक  िदली. हणून यांचेवर फौजदारी 
गु हा दाखल केला आह.े राजु जगतापला अटक क न याचेवर वरीत कायवाही हावी व राजु जगताप याला 
मंदीर मुख पदाव न हटवाव.े याचे िनलंबन क न कायवाही करावी. अ यथा िद. २६/११/२०१८ पासुन आ ही 
सव मिहला साईबाबा मंदीरासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. यासाठी ही नोटीस दते आहोत.” 
०४. सौ. समुन राज  वाबळे व इतर सवप ीय नागरीक यांनी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत 
करणते आले या िदनांक १७ नो हबर, २०१८ रोजीचे िनवेदनात खालील माण ेनमदु केललेे आह े-  

“…. (मंिदर मखु राजु जगताप यांचे िनलंबन क न कायवाही करणबेाबत उपोषणाची नोटीस) 
िवषया वये आ ही खालील स ा करणारे नागरीक आपणांस कळव ूइि छतो क , िद. १५/११/२०१८ रोजी मंदीर 

मखु राज ुजगताप यान ेमिहला भािवकांच ेहात ध न ओढून गाभा-याचे बाहरे नेल.े िशवीगाळ केली. मार याची 
धमक  िदली हणनू  यांचेवर फौजदारी गु हा दाखल केला आह.े राजु जगतापला अटक क न याचवेर वरीत 
कायवाही हावी व राज ु जगताप याला मंदीर मखु पदाव न हटवावे. याच े िनलंबन क न कायवाही करावी. 
अ यथा िद. २६/११/२०१८ पासनु आ ही सव ी साईबाबा मंिदरासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. 
 यासाठी ही नोटीस देत आहोत.” 
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०५. सम त िशड  ाम थ यानंी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत केले या िदनांक १७ नो हबर, 
२०१८ रोजीचे िनवेदनात खालील माण ेनमदु केलेले आह े– 

“…. (मंिदर मखु राज  जगताप यांची वरीत कायम व पी बदली आिण िनलंबन करणबेाबत) 
िवषयां वये सम त िशड  ाम थांतफ िनवेदन क , गु वार िद. १५/११/२०१८ या िदवशी मंिदर मखु राज  
जगताप या अिधका-याने बाबां या पालखी या वेळी गावातील व तेथे उपि थत मिहलांसोबत गरैवतणकू करत, 
या मिहलांना अि ल भाषेत िशवीगाळ केली. सदर घटनचेी फ याद िशड  पोिलस टेशन म ये दाखल झालेली 

आह.े तसेच सदर राज ू जगताप (मंिदर मखु) या पदावर असतानाही अनेक फौजदारी केससे दाखल झालेले 
आहते. सदर य  हा पणुपण ेगु हगेार य चाअसनू तो मिंदर मखु या मु य पदावर राहण ेउिचत नाही यांना 
राज  जगताप यांना वरीत बडतफ कर यात याव.े या िनवेदना दारे सम त िशड  गावक-यांचे िवनंती क , 
१. सदर मिंदर मखु राज  जगताप यांना वरीत मंदीर मखु पदाव न बडतफ कर यात याव,े यांचे वरीत 
िनलंबन कर यात यावे 
२. सदर य या गरैवतणकू ची, मनमानी कारभार याची सखोल चौकशी कर यात यावी व सं थान 

शासनाकडून कठोरात कठोर कारवाई हावी. 
साई ं या पिव  दरबारात अ या कोणताही अिधकारी मु य पदावर राहता कामा नय.े  
सम त िशड  ाम थांतफ या िनवेदाना दारे वरील मखु माग या आहते. या मा य हावेत ही िवनंती 

नाहीत सम त िशड  आिण पंच ोशीतील मिहलांसोबत गावकरी गेट साई सं थान येथे िठ या जनआंदोलन 
कर यात येईल व होणा-या प रणामास साई सं थान शासन पणूपण ेजबाबदार राहील.” 
०६.  स ःि थतीत,उपरो  अ. नं. ०२ ते ०५ म ये नमदु केले या घटना तसेच भ , ाम थ यांचा िदनांक 
१५ नो हबर, २०१८ रोजी घडले या घटनेबाबतचा रोष व जनभावना ल ात घेऊन, समाधी मंिदर व प रसरात 
कुठ याही कारची अि य घटना घडू नय े या शासक य कारणा तव ी. राज  सोपानराव जगताप . 
पाणीपुरवठा िवभाग मखु याचंेकडील . अिध क, मंिदर िवभाग हा अित र  कायभार िदनांक १७ नो हबर, 
२०१८ रोजीचे आदेशानेकाढून घेणते आललेा आह.े  
(ब) पोिलस िनरी क, अहमदनगर याचंेकडील िदनांक १६ नो हबर, २०१८ रोजीचे प ासोबत जोडले या 

थम मािहती अहवालात, ी साईबाबा मंदीर गाभारा, िशड , राहाता येथ े ी. राज ु जगताप, िशड  यांचेकडून 
िदनांक १५ नो हबर, २०१८ रोजी रा ौ ८.३० वाजता घडले या घटनेचा भारतीय दडंिवधान कायदा, १८६० 
तील कलम ३५४, ३२३, ५०४ व ५०६ अ वय,े गु हा मांक आय-२४९/२०१८ दाखल करणते आला 
असलेबाबत कळिवणेत आलेले आह.े  
 प र छेद अ मधील अ.नं. ०२ ते ०५ म ये नमदु केले माण,े ी. राज  सोपानराव जगताप, िव तु 
पयवे क ( .पाणी परुवठा िवभाग मखु) यांचेकडून . अिध क, मंिदर िवभाग हणनू कायरत असतांना, ी 
साईबाबा समाधी मंिदर गाभा-यात िदनांक १५ नो हबर, २०१८ रोजी गैरवतन केलेबाबतचे त ार अज शासनास 

ा  झालेले आहते.  
(क) पोिलस िनरी क,िशड  यांनी ी. राज  सोपानराव जगताप यांचे िव द वैयि क दाखल करणते 
आले या थम मािहती अहवालात भारतीय दंडिवधान कायदा, १८६० अ वये कलम ३२३, ३५४, ५०४ व 
५०६ यांचा उ लेख केललेा आह.े  
(ड) ी. राज  सोपानराव जगताप, िव तु पयवे क (स या . पाणीपरुवठा िवभाग मखु) यांनी . 
अिध क, मंिदर िवभाग या पदावर कायरत असतानंा, िदनांक १५ नो हबर, २०१८ रोजी रा ौ ८.३० वाजेचे 
दर यान ी साईबाबा समाधी मंिदर गाभा-यात केले या गैरवतनास अनसु न व याकामी यांचेिव द दाखल 
करणते आले या वैयि क गु हयाचे व प व या ी याचा पोिलस यं णमेाफत अ ाप तपास सु  आह.े  
उपरो  प र छेद अ, ब व क म ये नमदु केले या बा बी व िववेचनास अनसु न, ी. राज  सोपानराव जगताप, 
िव तु पयवे क ( . पाणीपरुवठा िवभाग मखु) यांचेकडून िदनांक १७ नो हबर, २०१८ पासनू मिंदर िवभागाचा 
कायभार काढून घणेेत आलेला आह.े उपरो माण े व तःुि थती मा. यव थापन सिमतीचे अवलोकनाथ व 
मागदशन/िनणयाथ सादर.  
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िनणय .७१४ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी. राज   सोपानराव जगताप, िव तु पयवे क ( .पाणीपरुवठा िवभाग मखु) 
यांचेकडून िदनांक १७ नो हबर, २०१८ पासनू मंिदर िवभागाचा कायभार काढून घणेेत आलेला आह.े यांचेवर 
दाखल कर यात आले या गु हयाचा तपास िशड  पोलीस टेशनमाफत चाल ू असुन सदर गु हयाचा िनकाल  
सं थानला ा  झा यानतंर तो यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर ठेव यात यावा व यानतंर तुत करणी पढुील 
िनणय घे यात यावा, असे ठरले. 

तसेच चे मिंदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीच े वेळी, पालखी िमरवणकू साठी तसेच 
सं थानचे उ सवाचे काय माचे िठकाणी उपि थत असणा या थािनक ाम थ व साईभ ांसाठी िनयमावली 
तयार क न मा. यव थापन सिमतीच े पढुील सभमे य े मा यतेसाठी सादर करावी, असे ठरले. तसेच पढुील 
पालखीचे दर यान होणा या गद चे वेळी सरु ा यव था चोख ठेऊन कोणताही अनिुचत कार होणार नाही याची 
द ता यावी.                      

(कायवाही- .अिध क,  सामा य शासन िवभाग/संर ण िवभाग मखु/मंिदर िवभाग मखु/ 
.िवधी अिधकारी,िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१  मधील जागेत साईनॉलेज पाक क प 

‘Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’ त वावर राबिवणकेामी RFP (Request 
for Proposal) मागिवणे तावास मा यता दणेबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-  
अ) कलम १७ (सिमतीची कत  य ेव अिधकार)  -पोटकलम (२) खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबाचंे जीवन,  यांच े
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)  कलम  २१ (सिमतीकडून िव  व  त िनधीचा िविनयोग)  - 
१ पोटकलम(१) खंड(ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण;े 
२ पोटकलम(१)खडं(झ)-िव  व  त  यव  थे  यामालम  ताचंा िवकास करण े आिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे संपादन करण;े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय : 

१ िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२२. –“ साईसृ  टी,  लनॅेटो रयम व वॅ  स  यिुझयम 
(Sai Knowledge Park) क  पासाठी स  लागार सदंीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांचे ितनीधीनी 
आजचे सभेत सदरह क  पाचे सादरीकरण केले. यावर चचा होवनू अस ेठरले क , स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड 
असोिशएट्स, मुंबई यांनी िशड  येथ े येवनू, मु  य कायकारी अिधकारी याचंेसमोर सदर क  पाचे सिव  तर 
सादरीकरण करावे व  यानतंर या क  पासाठी िवहीत प तीन ेई-िनिवदा मागिवणबेाबत पढुील कायवाही करणते 
यावी.”  
२ िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७१. - सदह क  पास येणारे अदंाज े .१४१.०० 
कोटीचे कामास शासनाच ेिवधी व  याय िवभागाच ेमा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे तसेच शासन मा  यतेनंतर 
“Design, Build, Finance, Operation & Transfer (DBFOT)” त  वावर ई-िनिवदा मागिवणबेाबतच े

 तावावर “...सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.”   
िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .३५६. - “..यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े

िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं १९८, १९९, २०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प  “Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणकेामी एकुण र कम .१६६.३९ 
कोटी इतके सधुारीत क प अहवालास मा यता दे यात आली. व सदरचा क प अहवाल मा यतेसाठी 
शासनाकडे पाठिव यात यावा, अस ेठरल.े”    

िदनांक ०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६४७.-“ साई नॉलेज पाक क प ‘Design, 
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’त वावर राबिवणकेामी या  क  पाचे स  लागार सदंीप 
िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांचे ितिनधी आजच ेसभेपढुे उपि थत होते. सद यांनी सदर या क पासंदभात 
िवचारले या ांना यांनी समपक उ रे दतेा आली नाही. तरी साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार सदंीप 
िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना चचसाठी यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरल.े”                 
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शासन मा  यता:- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, िनणय . सासिव-
१०१८/१०४७/ . .११२/का. १६ िद. १६/१०/२०१८ अ  वये मौज े िनमगांव को-हाळे यथेील गट 
नं.१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल जागेत साई नॉलेज पाक DBFOT त  वावर राबिवणसे मा  यता दे  यात 
आली आह.े  

 तावना:- मौज ेिनमगांव को-हाळे येथील उपरो  त जागतेील  तािवत साई नॉलेज पाक क  पासाठी 
क  प स  लागार  हणनू संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना इकडील िद. ०९/१०/२०१७ अ  वये 

नेमणकूप  दे  यात आले आह.े स  लागार यांनी िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये क  पाचा .१६६.३९ कोटी 
मा  रकमचेा DPR सादर केला आह.े  यास मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३५६ अ  वये मा  यता दणेेत आली आह.े सदर मा  यतेनसुार साई नॉलज पाक क  प “Design, Build, 
Finance, Operate& Transfer (DBFOT)” त  वावर राबिवणकेामी शासन मा  यता िमळणसेाठी 
िद.११/०६/२०१८ अ  वये सादर केल  या  तावास वर नमदु िद. १६/१०/२०१८ रोजीचे शासन आदशेा  वय े
मा  यता िमळालेली आह.े या क  पासाठी स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांनी सादर केलेला 
e-RFP Document चा मसदुा मा. अ  य , मा. उपा  य  व मा. सद  यांना ई-मेल ारे पाठिव  यात आला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- िद.०१/११/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील उपरो  त िनणय 
.६४७ अ  वये ठरलेनसुार साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार संदीप िश े , मुंबई यांना आजचे सभेपढु े

बोलािव  यात आले आह.े तरी सदरह क  पासाठी “Design, Build, Finance, Operate& Transfer 
(DBFOT)” त  वावरील Request for Proposal चा मसदुा स  लागार यांचेशी चचा क न अिंतम करता येईल 
अस ेमत आह.े   

 ताव:- तरी मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल जागते साई 
नॉलेज पाक क  प “Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त  वावर 
राबिवणकेामी स  लागार यांनी सादर केले  या RFP (Request for Proposal) मसु ाचे अवलोकन होवनू 
िनिवदाकारां  या पवुपा तेच ेिनकष व  इतर अटी व शत  िनि त क न  यानसुार e-RFP मसु ास अिंतम  व प 
दणेेबाबत िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .७१५  साई नॉलेज पाक क पाच ेस लागार संदीप िश े  अॅडं असोिशएट्स, मुंबई यांच े ितिनधी ी. साद 
सावंत व ी. सागर रांगणेकर यांनी आजचे सभपेढुे सदरह क  पासाठी “Design, Build, Finance, 
Operate& Transfer (DBFOT)” त  वावरील Request for Proposal  या मसु ाच े सादरीकरण केले. 
यावेळी खालील माण ेसूचना दे  यात आ  या. 
1. सदरचा ई-  ताव DBFOT त  वावरील अस  याने क  पाचे िकंमतीत स  लागार फ , कॉिंट  ज  सीज, 

WCE व २ वषातील भाववाढ इ  यादी बाबी समािव  ट न करता क  पाची िन  वळ िकंमत .१३५.०० 
कोटी गहृीत धरणेत यावी.    

2. सं  थानला ती िदवस ३०० ितक टे िवनामु  य दे  यात याव.े  
3. e-RFP फ  व bid security चे पमेट online करणेबाबत e-RFP म  य ेनमदू करावे. 
4. ितिकटाचे दर खालील माण ेअसावेत. 

 फ  त साईसृ  टी साठी  .१५०/ ती  य  ती 

 साय  स  लॅनेटो रयम व वॅ  स  यिुझयमसाठी एकि त .२०० / ती  य  ती  

 सव समावेशक एकि त .२५०/ ती  य  ती  

 शै िणक सहली व १२ वषाखालील मलुांसाठी ५०% सटु असावी. 
5. िनिवदा सादरक  याचे पुवपा तेचे िनकषाम  य ेखालील अट चा समावशे करावा. 

 Experience   of   having   successfully   completed   similar   works   
during   last 10 years ending  31st March, 2017 should be either of the 
following.  

a) One similar completed work costing not less than the amount equal to Rs. 85 
crores. 

b) Or two similar completed works each costing not less than the amount equal to 
Rs.71 crores. 
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c) Or three similar completed works each costing not less than the amount equal to 
Rs.57 crores.  

 Bidder should have average annual financial turnover of value not less 
than Rs.85 Crores. 

 Bidder should have a solvency of value not less than Rs.71 Crores. The 
bidder will be required to submit the bank certificate. 

6.  Mandatory Consession fee .1.00 कोटी करावी. 
 

यावर सिव  तर चचा होवनू, वरील बाब चा व आव  यक अटीशत चंा समावेश क न जािहरात व ई-
िनिवदां या सधुारीत  तावा या मसदुयाच े स  लागार यांनी मु य कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादरीकरण 
करावे. व यानंतर सदरचा मसुदा मा यतेसाठी यव थापन सिमतीचे सभेपुढे ठेव यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ िशड  शहरातील १८ शाळांना अंदाजे र कम .५४ ल  खचा या िडिजटल लास व सीसीटी ही उपल ध क न 

दणेे या तावावर िनणय होणेबाबत. 
ताव-  फोरम िशड  यांनी मा. अ य , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना प  पाठवनू िशड  

शहरातील शाळांना िडिजटल लास व सीसीटी ही कॅमेरे उपल ध क न देणबेाबत िवनंती केली आह.े  
  सदर प ात यांनी िशड  शहरात आज रोजी जवळजवळ १६ िव ालयात ११५०० पे ा अिधक 

िव ाथ  िश ण घेत आहते. या िव ा याना ानदान करतांना अधुिनक सिुवधा हणनू िडिजटल लास होण े
गरजेच ेवाटते परंत ुबहतांश शाळातं ते उपल ध नाहीत ते सं थान या मदतीतून येक शाळास िमळा यास िशड  
शहरातील सवच शाळांची गणुव ा व दजा सधुार यास मदत होईल.  

  याच माण ेमलुामुल या सरुि तते या ीकोनातनू येक शाळे या वेश ार व प रसराम य ेसीसी 
टी ही िमळा यास टागट मलुांचा होणारा ास पोिलसां या मदतीन ेकमी होऊ शकेल. हा िवषय िशड  शहरातील 
िव ा य न या ीन ेमह वाचा आह.े  

  तरी िशड  शहरातील सव शाळांना समानते या त वान े िडिजटल लास व सीसीटी ही िमळणबेाबत 
िवनंती केली आह.े 

तसेच यांनी िद. १९.११.२०१८ रोजी िशड  शहरातील शाळांची सं या व अदंाजीत र कम बाबत 
तपशील सादर केला आह.े 

 
अ.न. शाळेचे नाव िडजीटल  लास साठी 

लागणारी अदंाजे र  कम 
(अ) 

सीसीटी  ही अदंाजे र  कम 
(ब) 

१ आदश ािथिमक िव ा मदंीर . २,००,०००/- १,००,०००/- 
२ आदश इं लीश मेडीयम कूल  . २,००,०००/- १,००,०००/- 
३ आदश मा  यिमक िव ालय . २,००,०००/- १,००,०००/- 
४ साईिनमाण इं  लीश मेडीयम  कूल  . २,००,०००/- १,००,०००/- 
५ साई गु कुल इं  लीश मेडीयम  कूल . २,००,०००/- १,००,०००/- 
६ ी साईबाबा इं  लीश मेडीयम  कूल . २,००,०००/- १,००,०००/- 
७ ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर . २,००,०००/- १,००,०००/- 
८ ी साईबाबा यिुनअर कॉलेज . २,००,०००/- १,००,०००/- 
९ ी साईनाथ मा  यिमक िव ालय . २,००,०००/- १,००,०००/- 

१० अ. ए. सो. ाथ. शाळा . २,००,०००/- १,००,०००/- 
११ िस  वर ओक अकॅडमी . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१२ िज. प. शाळा िशड  (मराठी) . २,००,०००/- १,००,०००/- 
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१३ िज. प. शाळा मोठेबाबा . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१४ िज. प. शाळा िबरेगाव . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१५ िज. प. शाळा िशड  (उद)ु . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१६ इकरा उद ु ाथिमक . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१७ उद ुहाय  कूल िशड  . २,००,०००/- १,००,०००/- 
१८ साई ा मकुबधीर िव ालय . २,००,०००/- १,००,०००/- 

एकूण  . ३६,००,०००/- १८,००,०००/- 
एकूण अ + ब ५४,००,०००/- 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- तावातील शाळां या यादीत खाजगी शाळा, िज हा प रषद शाळा, 

सं थान या शाळाचंा समावेश आह.े या शाळांना  िडिजटल लास व सीसीटी ही साठी अनदुान दणेबेाबत मा. 
यव थापन सिमतीन ेमा यता िद यास छाननी सिमतीच ेिशफारसीन ेिवधी व याय िवभाग महारा   शासन यांची 

मा यता घऊेन अनदुान अदायगीची कायवाही करता येईल.  
ताव:- िशड  शहरातील १८ शाळांना अदंाजे र कम . ५४ ल  खचा या िडिजटल लास व 

सीसीटी ही उपल ध ेक न देणबेाबतचा ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .७१६ यावर सिव तर चचा होऊन,  उपरो  ताव अमा य कर यात आला. 

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ ी िवरभ  मंिदर िशड  (िबरोबा बन) येथील ी िवरभ  या ेतील कु याकरीता . १,२५,०००/- र कम 

दणेेबाबत. 
ताव-  उपरो  त िवषयी संदभ य अजा  वये ी. हरीभाऊ  हमेाजी बनकर व सम  त भ  त मंडळ,िशड  (िबरेगांव 

बन) यांनी, "सालाबाद माण े िबरोबा बन, िशड  यथेील ामदैवत ी िवरभ  महाराजया े  या िनिम  तान े
िद.०४/११/२०१७ रोजीचे कु  ती हगा  यासाठी पिहलवानांना िबदागी दणेसेाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  त  यव  था, िशड  यांचतेफ .१,२५,०००/- (अ री र  कम पये एक लाख पंचवीस हजार) मा  मंजरु 
करणते आललेे होते.  याब ल आ  ही आपले आभारी आहोत. 

 याच माण े िद.२१.११.२०१८ ते िद. २३.११.२०१८ अखेर या कालावधीत ी िवरभ  महाराज 
िबरेगाव बन, िशड  येथे या ा साजरी करणते यणेार आह.े िद.२३.११.२०१८ रोजी कु  ती हगामा आयोिजत 
करणते आललेा आह.े 

तरी याही वष  िद. २३.११.२०१८ रोजी आयोिजत कु  ती हगा  यातील पिहलवानांना िबदागी 
दणेेकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  त  यव  था, िशड   यांचेकडुन .१,२५०००/- (अ री र  कम पये एक 
लाख पचंवीस हजार) िमळणसे िवनंती." असे कळिवले आह.े  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१७.११.२००४ रोजीच े सभेतील िनणय 
.११९ नसुार एक िवशेष बाब  हणनू ीिवरभ महाराजया ा िबरेगांवबन, िशड  यांना िद.२६.११.२००४ रोजी 

होणा-या कु   यां  या हगा  यासाठी .२५०००/- र  कम ी.रामनवमी उ  सवा माण े सं  थान ितिनधी नेमनू 
दे  यात यावी, असे ठरले होते.  या माण े  यांना र  कम देणते आली होती. तसेच  यानंतरही  दरवष  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार र  कम मंजरू क न वाटणते आलेली आह.े 

ी िवरभ  महाराज या ा, िबरेगांव बन, िशड  यांना सन २०१३ ते सन २०१७ पयत िदले  या र  कमचेा तपशील 
खालील माण ेआह.े  

अ.नं. सभेची तारीख व िनणय . मंजरु र  कम  य  खच 
१ िद.२७/१०/२०१३,िनणय .८७२ ७५,०००-०० ७०,२७०-०० 
२ िद.०६/११/२०१४,िनणय .९३७ ७५,०००-००  ६८,४९०-०० 
३ िद.२७/१०/२०१५,िनणय .४२७ ७५,०००-०० ७२,६९०-०० 
४ िद.०७/११/२०१६,िनणय .८४४(२५) १,२५,०००-०० १,००,०३०-०० 
५ िद.०४/११/२०१७,िनणय .८९७ १,२५,०००-०० १,०६,०२०-०० 
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मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.१०.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८९७ नसुार मागील वष  सदर 
कामी .१,२५,०००/-मा ची र  कमसं  थानमाफत दे  यात यावी असे ठरले होते.  यापैक  .१,०६,०२०/- 
(अ री र  कम पय े एक लाख सहा हजार वीस) इतक  र  कम िबदागी  हणनू वाटली असनू उवरीत र  कम 
लेखाशाखते जमा-नांवे कर  यात आलेली होती.  

ी.िवरभ  या ा किमटी, िबरेगांव बन, िशड  यांनी या ेिनिम  ताने कु  ती हगामासाठी . १,२५,०००/- 
ची मागणी केलेली आह.े सदरची र  कम ही मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घऊेन, दरवष माण ेसं  थानचा 

ितिनधी (लेखाशाखतेील कमचारी) िनयु  त क न िवजयी पिहलवानांना िबदागी  हणनू अदा करता येईल. 
 ताव- तरी ी िवरभ  या ेिनिम  त ी.िवरभ  या ा किमटी, िबरेगांव बन, िशड  यांच ेमागणीनसुार 

कु  ती हगा  यासाठी .१,२५,०००/- (अ री- पये एक लाख पचंवीस हजार) मा  इतक  र  कम ी रामनवमी 
उ  सव थे माण ेसं  थानचे ितिनधी (लेखाशाखेतील कमचारी) िनयु  त क न  पिहलवानांना िबदागी  हणनू खच 
करणसे व उवरीत र  कम लेखाशाखेत जमा करणसे िनणयाथ सदरचा  ताव सिवनय सादर.  

िनणय .७१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िवरभ  या ेिनिम  त ी िवरभ  या ा किमटी, िबरेगांव बन, िशड  यांच े
मागणीनसुार कु  ती हगा  यासाठी र कम .१,२५,०००/-  मा  इतक  र  कम दे यास मा यता दे यात आली. 
तसेच सदरची र कम पिहलवानांना िबदागी  हणनू आदा करणेकामी सं  थानच े ितिनधी (लेखाशाखेतील 
कमचारी) िनयु  त करणते यावा. िबदागी र कम आदा केलेनंतर उवरीत र कम सं थानचे लेखाशाखेत जमा 
कर यास मा यता दे यात आली.                                    (कायवाही- शता दी क मखु, मु यलेखािधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१७२ मधील साईधमशाळा प रसरात साईभ ांच े सोयीसाठी टे साईल 

फॅ ीक शेड उभारणेस व यासाठी येणारे र कम .१,३८,६९,०००/- मा च े अदंाजप क य खचास मा यता 
दणेेबाबत. 

ताव-    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूदः- 
 अिधिनयम कलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव   त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  

कोण  याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम कलम २१ (क) अ  वये मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतदू 
आह.े   

    तावनाः- मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील गट न.ं१७२ मधील ी साईधमशाळा प रसरात गद चे वेळी 
साईभ  ताचंे सोयीसाठी तसेच मोठया काय मासाठी वेळोवेळी आव  य  तेनसुार पािकग  या िठकाणी मंडप 
टाक  यात येतो. याकरीता सदरह िठकाणी टे  साईल फॅ ीक शेड उभारणसेाठी  ताव सादर करण े बाबत 
िद.०१/११/२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सचुना दे  यात आली आह.े  सदरह जागेत 
२७४ फुट लांब व ८२फुट ं द (२०८९ चौ.िम., २२४७८चौ.फुट) इत  या मोजमापाचे टे  साईल फॅ ीक शेड 
उभारता येईल. साईआ म येथ े टे  साईल फॅ ीक शेड उभारण े कामासाठीचे कायादशेातील दरात १०% वाढ 
गहृीतध न िवषयांिकत कामासाठी अदंाजप क तयार करणते आले आह.े  यानसुार सदरहकामी खालील 
तपिशला माण ेखच अपिे त आह.े   

 
S. No Item Qty. Unit Rate   Amount  

1) 
  

Design, supply, structural calculations, fabrication and 
erection  (vertical column, horizontal ring beam, main 
steel Arch. inclined Arch. etc.) tensile structure roof with 
fabric (Serg Ferrari, Mehler Valmex) with white colour / 
translucent tensile polyester fabric of 900 Gsm both side 
coated with PVDF coating lacquer system on both sides, 
titaniumdioxide front side primer, low-wick, protected 
against microbal and fungai attack, UV-protected top coat 
of membrane type - 2 grade of required colour and shape 
and deign including necessary M. S. tensile steel structure 
of hollow section, gusset plates, trusses, pipes, base 
plates, bolts nuts, screws etc. complete.  

2272.56 Sqm      5,243.68    1,19,16,577.42  

2) RCC IN FOUNDATIONS, SUB-STRUCTURE, 
PEDESTAL: 
(Including Reinforcement Steel, RCC M25 Concrete, 
Form Work / Shuttering, Excavation, PCC etc. complete). 
Excavation in all types of soils, including existing PCC, 
Tiling, Rubble soling, etc. complete. 

36.00 Nos.    16,500.00         5,94,000.00  
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3) Providing and Erecting Box type Welcome Arch / Gate 
(Size : 20 Ft. Wide and 20 Ft. Height) including Designing, 
supplying, structural calculations, fabrication and erection  
(vertical box type columns, horizontal beam / main steel 
Arch. inclined Arch. at top etc.) tensile structure with fabric 
(Serg Ferrari, Mehler Valmex) with white colour / 
translucent tensile polyester fabric of 900 Gsm both side 
coated with PVDF coating lacquer system on both sides, 
titanium dioxide front side primer, low-wick, protected 
against microbal and fungai attack, UV-protected top coat 
of membrane type - 2 grade of required colour and shape 
and deign including necessary M. S. tensile steel structure 
of hollow section, gusset plates, trusses, pipes, base 
plates, bolts nuts, screws etc. complete.  

3.00 Nos. 2,75,000.00         8,25,000.00  

  Total Rs.: 1,33,35,577.00 

Add 4% Contingency:  5,33,423.00 

Total Amount Rs.: 1,38,69,000.00 

 

िवभागाचा अिभ ाय- ी साई धमशाळा इमारत चे बांधकाम िनयमानकूुल करणसेाठी तडजोड 
शु  काची र  कम तहसीलदार, राहाता यांचेकडे जमा केलेले आह.े सदरह बांधकाम नकाशे छाननी साठी सहा यक 
संचालक नगररचना, अहमदनगर यांचेकडे पाठिव  यात आले आह.े उप िवभागीय अिधकारी, िशड  यांचेकडून 
सदरह क  पास बांधकाम परवानगी ा  त झालेनतंर पािकगचे िठकाणी करावयाच े टे  साईल फॅ ीक शेडला उप 
िवभागीय अिधकारी, िशड  यांचेकडून बांधकाम परवानगी घणे ेआव  यक राहील.  

मागणी-  तरी सदरहकामी येणारे र  कम .१,३८,६९,०००/-मा चे खचास व याकामी िवहीत प  दतीने 
ई-िनिवदा मागिवणसे िनणयाथ सादर.  

िनणय .७१८ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१७२ मधील साईधमशाळा प रसरात  
साईभ ांच े सोयीसाठी टे साईल फॅ ीक शेड उभारणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
यासाठी येणा या  र कम .१,३८,६९,०००/- मा च ेअंदाजप क य खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाच ेिनिम ान ेिशड  शहरामधनु जाणा या कोपरगाव-को हार ( .रा.मा.८) 

या रा ीय महामागावर उ र बाजुस ता परु या व पात वागत कमान उभारण ेकामाच ेठेकेदार यांच ेदयेक आदा 
करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-  अिधिनयमाचे कलम 
१७ (१) नसुार रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार 
धाम क िवधी, पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था 
करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा  वय े
िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह ेती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे 
उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील, अशी तरतदू आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 
.६३१ अ  वये खालील माण ेठराव संमत कर  यात आलेला आह.े 

“ सं थानमाफत नगर-मनमाड हायवेवर देणगीदारामाफत ता परु या  व पात वागत कमानी तयार 
कर याचे काम चाल ू आह.े सदर कमानी उभारणकेामी देणगीदारान े र कम न िद यास ती सं थानमाफत अदा 
करणसे मा यता दे यात आली, तसेच श य होईल तेवढी कामे सं थानचे सबंधीत िवभागामाफत करणसे व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच वागत कमानीच ेिठकाणी लाईट ग व फुलांची सजावट 

कर यात यावी. ”  
 तावना- ी साईबाबा समाधी शता दी वषा िनमी  त कोपरगाव-को  हार ( .रा.मा.८) यावर ता  परु  या 

 व पात  वागत कमानी उभारणीकरीता साईभ  त डॉ.समुनजी, चेअरमन, साईधाम फ डेशन, मुंबई यांनी  यांच े
िद.०४/०७/२०१८ रोजीचे  हॉटसअ्पॅ  दारे ा  त झाले  या प ाने दणेगी दाखल  वागत कमान उभारण े बाबत 
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ई  छा दश त केली होती.  यानसुार  यांना दणेगीदाखल कमान उभारणीच े काम सु  करणसेाठी 
िद.११/०७/२०१८ रोजी  या प ान ेकळिवणते आले होते.  

साईधाम फ डेशन, मुंबई यांचे माफत सदरह कमानीच ेकामातील िस  हील व फॅ ीकेशनचे काम अ रहतं 
इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांना दे  यात आले होते.  ठेकेदार यांचमेाफत सदरह काम पणु कर  यात आले 
आह.े  ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांनी  यांचे िद.२४/१०/२०१८ रोजीचे प ान े साईधाम 
फ डेशन यांचेमाफत सदरह कामाच ेपमेट केले जात नसलेबाबत कळिवले आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६३१ अ  वये  वागत कमानी 
उभारणकेामी दणेगीदाराने ठेकेदार यांच ेिबलाची र कम आदा न के  यास ती सं थानमाफत अदा करणसे मा यता 
दे यात आली आह.े  

आता, ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांनी  यांचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे प ान े
सदरह कामाचे .१६,५५,५४०/- मा चे िबलापोटी .३,००,०००/- मा  साईधाम फ डेशन यांनी आदा केली 
असनु उवरीत िबलाची र  कम .१३,५५,५४०/- मा  िमळावी अशी िवनंती केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त माण े ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांना िबलाची 
र  कम आदा करणपेुव  साईधाम फ डेशन व ी.िवलास महाडीक, ॉड  शन िडझाईनर व आट डायरे  टर यांना 
सदरच े काम ठेकेदारास िकती र  कमेच े िदले होते व  यापैक   यांना िकती र  कम आदा केलेली आह े याची 
िवचारणा क न उवरीत र  कम ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांना आदा करता येईल, असे मत 
आह.े 

 ताव- तरी ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यानंा  वागत कमानीच े फॅ ीकेशन व 
िस  हील वकचे कामापोटी िबलाची र  कम .१३,५५,५४०/- मा  आदा करणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .७१९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाच ेिनिम ान ेिशड  शहरामधनु जाणा या कोपरगाव-को हार ( .रा.मा.८) 
या रा ीय महामागावर उ र बाजसु ता परु या व पात वागत कमान  उभारणीचे काम दगेणीदाखल करणेबाबत 
साईभ  त डॉ.समुनजी, चेअरमन, साईधाम फ डेशन, मुंबई यांनी ई छा दश त केली होती. यानसुार साईधाम 
फाऊंडेशन, मुंबई यांच े माफत सदरह कमानीचे कामातील िस  हील व फॅ ीकेशनच े काम अ रहतं इिंजनीअर ग 
व  स, औरंगाबाद यांना दे  यात आले होते.  ठेकेदार यांचमेाफत सदरह काम पणु कर  यात आले आह.े 

  तथापी, ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद यांनी सदरह कामाच ेर कम .१६,५५,५४०/- 
मा चे िबलापोटी र कम .३,००,०००/- मा  साईधाम फ डेशन यांनी आदा केली असनु उवरीत िबलाची र  कम 
.१३,५५,५४०/- मा  साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांचेकडून िमळत नस याने सदरची उवरीत िबलाची र कम 

िमळणेबाबत िवनंती केली आह.े   
  यावर सिव तर चचा होऊन, साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांनी सदरचे काम ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग 

व  स, औरंगाबाद यांना िकती र  कमेचे िदले होते व  यापैक   यांना िकती र  कम आदा केलेली आह,े  याची 
िवचारणा क न उवरीत िबलाची र  कम .१३,५५,५४०/- मा  ठेकेदार अ रहतं इिंजनीअर ग व  स, औरंगाबाद 
यांना आदा करणसे मा यता दे यात आली. तसेच वागत कमानीवरील साईधाम फाऊंडेशन, मुंबई यांच े नाव 
काढून टाक यात यावे व भिव यात यांना सं थानचे कोणतेही काम दऊे नय,े असे ठरले.                                   

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ ी साईनाथ णालयातील भलुत  डॉ टरांना न यान ेसु  होत असले या २०० % ो साहन (इ सिट ह) भ ा 

ऐवजी पवु माण ेदर िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. 
 यव  थापन सिमती ठराव .:- १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३१/०८/२०१६  या सभेतील 

िनणय . ६०६ २) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१८  या सभेतील िनणय . १२६ ३) मा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद.२३/१०/२०१७  या सभेतील िनणय . ८६८ ४) मा.  यव  थापन सिमती सभा 

िद.२२/०८/२०१८  या सभेतील िनणय . ५२५. 
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ा  तािवक:- ी साईनाथ  णालयातील त  वै क य अिधकारी व शासक य पदावर काम करणारे 
वै क य अिधकारी यांना ो  साहन भ  ता लाग ु करण े बाबत मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०७/२०१७ 
रोजीचे सभेत िवषय . ८५ िनणय . ६०५ व मा.  यव  थापन सिमती िद.१४/११/२०१७ िवषय िवषय . १ 
िनणय .८६८ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े  याअनषंुगान े संदभ . ४ चे िव  त िवभागाकडील 
प ा  वये ी साईनाथ  णालयातील त  वै क य अिधकारी व शासक य पदावर काम करणारे वै क य 
अिधकारी यांना िद.०१/०७/२०१८ पासनु २०० ट  के  ो  साहन (इ  सिट  ह) भ  ता लागू करणते आलेला आह.े  

सदंभ . ५ चे प ा  वये ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ. मह  िवलास तांबे व गोिवंद ीपतराव 
कलाटे या दोघांनी िद.०२/१०/२०१८ रोजीचे अजा  वये व रल माण े ो  साहन भ  ता ऐवजी पुव माण े
िद.१५/०७/२०१६ राजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े िवषय . २५ िनणय . ६०६ अ  वये  यांचे डयटुी 
 यित र  त सं  याकाळी ६ ते १० या वेळेस होणा-या मेडीयम ऑपरेशनसाठी र  कम . ६५०/- व मेजर/तातडीचे 

ऑपरेशनसाठी र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) तसेच िद. १९/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभा िवषय . २०, िनणय . १२६ अ  वये ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांच ेसंपणु पद े
भरेपयत गरजेनसुार आह े  याच भुलत  डॉ  टरांना टीन /तातडी  या श  ि येकरीता मेडीयम ऑपरेशनसाठी 
र  कम . ६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) अित र  त दर 
कायम ठेवणकेरीता अजा  वय ेिवनतंी केलेली आह.े  

िवभागाचे मत :-स ि थतीला ी साईनाथ  णालयातील त  तसेच अितिविश  ट त  सवच डॉ  टरांना 
ो  साहन भ  ता लागु झाला असलेमळेु भलुत  डॉ  टरांना देखील सदरचा ो  साहन भ  ता लाग ू झाला आह.े 

याकरीता  यांना सवच ऑपरेशन करण े आव  यक आह.े तशा आशयाचा मु ा . १४ ो  साहन भ  ता 
िनयमावलीम  य ेटाक  यात आलेला आह.े  याम  य ेअसे नमदु केलेले आहे क ,  णालयात कायरत भुलत ांना 
सायंकाळी ६०० वाजेनतंर िनयोिजत व तातडी  या श  ि येसाठी उपि थत राहण े आव  यक राहील,  याचा 
कोणताही वेगळा मोबदला िमळणार नाही. परंत ु भलुत  डॉ  टरांची डयटुी ही सकाळी ०८.०० ते सायंकाळी 
०४.०० अशी असलेमळेु सदर  या डयटुीचे वेळेत होणा-या श  ि या भलुत  डॉ  टस दते आहते. सायंकाळी 
०६.०० वाजेनंतर  या अित र  त केससेसाठी  यांना व रल िनयमा माण ेअित र  त भ  ता िमळत नसलेमळेु  यांनी 
केससे देणसे त डी नकार िदलेला आह.े यासंबंधी  णालया  या वै क य अिधि का यांचशेी  यांनी चचा केली 
परंतु सदरचा िनणय हा मा.  यवस ्थापन सिमतीचा असलेमळेु मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेशी चचा करावी 
अस ेठरले.  
 ी साईनाथ  णालयात आठवडयातून तीन िदवस (मंगळवार, बुधवार, गु वार) सायंकाळी ०६.०० 
वाजेनंतर डॉ. राम नाईक यांचे िवभागातील साधारणपण े१० ते १५ केससे दनंैिदन होत असतात. डॉ. राम नाईक 
 वतः सदर केससेचा कोणताही मोबदला घते नाहीत परंतु भलुत  डॉ  टरांनी सदर  या केसेस देणसे नकार िदलेला 

असलेमुळे डॉ. राम नाईक यांच े दखेरेखेखाली असले  या  णांचे ऑपरेशन स ि थतीला होत नाहीत. संगी 
 णांना िडसचाज करावा लागतो. याकरीता मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेबरोबर  णालया  या वै क य 

अिधि का, जनरल सजन डॉ. राम नाईक, भलुत  डॉ. मिनषा िशरसाठ, डॉ. मह  तांबे, डॉ. गोिवंद कलाटे यांनी 
चचा केली असता डॉ. राम नाईक यांचे कामाचा आवाका पहाता व  णांची  यांचेवरील  दा पहाता भलुत  
डॉ  टरांना खालीलपैक  कोणताही एक भ  ता ि वकारणकेामी मु  य कायकारी अिधकारी यांनी मभुा िदली व तशा 
आशयाचा अज करणसे सांिगतले.  
१) इतर डॉ  टरां माणचे २०० ो  साहन भ  ता ि वकारावा व सव केसेस करा  यात.  
२) पवु माणचे साय.ं ०६.०० वाजेनतंर  या केसेससाठी मा.  यव  थापन सिमती िनणया माण े मेडीयम 
ऑपरेशनसाठी र  कम . ६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) 
मानधन घे  यात याव.े  

या अनषंुगान े भलुत  डॉ  टरांनी िद.०२/१०/२०१८ रोजी पवु माण े भ  ता िमळणबेाबत अज सादर 
केलेला आह.े  ी साईनाथ   णालयात स ि थतीला दोनच भलुत  डॉ  टस कायरत आहते. तरी सदर 
डॉ  टरांवर ताण पडू नये याकरीता यापवु      िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय . 
१२६ अ  वये डॉ  टरांचे पॅनल बनिवण े कामी मा  यता िदलेली होती.  यानषुगंाने एकुण चार भलुत  डॉ  टस 
पॅनलवर घतेलेले आहते. व आव  यकतेनसुार  यांना ऑनकॉल बेसीस श  येकरीता बोलिवणसे सु  आह.े 
तरीदखेील तरी देखील डॉ. तांबे व डॉ. कलाटे ह े  णालयातील कायम भलुत  डॉ  टस असलेमळेु  यांनी 
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िदले  या अजाचा िवचार करता खालील अटी शत वर  यांना सायंकाळी ०६.०० नंतर  या केससेच े अित र  त 
मानधन दे  यात याव.े 
३) डॉ. राम नाईक यांचे िवभागात आठवडयातुन ितनच िदवस (मंगळवार, बुधवार, गु वार) साय.ं ६ 
वाजेनंतर केसेस होत आहेत. पैक  टीन शेडयलु माण े  या भलुत  डॉ  टरांची डयटुी डॉ. राम नाईक यांच े
िवभागाकरीता असले  यांनी डॉ. नाईक यांच ेकेसेस करा  यात उव रत िदवशी कायम भलुत  डॉ  टरांना ाधा  य 

ावे. अ  यथा पॅनलवरील भलुत  डॉ  टरांना बोलिवता येईल.  
४) सदर भलुत  डॉ  टरांनी रोटेशन माण ेऑनकॉल डयटुी आठवडयातून दोन िदवस (  यके  दोन िदवस ) 
करण े आव  यक आह.े  याचा कोणताही मोबदला दतेा यणेार नाही. उव रत िदवशी पनॅलवरील असले  या 
डॉ  टरांना बोलिवता येईल.  
५) भलुत  डॉ  टरांनी दोन रिववार (ऑन कॉन डयटुी)  यके  १ रिववार अशी करावी व  याचा कोणताही 
C-Offदेता येणार नाही. तसेच उव रत रिववार बाहे न पनॅलवरील भलुत  बोलिवता यईेल.  
६) तसेच पणुवेळ भलुत  डॉ  टस रजेवर असतील तर पॅनलवरील भलुत ांना आव  यकतेनसुार बोलिवता 
येईल.  
७) जेणके न कोणतीही केस  यां  या डयटुीत Postponed होणार नाही, याची संपणु द ता भलुत  
डॉ  टरांची राहील.  

तरी याम  य ेकाही गैर कार / टाळाटाळ आढळलसे भलुत  डॉ  टरांना दे  यात यणेारा अित र  त भ  ता 
वसलु करणते येईल. तसचे िनयमा माण ेएकाच वेळी अनेक गो  टीचा लाभ दतेा येणार नाही. यामळेु एकाच वेळी 
दसु-या ओटीसाठी िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती िनणय . १२६ अ  वये देणते येणारा 
अित र  त भ  ता दखेील  यापढु ेदतेा येणार नाही.  

ी साईनाथ  णालयातील सव डॉ  टरांना २०० ट  के ो  साहन भ  ता देत असलेमळेु महारा   शासन 
िनणय .सासिंव १०१७९८० . .१०८/का.१६ व िद. २२/०८/२०१८ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िवषय . २०, िनणय . ५२५ अ  वये सव डॉ  टरांच े०३ व ०६ वेतनवाढी र  करणते आलेल ेआह.े  या माण े
भलुत  डॉ  टरां  या देखील तीन व सहा वतेनवाढी बाबत िनणय होण ेआव  यक आह.े  
 

१. ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांना सायंकाळी ०६ ते १० या वेळेत होणा-या श  यचेा 
िमळणार भ  ता खालील माण े(लाभ . ०१) 
 
अ.नं. 

 
भलुत  

डॉ  टरांच ेनांव 
मिहना एकुण केससे एकुण र  कम 

मेिडयम मेजर एकुण 
०१ डॉ. ीपत 

गोिवंदराव 
कलाटे 

फे वुारी-१८   ११ १६ २७ २६९०० 
माच -१८   १४ ३३ ४७ ४८७०० 
एि ल -१८   १६ ३७ ५३ ५४८०० 
मे -१८   १८ ३८ ५६ ५७३०० 
जुन -१८   २१ ४७ ६८ ७००५० 

एकुण ८० १७१ २५१ २५७७५० 

अ.नं. 
 

भलुत  
डॉ  टरांच ेनांव 

मिहना एकुण केससे एकुण र  कम 
मेिडयम मेजर एकुण 

०२ डॉ. मह  
िवलासराव 

तांबे 

फे वुारी-१८   १७ २३ ४० ३८६५० 
माच -१८   ०६ २६ ३२ ३५६५० 

एि ल -१८   १४ ३७ ५१ ५३५०० 
मे -१८   १३ ३८ ५१ ५४०५० 

जुन -१८   २४ ४४ ६८ ६७८५० 
एकुण ७४ १६८ २४२ २४९७०० 
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०२. ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांना अित र  त ओ.टीसाठी  टीन/ तातडी  या श  यचेा 
िमळणार भ  ता खालील माण े (लाभ . ०२) 

 
अ.नं. 

 
भलुत  डॉ  टरांचे नांव मिहना एकुण केससे एकुण 

र  कम मेिडयम मेजर एकुण 
०१ डॉ. ीपत गोिवंदराव 

कलाटे 
फे वुारी-१८   ०७ १४ २१ २०१५० 
माच -१८   ०१ ०३ ०४ ४२५० 

एि ल -१८   ०२ ०४ ०६ ६१०० 
मे -१८   ० ०५ ०५ ६००० 

जुन -१८   ० ०३ ०३ ३६०० 
एकुण १० २९ ३९ ४०१०० 
 

अ.नं. 
 

भलुत  डॉ  टरांचे नांव मिहना एकुण केससे एकुण 
र  कम मेिडयम मेजर एकुण 

०२ डॉ. मह  िवलासराव 
तांबे 

फे वुारी-१८   ०१ ०४ ०५ ५४५० 
माच -१८   ० ०४ ०४ ४८०० 

एि ल -१८   ०२ ०७ ०९ ९७०० 
मे -१८   ०२ १० १२ १३३०० 

जुन -१८   ० ०२ ०२ २४०० 
एकुण ०५ २७ ३२ ३५६५० 
 

भलुत  डॉ  टरांना एकुण (लाभ . ०१ व ०२) अदा होणारी र  कम  
अ.नं. भलुत  डॉ  टरांचे 

नांव 
 

मिहना ०६ ते १० या 
वेळेतील लाभ  

टीन/तातडी  या 
श  या दसु-या 

ओटीचा लाभ 

एकुण अदा 
होणारी 
र  कम  

०१ डॉ. ीपत 
गोिवंदराव कलाटे 

फे वुारी-१८   २६९०० २०१५० ४७०५० 
माच -१८   ४८७०० ४२५० ५२९५० 

एि ल -१८   ५४८०० ६१०० ६०९०० 
मे -१८   ५७३०० ६००० ६३३०० 

जुन -१८   ७००५० ३६०० ७३६५० 
एकुण २५७७५० ४०१०० २९७८५० 
 

अ.नं. 
 

भलुत  डॉ  टरांचे 
नांव 

मिहना  
०६ ते १० या 

वेळेतील लाभ  

टीन/तातडी  या 
श  या दसु-या 

ओटीचा लाभ 

एकुण अदा 
होणारी 
र  कम  

०२ डॉ. मह  
िवलासराव तांब े

फे वुारी-१८  ३८६५० ५४५० ४४१०० 
माच -१८  ३५६५० ४८०० ४०४५० 

एि ल -१८  ५३५०० ९७०० ६३२०० 
मे -१८  ५४०५० १३३०० ६७३५० 

जुन -१८  ६७८५० २४०० ७०२५० 
एकुण २४९७०० ३५६५० २८५३५० 
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०३. भलुत  डॉ  टरांच ेमळु वतेनाम  य ेजादा ०३ व ०६ वेतनवाढी दखेील अदा केललेे आह.े (लाभ . ०३ )  
वै क य संचालक यांचे अिभ ायः-  
अ. सदर भलुत ां  या िवनंती अजानसुार  यांना माह ेजलैु-२०१८ पासनू न  याने सु  होत असले  या २०० 
ट  के ो  साहन भ  ता न दतेा व  यांची ो  साहन वर वेतनवाढ ( ०३ िकंवा ०६ इं मट) कमी न करता  यांना 
 यांना आह ेतेच वेतन ठेवणते याव ेव मा.  य. सिमती सभा िद. ३१/०८/२०१६ रोजी  या िवषय . २५ िनणय . 

६०६ अ  वये भलुत ांना सं  याकाळी ०६ ते १० या वेळेत होणा-या सव केसेस व आव  यक असले  या िमडीयम 
ऑपरेशनसाठी पय े६५० व मेजर तातडीचे ऑपरेशनसाठी पये १२०० या माण े(  यके  ऑपरेशनसाठी) दर 
दे  यात यावे तसेच डॉ.राम नाईक यांच ेसायंकाळी ०६ नतंर  या केसेस करणसेाठी पणु वेळ भलुत  डॉ  टरांना 

ाधा  य दे यात याव.े जर पुण वळे भलुत  रजेवर असतील तर पनॅलवरील ि हजीट ग भलुत ानंा बोलिवणते 
याव.े  
आ. मा.  य.सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ िवषय . २० मधील िवभागाचे अिभ ाय व िनणय . १२६ 
नसुार ी साईनाथ  णालयातील भुलत  डॉ  टस दोन ऑपरेशन िथएटरमधील श  या पार पाडत आह.े  यांनी 
दाेन ऑपरेशन िथएटरमधील श  या अडॅजेस क न ितस-या िथएटरम  य े श  क या करा  यात. ितस-या 
ऑपरेशन िथएटरकरीता या दोन भलुत ानंा पवु  िन  चीत केले माण ेिमडीयम ऑपरेशनसाठी पये ६५० व मेजर 
तातडीचे श  येसाठी . १२०० दर दतेा येईल. याकरीता पणुवेळ भलुत ांना ाधा  य दे  यात याव.े जर पणुवेळ 
भलुत  रजेवर असतील तर पनॅलवरील ि हजीट ग भलुत ानंा बोलिवणते याव.े 
इ. पणुवेळ भलुत  व पॅनलवरील नेमले  या ि हजीट ग भुलत ांच ेदराम  य ेतफावत नसावी.  

िवभागाचा अिभ ाय :- ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ  टरांना ो  साहन भ  ता लाग ु होणपेवु  
सदर भलुत  डॉ  टरांना साय ं ६ ते १० या वळेेत तसेच अित र  त श  ि येसाठी अदंाज े ४०,०००/- ते 
५०,०००/- इतका भ  ता िमळत होता. स ि थतीला  यांना २०० ट  के माण ेइ  सिट  ह साधारणपण ेिततकाच 
 हणजे अदंाजे ५०,०००/- एवढा िमळत आह.े 

करीता,  ०१. भलुत  डॉ  टस यांची िद. ०२/१०/२०११ रोजी  या अजाचा िवचार होणसे 
  ०२. िद. ०१/०७/२०१८ रोजी पासनू लाग ूकेले  या ो  साहन भ  ता (इ  सिट  ह) र  करणसे  
  ०३. सायंकाळी ०६ ते १० या वेळेचे केससेच ेदर भलुत  डॉ  टरांना पवु माण ेलागू होणसे. 
  ०४. तातडीचे / टीन श  या दर दणेसे िवचार होणसे  
  ०५. भलुत  डॉ  टस यांचे जादा दणेते आले  या तीन व सहा पगारवाढी (इं मट)बाबत  
                                 िनणय होणसे. 
  ०६. िद. ०१/०७/२०१८ पासनू आ  तापयत देणते आले  या ो  साहन भ  ता वसलू होण े 
                                 बाबत िनणय होणसे.(२००% माण)े 

सदरचा  ताव उपरो  त अटीशत  माण े अ.नं.०१ ते ०६ मु यावरील िनणय होणकेरीता अथवा 
वै िकय संचालक यांनी िदले  या अिभ ाय नसुार िनणय घे  याकरीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती 
सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .७२० यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईनाथ  णालयातील भलुत  डॉ. मह  िवलास तांबे व डॉ.गोिवंद ीपतराव 
कलाटे या दोघांनी िद.०२/१०/२०१८ रोजीचे अजा  वय े जुलै-२०१८ पासनू न यान े सु  झालेला २०० ट के 

ो साहन भ ा न दतेा पवु माण े िमडीयम ऑपरेशनसाठी र  कम . ६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी 
र  कम . १,२००/- ( ित ऑपरेशनसाठी ) अित र  त दर कायम ठेवणेबाबत केलेली िवनंती मा य कर यात 
आली. 

ी साईनाथ णालयातील भलुत  डॉ टरांना माहे जुलै-२०१८ पासनू न यान ेसु  झालेला २०० ट के 
ो साहन भ ा न दतेा पवु माणचे सायंकाळी ०६.०० ते १०.०० या वेळेत होणारे सव ऑपरेशन तसेच 

आव यक असलेले िमडीयम ऑपरेशनसाठी र कम .६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरेशनसाठी र कम 
.१२००/- या माण े येक ऑपरेशनसाठी दर दे यात याव.े तसेच डॉ.राम नाईक यां या सायंकाळी ०६ नंतर 

होणा या केसेस करणेसाठी  पणु वेळ भलुत  डॉ टरांना ाधा य दे यात यावे. जर पणु वेळ भलुत  डॉ टर रजेवर 
असतील तर पॅनलवरील ि हजीट ग भलुत  डॉ टरांना बोलिव यात याव,े असे ठरले.  

(कायवाही - वै क य संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

 
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.०८, िनणय .७२१   महारा  दकुाने व यापारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार कं ाटी कामगारांना 

िद.०१.१२.२०१८ पासनू भरपगारी सा ािहक सु ी (Paid Weekly Off ) दे यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- .कामगार अिधकारी, कामगार िवभाग/ .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.०९, िनणय .७२२  िशड  नगरपचंात ह ीतील नगरपचंायत मालक या स ह .१०३ मधील ॲमेिनटी पेस व 

ओपन पेस येथे इनडोअर टेडीयम तसेच ऑडीटोरीयम िवकसीत करणबेाबतच े तावात मा.छाननी सिमतीच े
िद.२२.०८.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .३९ नसुार काढले या टु बाबत मु यािधकारी, िशड  नगरपचंायत 
यांनी जा. .नप/टे-०८/३०१३/२०१८, िद.२०.११.२०१८ नसुार पतुता अहवाल सादर केला आह.े सदर 
अहवालाची न द घे यात आली व  इनडोअर टेडीयम तसेच ऑडीटोरीयम िवकसीत करणसेाठी र कम 
.१२,०८,८३,६७४/-मा   एवढे अनदुान मागणीचा ताव पतुता अहवालासह पु हा मा.छाननी सिमतीपढु ेसादर 

कर यात यावा, असे ठरले.                                                                      
 (कायवाही-मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.१०, िनणय .७२३  िद.०५.१०.२०१८ रोजीच े मा. यव थापन सिमतीच े सभेत िनणय .६१३/२० खालील 

माण े झालेला आह.े 
  “िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी मा.िज हािधकारी यांच े

अ य तेखालील सिमतीन े कळिवले या शाळा खो यामधनु शाळांची िनवड िद.०३.०९.२०१८ रोजी या 
थािनक उपसिमतीच ेसभेम य ेकर यात आली होती. मा  यावर पु हा चचा होऊन मा.िज हािधकारी यांनी फेर 

आढावा घते यानंतर यांचेकडून न यान ेनवीन शाळा खो यांची गरज असले या शाळांची नावे व सं या ा  
झा यानंतर न यान े शाळा खो यांची िनवड कर यासाठी ताव  थािनक उपसिमती सभेपढुे सादर कर यात 
यावा, तोपयत पिह या ट पयातील अनदुान .१० कोटी थिगत ठेव यात याव.े अशी उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.”   

आजच े सभेम य े उपरो  िनणयावर सिव तर चचा होऊन, िवधी व याय िवभागाचा शासन  िनणय 
.सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६ जुन,२०१८ अ वय े िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना 

शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात .१० कोटी इतके अनदुान दे यास मा यता िमळालेली 
आह.ेिज हा प रषद, अहमदनगर  यांना नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी मा.िज हािधकारी यांच े
अ य तेखालील सिमतीन े कळिवले या शाळा खो यामधनु शाळांची िनवड िद.०३.०९.२०१८ रोजी या 
थािनक उपसिमतीच ेसभमे य ेकर यात आली होती. यानसुार पिह या ट यातील अनदुान र कम .१० कोटी 

िज हा प रषद,अहमदनगर  यांचमेाफत शासनाच ेसावजिनक बांधकाम िवभाग,अहमदनगर यांचकेडे वग कर यास 
मा यता दे यात आली. 

तसेच िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना उवरीत र कम .२० कोटी अनदुान दणेबेाबत या तावास 
शासन मा यता िमळा यानतंर मा.िज हािधकारी यांच े अ य तेखालील सिमतीकडून उवरीत शाळा खो यांची 
यादी मागिव यात यावी. मा.िज हािधकारी यांचेकडून ा  झाले या शाळा खो यांची िनवड कर यासाठी ताव 
पु हा  मा. थािनक उपसिमतीच े सभेसमोर सादर कर यात यावा. मा.उपसिमतीच े िशफारशीनसुार  व 
मा. यव थापन सिमतीच े मा यतेने िनवड कर यात आले या शाळा खो यांकरीता दसु या ट यातील र कम 
.२० कोटी अनदुान  िज हा प रषद, अहमदनगर  यांचेमाफत शासनाचे सावजिनक बांधकाम िवभाग,अहमदनगर 

यांचकेडे वग कर यात याव,े असे ठरले. 
   (कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय  नं.११, िनणय .७२४   िद.०१.११.२०१८ रोजीच ेमा. यव थापन सिमतीच ेसभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.१७,  

िनणय .६९४ अ वय े ठरलेनसुार ी.कृ णा िव नाथ वालझाडे, कं ाटी स लागार (सेवा िनवृ  नायब 
तहिसलदार) यांनी मागील एक वषात केले या कामाचा अहवाल सादर केलेला असुन सदरचा अहवाल 
समाधानकारक अस यान े यांना िद.१९.१०.२०१८ पासनू िद.१८.०९.२०१९ पयत ११ मिहने या 
कालावधीसाठी एकि त र कम .२५,०००/- मा  इत या मािसक मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणनू 
मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.                                     (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.१२, िनणय .७२५  िशड  नगरपचंायतीच ेअि नशमन वाहन खरेदीसाठी सं थानकडून र कम .५० ल  िनधी ची 

मागणी केली होती. याबाबत सिव तर फेर ताव सादर करणबेाबत िशड  नगरपचंायतीस कळिव यात आले होते. 
यानसुार मु यािधकारी,िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी फोम टडर अि नशमन वाहन खरेदीचा सिव तर ताव 

सादर केला असुन सदर तावाच ेअवलोकन क न िशड  नगरपचंायतीस अि नशमन वाहन खरेदीसाठी र कम 
.५० ल  मा  िनधी दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव िशफारशीसाठी मा.छाननी सिमतीपढु े

ठेवनू याच ेिशफारशीनंतर शासन मा यतेने िनधी उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले.    
(कायवाही- - मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.१३, िनणय .७२६   मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े हटॅकराच े संबधीत रट अज दाखल 

कर यासंबधीत ॲङ आर.एन.धोड यांची फ  र कम .२ लाख आदा करणेस तसेच आयकर िवषयक मा.उ च 
यायालय, मुंबई येथे रट यािचका सनुावणीसंबधीत व र  वक ल ी.एस.गणेश यां या िद ली ते मुंबई व मुंबई ते 

िद ली या िवमान वासाची ितक टे Trail Blazer Tours India Pvt.Ltd. या सं थेमाफत काढ यात आली 
होती.सदर ितक टाची र कम .१,४८,८८८/- मा  Trail Blazer Tours India Pvt.Ltd. या सं थेस RTGS 
दारे आदा कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- .िवधी अिधकारी,िवधी िवभाग/मु यलेखािधकारी)    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय  नं.१४, िनणय .७२७  ी साईबाबा मंिदर िशड  दशनरांग क पाच ेठेकेदार भान ुक शन, मुंबई यांच े ितिनधी 

ी. दशन भानशुाली (पाटनर) हे आजचे सभेपढु ेउपि थत होत.े सदर क पाच ेबांधकामासाठी राहाता व लगतचे 
तालु याम य ेनैसिगक वाळू उपल ध नस याने Artificial Sand वापरणेस परवानगी िमळणेबाबत यांनी सभेस 
िवनंती केली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर कामाच े िनिवदा शत नसुार नैसिगक वाळू उपल ध नस यास 
तातडीच ेप र थीतीत Artificial Sand वापरणसे परवानगी दे याची तरतुद अस यान,े ठेकेदार भान ुक शन, 
मुंबई यांना सदर क पासाठी नैसिगक वाळू उपल ध होईपयत परंत ुजा तीत जा त िद.३१ िडसबर,२०१८ अखेर 
पयतच ेकालावधीकरीता VSI Quality Artificial Sand आव यक या तपास या क न वापर यास परवानगी 
दे यात यावी, तसेच या कालावधीनंतर नैसिगक वाळूचे उपल धतेबाबत आढावा घऊेन पढुील िनणय घे यात 
यावा,  असे ठरले.                                                         (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .६९७ ते  ७२७ सवानमुते घे  यात आल.े 

यानंतर दपुारी ०३.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 
 
                                                              
                 वा रीत/-                                 वा रीत/- 
                              ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी               अ य  
                                                           ी   साईबाबा   सं थान िव त यव था,  िशड . 


