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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०४/ २०१८                                                                      िदनांक ०४.०४.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                             वेळ- दपुारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ 
६९८३/ २०१८, िदनांक २७ माच, २०१८ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानुसार सदरह सभा बुधवार 
िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० 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. ी. ताप सखाहारी भोसल,े सद य    
०५. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं, सद य  ०६. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य  
०७. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   ०८. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या 

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेसाठी मा.डॉ.मनीषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 

सिमती या िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. परंत ु या बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया संदभात 
िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली 
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनलेा यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास संमती िदली होती. परंतु याबाबत अजुन कोणतीही 
कायवाही झाललेी नस यान,े याचा खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

तसेच मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 
सिमती या िदनांक ०४.०४.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेचे ेतीनही सद य हजर रहाणार नाहीत. 
हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस 
यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत 
अजनुपयत कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक त उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द 
यावी. ध यवाद.  

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०७.०३.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .२२४ िदनांक ०७.०३.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
(१) िनणय .१६१- 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या वतीन ेगोशाळा तयार करणकेामी यापुव  िनि त केलेली जागा 
यो य होणार नाही, असे सिमती सद यांच ेमत झाल.े याकरीता मंिदर प रसर अथवा भ िनवास प रसराम य ेयो य 
जागेची िनवड क न, जागा िनि तीचा तसेच सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांच े मागदशनाखाली 
गोशाळे या यव थापन बाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.   

         (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणेकामी यापवु  िनि त केलेली जागा 

यो य असून गोशाळा सु  करणकेामी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस व यासाठी येणा या अपे ीत 
खचास मा यता दे यात आली. त पवु  क प सु  कर यासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची 
मंजरुी घे यात यावी, असे ठरले.             (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(२) िनणय .१६५- 
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े टडर/ करारनामा मसु ात Arbitration लॉजचा समावेश 

करणसे मा यता दे यात आली व या Arbitration लॉजचा मसदुा जे  कायदते  व सिमती सद य ॲङ मोहन 
जयकर यांनी तपासनु अतंीम क न ावा, अस ेठरल.े                (कायवाही- िवधी अिधकारी) 

या िनणयाम य ेखालील मसु ाचा समावेश करणते यावा.  
उपरो माण े ठरलेनसुार दर यानच े कालावधीम य े सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी 

Arbitration लॉजचा मसदुा खालील माण ेअतंीम क न िदला आह.े  
Article -29 Arbitration & Jurisdiction, “The parties hereto shall attempt to resolve 

all disputes, claims and questions  whatsoever which shall arise out of, or touching this 
Supply Agreement or the interpretation and efficacy of any of the Clauses herein contained 
by mutual agreement within 30 days of the receipt of notice from the concerned party 
addressed to the other party of the existence of any such dispute, claims or questions. 

Any such disputes claim and /or question whatsoever which shall arise either 
during the validity of this Supply Agreement or thereafter between the Party hereto and the 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi  touching these presents or as to any other matter in 
any way relating to this Supply Agreement or the affairs thereof or the mutual rights, 
duties or liabilities under the Supply Agreement and which cannot be resolved by an 
agreement acceptable to both the parties as above, may be referred to the arbitration of a 
single arbitrator to be appointed by both the parties and such arbitration shall be in 
accordance with and subject to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 
or any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force. The 
arbitration proceedings shall be conducted in English language and the venue for the same 
will be at Aurangabad only. 

All matters referred to above shall be subject to Laws prevalent in India and the 
courts in Aurangabad shall have exclusive jurisdiction. 

उपरो माण ेअतंीम क न िदले या मसु ास मा यता दे यात आली व सदरह Arbitration लॉजचा 
समावेश सं थानच ेटडर/ करारनामा मसु ात करणेत यावा, असे ठरले.    (कायवाही- िवधी अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(३) िनणय .१८७- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वषात ी रामनवमी उ सव-२०१८ च ेऔिच य 
साधनू ी साईलीला िवशेषांक मराठी व िहंदी-इं जी छपाई क न घणेेस व याकामी येणा या .१,८८,७६०/- 
मा च ेखचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वषात ी रामनवमी उ सव-२०१८ च ेऔिच य 

साधनू १०० पानांचा ी साईलीला िवशेषांक मराठी व िहदंी-इं जी स याच े मंजरु दराने छपाई क न घेणसे व 
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (४) िनणय .१९१- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढीम  य े वेळोवेळी तयार होणारा अित र  त  लाझमा 
National Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थसे शासन िनयमावली माण ेिव  
करणसे, व  या बद  यात यांचेकडून Inj.Albumin िकंवा Inj. Immunoglobulin इजंे  शन आव  यकतेनसुार 
घेणसे तसेच यासाठी National Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थबेरोबर करार 
करणसे मा यता दे यता आली.         (कायवाही- .वै िकय अिधि का, साईनाथ णालय) 
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याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढीम  य े वेळोवेळी तयार होणारा अित र  त  लाझमा 

National Plasma Fractionation center, Mumbai या शासक य सं  थेस शासन िनयमावली माण,े 
शासक य दराने िव  करणसे व यांचेकडून Inj.Albumin िकंवा Inj. Immunoglobulin इजंे  शन 
आव  यकतेनसुार िवकत घणेेस तसेच यासाठी या सं  थेबरोबर करार करणसे मा यता दे यता आली.          

  (कायवाही- .वै िकय अिधि का, साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(५) िनणय .२०४- 
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरल ेक , साई णवािहका क पाम य ेसं थानन ेAgreegator ची 

भिूमका पार पाडावी. मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीशी चचा क न एका णवािहकेची िकंमत िनि त करावी. सदर 
िकमती या २५% र कम णवािहका मागणी करणा या सं थेन ेव उवरीत ७५% र कम साईभ ांनी मिहं ा ॲ ड 
मिहं ा कंपनीकडे भरावते. यासाठी सं थानन ेसव साईभ ांना आवाहन कराव.े  

थम मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनी या ितिनध शी चचा क न या क पासाठी  णवािहकेची िकंमत िनि त 
करावी. सदर णवािहकेवर “साई णवािहका” अस ेकंपनीमाफत ि टं क न याव.े यासाठी थम कायवाही करावी.  

स या सदर क पासाठी या साईभ ांनी दणेगी िदलेली आह,े यांना यांची र कम परत करता येईल 
का? याबाबत अ यास क न ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल.े  

        (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
या िनणयाम ये खालील मजकुर समािव  करणेत यावा.  
साई णवािहका क पासाठी साईभ ांनी देणगी िदले या रकमचेा सदर योजनेसाठी िविनयोग कसा 

करता येईल, याबाबत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांच ेमागदशनाखाली कायदते  व आयकर त ांचा 
स ला घे यात यावा, असे ठरले.      (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ िदनांक २२.०३.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .२२५ िदनांक २२.०३.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ारावती भ िनवास इमारतीमधील मम य े बसिवणेकामी एल.ई.डी. टयुबसेट व ब ब खरेदी करणकेरीता 
उघड यात आले या िनिवदांमधील यनुतम दर ( .३,५२,१००/-) िदले या िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/ चचा 
होऊन िनणय होणेबाबत.  

०१)  कामाच ेनांव :- दारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणकेामी एल.ई.डी. 
टयुबसेट व ब ब खरेदी करणेबाबत 

०२)  शासक य मा यता :- ०१). िव तु िवभागाची िद.०६-११-२०१७ रोजीची िटपणी. 
०२). मा. यव थापन सिमतीच े िद.०८-१२-२०१७ रोजीच े सभेतील िवषय 
नं.१३ िनणय .१०३५  

०३)  अपेि त खच :- . ४,७३,५००/- 
०४)  सिव तर तपशील :- सं थानचे धमशाळा (२०० म) प रसरातील दारावती भ िनवास इमारतीतील म 

व पॅसेजम ये काश यव थेसाठी बाथ म, टॉयलेट, वॉश बेिसन व म पॅसेजम ये 
१४ वॅट सी.एफ.एल.टयबु व मम ये ४० वॅट, टयबुसेट लावलेले आहते. सं थानला 
आय.एस.ओ.सिटिफकेट माणप  दान कर यासाठी नेम यात आलेले 
मा. ी.सी.केशवमतु  साई ए टर ाईजेस, बंगलोर, ISO 9001: 2008 ऑडीटर यांनी 
िद.१४-०९-२०१७ रोजीचे प र ण अहवालाम ये दारावती भ िनवास यांनी या 
इमारतीत एल.ई.डी. ब ब बसिवणेिवषयी सचुिवले आह.े यानुसार दारावती 
भ िनवास िवभागाने िद.२६-०९-२०१७ रोजीचे प ा वये दारावती भ िनवास 
इमारतीमधील मम ये काश यव थे करीता एल.ई.डी. ब ब बसिवणेस कळिवले 
आह.े एल.ई.डी. ब ब हो डर म ये ओपन प दतीन े लावलेस चोरीस जा याची 
श यता नाकारता येणार नाही. ते हा मम ये एल.ई.डी. ब ब ऐवजी २० वॅटची 
एल.ई.डी. टयबु बसिव यास यो य होईल अस े मत आह.े दारावती भ िनवास 
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इमारतीम ये म, पॅसेज व िज याम ये एकुण ६५० टयुब प या लावले या आहते. 
तसेच मचे बाथ म, टॉयलेट, वॉश बेिसन व म पॅसेजम ये एकुण १४ वॅट १८१० 
नग सी.एफ.एल. टयुब बंिद त ब कहडे म ये लावले या आहते. यांचे जागी 
लावणेस एल.ई.डी. टयबु सेट व ब ब सं थानचे मु य भांडार व िव तु िवभागाचे 
सब टोअरला िश लक नस याने सदरचे एल.ई.डी.टयबुसटे व ब ब खरेदी 
करणेकरीता िव तु िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणेकरीता 
िद.०६-११-२०१७ रोजी या िटपणी अ वये ताव सादर कर यात आलेला होता. 

०५)  टेि नकल मा यता :- मा. यव थापन सिमती या िदनांक ०८-१२-२०१७ चे सभतेील  िवषय .१३ िनणय 
.१०३५ अ वये .४,७३,५००/- इत या अपेि त खचास मा यता िमळालेली 

आह.े 
०६)  ई-िनिवदा तपशील :- िव तु िवभागा या िदनांक २७-०१-२०१८ रोजी या मंजुर िटपणी अ वये दारावती 

भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणेकामी एल.ई.डी.टयुबसेट व ब ब खरेदी 
करणे कामाची ई-िनिवदा िव साठी मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या मुंबई 
व पणेु येथील वतमानप ात जािहरात दे यासाठी शासक य मा यता िमळालेली 
असनू यानसुार जनसंपक िवभाग यांना िदनांक ०३-०२-२०१८ रोजी तसेच 
आय.टी. िवभाग यांना िदनांक ०६-०२-२०१८ रोजी दिैनक वतमानप ात तसेच 
सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस द करणेसाठी कळिव यात आले. 

 अ दिैनक वतमानप ात 
कािशत ई-िनिवदा  िव ची 

अिधसचुना 

:- िव तु िवभागा या िदनांक २७-०१-२०१८ रोजी या मंजरु िटपणी अ वये िव तु 
िवभागाचे िद.२७-०१-२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी अ वये महारा  शासना या 
मािहती तं ान िवभागामाफत िद.१५-०२-२०१८ रोजी द.ैसामना, मुंबई, 
द.ैपु यनगरी, पणेु व द.ैिह दु थान टाई स, मुंबई या वतमानप ात जािहरात दे यात 
आली होती. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.१४-०२-२०१८ रोजी 
सकाळी ११.०० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा 
ऑनलाईन दाखल कर याची अंितम मदुत िद. २६-०२-२०१८ रोजी सायं ०५.०० 
वाजेपयत ठेव यात आली होती.  

 ब) कामाचा कालावधी :- ०२ मिहन े
 क) तांि क िनिवदा उघड याची  

िदनांक व वेळ 
:- िदनांक १२-०३-२०१८ रोजी सकाळी १२.०० वाजता तांि क िनिवदा 

उघड यात आली. 
 ड) िकती िनिवदा धारकांनी  ई-

िनिवदा ि याम ये सहभाग 
घेतला 

:- ०३ (तीन फ ) 

 ई) सव िनिवदा धारकांनी ई-
िनिवदा ि या संबंिधत सव 
कागदप  जमा केले होते का ? 

:- हो-जमा केले आह.े 

 फ) सव िनिवदा धारकांनी अन ट 
मनी िडपॉिझटची र कम भरली 
( कॅन केली) आह ेका ? 

:- हो-अदा केली आह.े 

 ग) ई-िनिवदाम ये मंजरु झालेली 
र कम 

:- . ३,५२,१००/- (अ री . तीन लाख बाव न हजार शंभर मा ) 

 
तांि क या पा  िनिवदाधारकांचा तपशील :- 

अ. . िनिवदाधारकांचे नाव 
ई-िनिवदेम ये िदलेली अिधक/ 

वजा ट केवारी 
ई-िनिवदा र कम पय े

०१) म.ेल मी ए टर ाईजेस, नािशक (-) वजा १५.६४ % . ३,९९,४२५.४० 
०२) म.ेसाईिस ी ए टर ाईजेस, राहाता (-) वजा २१.८९ % . ३,६९,८३०.०० 
०३) म.े ी साई इलेि क स,् अ तगांव, राहाता (-) वजा २५.६४ % . ३,५२,१००.०० 
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७)  सवात कमी िनिवदाधारकाचा तपिशल 
 अ) नाव :- म.े ी साई इलेि क स,् अ तगांव, राहाता 
 ब) िदलेली र कम :- . ३,५२,१००.०० 
 क) अपेि त खचा या अिधक/ वजा ट केवारी  (-) वजा २५.६४ % 
८)  ई-िनिवदा ि वकारणचेे अिधकार :- मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान 

िव त यव था, िशड  
९).  वर नमदू के या माण,े सदर या िवषयास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणपेुव  सदरचा िवषय 
मा. थािनक उपसिमती सभेपढेु खालील माण ेसादर कर यात यते आह.े 

म.े ी साई इलेि क स,् अ तगांव, राहाता यांनी दारावती भ िनवास इमारतीमधील मम य े
बसिवणकेामी एल.ई.डी. टयबुसटे व ब ब खरेदी करणकेरीता र कम पये ३,५२,१००/- इतके दर िदलेले असनू 
ते दर मंजुर असले या . ४,७३,५००/- इत या अपेि त खचापे ा . १,२१,४००/- (वजा २५.६४%) इतके 
असनू यांचेशी वाटाघाटी/ चचा क न यांनी दऊे केलेले िन नतम दर ि वकारणबेाबत िनणयासाठी सादर. 

   १०).  वरील नमदू तपिशलानसुार दारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणकेामी 
एल.ई.डी. टयबुसटे व ब ब खरेदी करणसेाठी ा  झाले या म.े ी साई इलेि क स,् अ तगांव यांच ेर कम . 
३,५२,१००/- मा ची िनिवदा ि वका न यांचेशी वाटाघाटी/ चचा क न यांना कायादशे दणेेसाठी सदरील िवषय 
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

  तािवतकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक म.े ी साई 
इलेि क स,् अ तगांव ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. चचअतंी यांनी ई-िनिवदमेधील मळु 
दरावर १% सटु दऊे केली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवास इमारतीमधील मम ये बसिवणकेामी 
एल.ई.डी.टयुबसेट व ब ब खरेदी करणेकरीता म.े ी साई इलेि क स,् अ तगांव यांच ेएकि त .३,४८,५७९/- 
मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                 (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२ सं थानकरीता त  जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) नेमणकू करणेकामी आले या दरप कांचा 

तुलना मक त याच ेअवलोकन होऊन यनुतम दरधारक यांची जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) 
हणनू नेमणकू करणेबाबत. 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः१७(२) (झ) म  य ेसवसाधारणपण े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व 
ितच ेकामकाज यांच ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक अशा 
सव गो  टी करील, अस ेनमदु आह.े 

तावनाः- िव  त िवभाग भारत सरकार यांनी व  त ुव सवेा कर (GST) हा कर िद.१ जुल,ै२०१७ पासनु 
न  यानेच लाग ु केलेला आह.े या काय ातील नव-निवन तरतुद चा भाव दनंैिदन आिथक कामकाजात पडत 
असतो. सं  थानच े आिथक  यवहार सं  यनेे व र  कमेन े मोठे आहते. लाग ु असले  या कर णालीनुसार व 
वेळावेळी न  याने पा रत कर  यात आले  या कर णालीस अनसु न आिथक  यवहार अचकुपण ेहो  या  या  टीने 
व वैधािनक लेखाप र णाम  य ेआ ेपांचे माण कमी हो  या  या  टीन ेआिण आिथक  यवहारांत पारदशकता 
येऊन वेळीच  या  यात सधुारणा क न ता  काळ कायवाही होऊन अतंगत िनयं ण स म राहणकेामी, त  कर 
स  लागारांची नमेणकु अ  यतं आव यक.  

 तावः- उपरो  त  तावात नमदु के  या माण े जी.एस.टी. कर स  लागार (GST Consultant) 
नेमणकु करणकेामी जािहरात िस  द कर  यास मा.  य.स. िनणय . ९६५/िद.१४.११.२०१७ अ  वय े मा  यता 
िमळाली होती.  यास अनसु न, िद.०१.०२.२०१८ रोजी सं  थानच ेअिधकृत संकेत  थळावर िद.०१.०२.२०१८ 
रोजी मािहती िस  द कर  यात आली होती. उपरो  त मािहतीस अनसु न जी.एस.टी. कर स  लागार (GST 
Consultant) नेमणकु होण ेकामी एकुण एकुण १२ लेखाप र ण सं  थांची तांि क व वािण  यीक िलफाफे िवहीत 
वेळेत आले होते. िवहीत वेळेत असले  या लेखाप र ण सं  थांचे तांि क िलफाफे िद.१७.०२.२०१८ रोजीच े
खरेदी सिमतीच े सभेपढेु उघड  यात आले होते. पैक  पा  ६ लेखाप र ण सं  थांचे वािणि यक िलफाफे 
िद.१२.०३.२०१८ रोजीच े खरेदी सिमतीच े सभते उघड  यात आले होते.  याचा तलुना  मक त  ता 
खालील माण–े 
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S.No Name of the firm Expected Annual Fees with GST 
1 M/s. S.G. Andani& Co. C.A. Ahemednagar 3,18,000/- 
2 M/s. N.U.Deshmukh& Co. C.A. Pune 7,96,500/- 
3 M/s Bagchi& Gupta & Co. C.A. Nagpur 4,47,220/- 
4 RSVA& Co. C.A. Pune 21,24,000/- 
5 S.M.Munot&ASso.C.A. Pune 9,91,200/- 
6 UlhasBorse&Co.C.A. Nashik 3,54,000/- 

उपरो  त तलुना  मक त  यातील म.ेएस.जी. अदंाणी अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, अहमदनगर हे  यनुतम 
दर धारक आहते.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः तरी सं  थानक रता त  जी.एस.टी कर स  लागार (GST Consultant) 
नेमणकु करणकेामी आलेली  दरप कां  या तलुना  मक त  ताचे आवलोकन होऊन,  यनतम दरधारकास कायादशे 
दणेेकामी मा  यता िमळणकेामी सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िशफारस होणे  तव सदर  ताव  सिवनय 
सादर. 

तािवतकामीच े िन नतम दरधारक मे.एस.जी. अदंाणी अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, अहमदनगर ह े
आजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. चचअतंी यांनी .१८,०००/- मा  सटु दऊे केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानक रता त  जी.एस.टी कर स  लागाराची (GST Consultant) 
नेमणकू करणेकामी मे.एस.जी. अदंाणी अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, अहमदनगर यांच े एकि त वािषक 
.३,००,०००/- मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यात आली.                (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०३ दादर, मुंबई येथील सं थानच ेसाईिनकेतन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणसेाठी ा  झाले या 
ई-िनिवदतेील िन नतम दराच ेठेकेदारा समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

१) कामाचे नाव  दादर, मुंबई येथील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural 
Repairs) करणेबाबत 

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .४४४ 
३) अंदाजप क य र  कम  . १७,०६,६५५/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती सं  थानचे मुंबई येथील साईिनकेतन दादर या इमारतीचे   चरल ऑडीट 

करणेसाठी  हाडा मुंबई िब  ड ग रपेअस अॅ  ड रक    शन बोड तफ कायकारी 
अिभयंता, एफ. एन. िड  हीजन, एम.बी. आर. अॅ  ड आर. बोड, मुबंई यांनी 
िद.१७/१२/२०१५ रोजीचे प ा  वये कळिवले होते.  यानुसार  हाडा यांचे MBR & 
R बोडाकडे न दणीकृत   चरल इिंजिनअर Barve Consultant, Chembur, 
Mumbai यांचेकडून साईिनतेकन इमारतीचे   चरल ऑडीट क न घे  यात आले 
आह.े सदरह इमारतीचा   चरल ऑडीट रपोट  यानंी िद.१८/०७/२०१६ रोजीचे 
प ा  वये स  लागार यांनी सं  थानकडे सादर केला आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती  या िद.२३/०५/२०१७ रोजी  या सभतेील िनणय 
.४४४ अ  वये सदरह इमारतीची दु  ती (Structural Repairs) करणेसाठी 

सिव  तर अंदाजप क व ई िनिवदा मागिवणेस मा  यता दणेेत आली आह.े  यानसुार 
याकामी वतमान प ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई िनिवदा सचुना िस  द 
करणेत आली होती. ततृीय मागणी ई िनिवदा सचुना िस  द केलेली असतांना Re-
Hab Artifact Pvt.Ltd., Thane या एकाच ठेकेदाराने ई िनिवदा जमा केलेली 
आह.े   

उपरो  त कामी ा  त झालेले एकच िनिवदमे  य ेठेकेदार Re-Hab Artifact 
Pvt. Ltd., Thane यांनी दऊे केलेले .१९,२१,१६५/- दर ह े अंदाजप क य 
दरापे ा १२.५७% जा  त येत अस  याने  यावर िनणय होणेसाठी मा.उप सिमतीचे 
िद.१६/१२/२०१७ रोजीचे सभेपुढे  ताव सादर करणेत आला होता. सदरह 
सभतेील िनणयानसुार याकामी फेर िनिवदा मागिवणे बाबत ठरले होते.  यानसुार 
याकामी िद.१९/०१/२०१८ रोजी वतमान प ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-
िनवीदा सचुना िस  करणेत आली होती. िद.०१/०२/२०१८ रोजी पयतचे ई-
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िनवीदा जमा कर  याचे अंतीम मदुतीत एकही ई-िनवीदा जमा झालेली नाही  यामुळे 
याकामी फेर ई-िनवीदा मागिव  यात आ  या आहते.  

५) िनवीदा तपशील  िद.२८/०२/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई– िनिवदा 
सचुना िस  द करणेत आली होती. िद.०९/०३/२०१८ पयतचे अंितम मदुतीत 
ठेकदार, िभवाई क   शन, िशंगणापरू, ता. मान िज. सातारा या एकच ठेकेदार 
कंपनीन ेई-िनवीदा जमा केलेली आह.े 

अ) िनिवदा कालावधी ४ मिहने  
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक 

व वेळ 
िद.१२/०३/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०१ (एक)  

ड) सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय? 

होय, जमा केले आहते. 

इ) सव िनिवदा धारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा केली 
आहते काय? 

होय, .१७,०००/- मा  UTR No.MAHBH18068410331 
Dt.09/03/2018 ारे जमा. 

ई) िनिवदचेी अंदाजप क य र  कम  .१७,०६,६५५/- 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 

अ.न.ं ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम िनिवदा ट  केवारी 
कमी/ अिधक 

१. िभवाई क   शन, िशंगणापरू, ता. मान, िज. सातारा .१६,२३,५१०/- ४.८७% कमी  
७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 

अ) ठेकेदाराचे नांव िभवाई क   शन, िशंगणापरू, ता. मान, िज. सातारा 
ब) िनिवदा र  कम .१६,२३,५१०/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ अिधक ४.८७% कमी 
८) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 

िशड  अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे 
अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

९. महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाच े शासन िनणय .सीएटी २०१७/ . .८/इमा- २ 
िद.१२/०४/२०१७ रोजीचे शासन िनणयातील मु ा .४.३ नसुार तिृतय वेळेस मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच 
िनिवदा ा  त झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा अदंाजीत दरा इतक  असेल ती ि वकार  यात यावी असे 
नमदू केललेे आह.े 

१०. वरील नमदू तपिशलानसूार सं  थानचे दादर, मुबंई यथेील साईिनकेतन इमारतीची दु  ती 
(Structural Repairs) करणसेाठी ा  त झाले  या िभवाई क   शन, िशंगणापरू, ता. मान, िज. सातारा यांच े
र  कम .१६,२३,५१०/- मा ची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे देणसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 

तािवतकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक िभवाई क   शन, 
िशंगणापरू, ता. मान, िज. सातारा हे आजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सभेन ेिवचारले या ांची यांनी 
समपक उ रे िदली. परंत ुदर कमी करणसे असमथतता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे दादर, मुंबई येथील साईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural 
Repairs) करणेकामी िभवाई क   शन, िशंगणापरू, ता. मान, िज. सातारा यांच े .१६,२३,५१०/- मा  िन नतम 
दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा.  

तसेच या साईिनकेतन इमारतीमधील सं थान कायालयाच े दसु या ट यात Civil, Furniture, 
Plumbing, Air Conditioning व Electrical ची काम ेकरणेसाठी ई-िनिवदांची मागणी करणेत यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०४ मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीची बोलेरो िपक अप FB MH PS या कारच े८ फुट लांबीची ०२ तसेच ९ फुट 
लांबीची ०३ अशी एकूण ०५ मालवाहतूक वाहने खरेदी करणेकरीता िन नतम दर ि वका न संबधीत 
परुवठाधारकास कायादशे दणेबेाबत. 

   महारा   शासन २००४ ची अिधिनयमन तरतुदः- १७ (१) म  य े “रा  य शासना  या कोण  या ही 
सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेन े  यव  था पाहण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे.े आिण  या 
अिधनीमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उदी  े सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील.” अस ेनमदु केलेले आह.े  

  २. कलम २१ (१) म  य े िव  व  त  यव  थचेा िनधी आयकर अिधिनयम १९६१  या तरतुद ना अिधन 
राहन सिमतीकडुन पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल.  

(ख) ढी व थानसुार मिंदरातील धािमक िवधी व पजुा- अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव 
पार पाडण.े  

(ग) भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समारंभ 
पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े  

(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े   
 तावनाः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २६ अ  वये 

“  तावात नमदू केले माणे सं  थानमधील िविवध िवभागा  या कामाकरीता मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीची िपकअप ्
FB MH PS या कारची ८ फुट लांबीची २ व ९ फुट लाबंीची ३ अशी एकुण ०५ मालवाहतकु वाहने िविहत 
प  दतीने खरेदी करणेस व याकामी यणेा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आललेी आह े”.  

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी/ शासन िनदश तांि क कायदिेशर तसेच आथ क िवषय इ 
छाननी क न अनमुान- महारा   शासनाचे सधुारीत खरेदी िनयम पु  तीकेतील ३.२.३ (दरप का  या आधारे खरेदी) 
म  य,े “कोण  याही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु मोटार वाहने (कार) 
खरेदी ही वाहन उ  पादक/ िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरेदी .१ 
कोटीपे ा जा  त अस  यास, ती ई-िनवीदा ि येमाफतच कर  यात यावी.” असे तरतूद आह.े  

िद.०६.०२.२०१८ रोजीचे शासक य मा  यते नसुार जा.न.ंएसएसएस/वाहन/६०५५/२०१८ 
िद.१०.०२.२०१८ चे दर मागणीचे प ा  वये मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीची िपकअप ्FB MH PS या कारची ८ फुट 
लांबीची २ व ९ फुट लांबीची ३ अशी एकुण ०५ मालवाहतकु वाहने खरेदी करणे कामी िद.२७.०२.२०१८ अखेर 
दरप के मागिव  यात आली होती. तसचे अिधक  पधा  मक दर ा  त होणे करीता सदरचे दरमागणी प  सं  थानच े
संकेत  थळावर िस  द कर  यात आलले ेहोते. मिहं ा अॅ  ड मिहनं ् ा कंपनीडून व या कंपनीच ेिविवध परुवठादारांना 
फोन/ ई-मेल  दारे दरप के मागिव  यात आलले ेहोत.े परंत ूिदनांक २७.०२.२०१८ पयत एकच पुरवठादार याचंेकडून 
दरप क ा  त झालले ेहोते.  

िद.२८.०२.२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी अ  वये मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीकडूनच फेर सधुा रत दरमागणी 
प ास मदुतवाढ दणे ेकामी मा  यता दे  यात आललेी होती.   

यानसुार जा.न.ंएसएसएस/वाहन/६४१०/२०१८ िदनाकं २८/०२/२०१८ अ  वय े मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा 
कंपनी व कंपनीचे अिधकृत परुवठादारांकडून िदनांक १०/०३/२०१८ अखेर फेर सधुा रत मागणीदरप के मागिव  यात 
आली होती. याकामी मदुतीत ा  त झाललेी मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीकडूनच सधुा रत फेर मागणी दरप के खरेदी 
सिमतीच ेिदनाकं १२/०३/२०१८ रोजीच ेसभेत उघडण ् यात आललेी असनू  यानंी िदले  या दराचंा तलुना  मक त  ता 
खालील माण ेआह.े 
अ.नं. तपिशल कॉनर  टोन अॅटोमोबाई  स, अिधकृत 

िडलर, साकुरी ता.राहाता 
मिहं ा अॅ  ड मिहं ा िल., अॅटोमोिट  ह 
से  टर, माकट ग िडपाटमट, कांदीवली, 

मुंबई. 
  बोलेरो िपकअप 

FB MH PS या 
कारातील ८ 
फुट हौदा 
असलेली 

बोलेरो िबग 
िपकअप FB MH 
PS या कारातील  

९ फुट हौदा 
असलेली 

बोलेरो िपकअप 
FB MH PS या 

कारातील ८ 
फुट हौदा 
असलेली 

बोलेरो िबग 
िपकअप FB MH 
PS या कारातील  

९ फुट हौदा 
असलेली 

  दर ती नग . 
1 वाहनाची िकंमत ६,५८,२३७/- ६,६६,६४१/- ४,६८,४७७/- ४,७३,९२९/- 
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2 SGST/ UTGST     
3 CGST   १,३२,५७४/- १,३४,१००/- 
4 CRTM  ९००.०० ९००.००   
5 R.S.A. १,२२०/- १,२२०/-   
6 Logistic/ 

Transportation  
२,३६०/- २,३६०/- ५,०००/- ५,०००/- 

7 Insurance  ३४,२७३/- ३४,४८९/- १७,६९३/- १७,८५६ 
8 Grand Total (1+7) ६,९६,९९०/- ७,०५,६१०/- ६,२३,७४४/- ६,३०,८८५/- 
 Remark   L1 L1 

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा कंपनीच ेिनयमानसुार िज  हा िनहाय िडलर  या–  या 
िज  हात नवीन वाहनाचंा परुवठा करतात.  यामळेु नगर िज  हाचे िडलर कॉनर  टोन याचंे दरप क ा  त आह.े 
अिधक  पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सदरच ेप  संकेत थळावर िस  द कर  यात आललेे होते. तसचे मिहं  ा 
अॅ ड मिहं  ा या उ  पादक कंपनीकडून थटे दरप के मागिव  यात आललेी होती. तसचे मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा 
कंपनीचे कायालयातून दरप क ा  त झालेले आह.े 

   उपरो  त तुलना  मक त   यातील दरांचा िवचार करता उ  पादक कंपनीचे दर िडलरपे ा कमी असनु 
 याबाबत तपिशलवार मािहती त  ता खालील माण ेआह.े 

िडलरचे दर कंपनीचे दर फरक 
८ फुटी २ 

वाहनांचे दर 
९ फुटी ३ 

वाहनांचे दर 
८ फुटी २ 

वाहनांचे दर 
९ फुटी ३ 

वाहनांचे दर 
८ फुटी २ 
वाहनांचे 

दरातील फरक 

९ फुटी ३ 
वाहनांच ेदरातील 

फरक 

एकुण फरक 

१३,९३९८०/- २१,१६,८०३/- १२,४७,४८८/- १८,९२,६५५/- १,४६,४९२/- २,२४,१७५/- ३,७०,६६७/- 
   तथािप कंपनीचे दरप कात िदले  या दरा  यितरी  त वेअरहाऊस  ते िडली  हरी पॉईटचा ा  सपोट चाजस 

वेगळा ावा लागले अशी अट आह.े  
िद.१२.०३.२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उपरो  त माण े मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनी 

िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांच ेदर ि वका न  यांना कायादशे दणेसे मा  यता 
िदलेली आह.े  

मागणीः-उपरो  त माण े यांचे मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीची बोलेरो िपकअप ् FB MH PS या 
कारच े८ फुट लांबीची  ०२ नग तसेच ९ फुट लांबीची ०३ नग अशी एकुण ०५ नग मालवाहतकू वाहने खरेदी 

करण ेकामी मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांच ेिन  नतम 
दर ि वकार यात येऊन  यांना कायादशे दणेे कामी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करण े करीता सदरचा 

 ताव मा.उपसिमतीचे सभेपढु ेसादर. 
सदरह िवषयावरील चच या वेळी वाहन िवभाग मखु यांनी मािहती िदली क , मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा 

कंपनीच े ितिनध नी दरु वनी ारे, तािवत वाहनां या िकमत म य ेवाढ होणार अस यान ेमाच-२०१८ अखेर 
परुवठा आदेश िमळावा, अशी िवनतंी केली आह.े   

यावर सिव तर चचा होऊन, मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीची बोलेरो िपक अप FB MH PS या 
कारच े  मालवाहतूक वाहन ेखरेदी करणेकरीता मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीन े िदलेले ८ फुटी २ वाहनांकरीता 
.१२,४७,४८८/- व ९ फुटी ३ वाहनांकरीता .१८,९२,६५५/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना माच-

२०१८ पवु  परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    
           (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०५ अ नीशमन वाहन तयार करणकेामी भारत बज कंपनीची चेसी खरेदी करणकेामी िन नतम दर ि वका न संबिधत 

परुवठादारास कायादशे देणे. 
महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- 

१) कलम १७(१) म  य ेरा  य शासना  या कोण  याही सव साधारण ि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 धािमक िवधी पजुा अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण या 
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अिधिनयामा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े, ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 

२) कलम २१(१) म  य ेिव  व  त  य   ाेचा िनधी, आयक अिधिनयम, १९६१  या तुरतुद ना अिधन राहन, 
सिमतीकडून पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनांसाठी वापर  यात अथवा खच करणत येईल,-- 

(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजुा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणे व पार पाडण.े 
(ग)- भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समारंभ 

पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
(ड) ी साईबाबां  या िश किवणीचा चार करण.े  

 तावना- फायर अॅ  ड से  टी िवभागाचे  तावावर मा  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २०/०८/२०१७ 
रोजीच े  सभते आय  या वेळेचा  िवषय मांक ३८ व िनणय मांक ७२२  अ  वय े  “अ  नीशामक वाहनासाठी 
भारत बज कपनंीची चेसी, िविहत प  दतीने खरेदी कर  यात यावी असे ठरले. तसेच यासाठी  तावात नमदु 
के  या माण ेकायवाही करण ेव  यासाठी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आलेली आह े.” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार व फायर अॅ  ड से  टी िवभागाचे िदनांक ११/०९/२०१७ 
चे प ास अनसु न अ  नीशमन वाहन तयार करण ेकरीता भारत बज कंपनीची  BHARATBENZE- 2523R 
6x2, 5175WB, BS-4 , SLC, TT  या कारची चेसी खरेदी करावी लागेल. चेसी खरेदी करण ेकरीता (िवमा 
रकमेसहीत) अदंाजे . २३,००,०००/- खच अपे ीत आह.े  

  महारा   शासनाचे सधुारीत खरेदी िनयम पु  तीके तील ३.२.३ (दरप का  या आधारे खरेदी) म  य,े 
“कोण  याही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु मोटार वाहने (कार) खरेदी 
ही वाहन उ  पादक / िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप , मोटार वाहन (कार) खरेदी .१ 
कोटीपे ा जा  त अस  यास, ती ई-िनवीदा ि यमेाफतच कर  यात यावी.” अस ेतरतूद आह.े 

   िदनांक २१/०९/२०१७ चे मंजरुीनसुार इकडील जा.नं.एसएसएस-वाहन-३८४९-२०१७ 
िद.१८/१०/२०१७ चे प ा  वय े भारत बज कंपनी  या अिधकृत परुवठादारांकडून भारत बज कंपनीची  
BHARATBENZE- 2523R 6x2, 5175WB, BS-4 , SLC, TT  या कारची  चेसी खरेदी कामी िदनांक 
३१/१०/२०१७ अखेर  दरप के  मगिव  यात आली होती.  तसेच अिधक  पधा  मक दर ा  त होण े करीता  
सदरच ेदरप क मागणी प  सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द कर  यात आललेे होते.  िविवध परुवठादारांना फोन/ 
मेल  दारे देखील कळिव  यात आलेले होते परंतू िदनांक ३१/१०/२०१७ पयत  वाहन िवभागाकडे एकही दरप क 

ा  त झालेले न  हते. 
   यामळेु िदनांक ३०/१०/२०१७ चे मंजरूीनसुार याकामी मदुतवाढ दऊेन जा.न.ंएसएसएस-वाहन-३९७६-

२०१७ िद.३१/१०/२०१७ चे प ा  वये भारत बज कंपनी  या अिधकृत परुवठादाराकंडून भारत बज कंपनीची  
BHARATBENZE- 2523R 6x2, 5175WB, BS-4 , SLC, TT  या कारची  चसेी खरेदी कामी िदनांक 
१५/११/२०१७अखेर दरप के मागिव  यास मदुतवाढ दे  यात आली होती. तसचे अिधक  पधा  मक दर ा  त होण े
करीता  सदरच ेदरप क मागणी प  सं  थानचे संकेत  थळावर िस  द कर  यात आलले ेहोत.े  िविवध परुवठादारांना 
फोन/ मेल  दारे दखेील कळिव  यात आलले े होते परंतू िदनांक १५/११/२०१७ पयत  वाहन िवभागाकडे एकही 
दरप क ा  त झालले ेन  हत.े 

 यामळेु िदनांक १५/११/२०१७ चे मंजूरीनसुार याकामी मदुतवाढ दऊेन जा.न.ंएसएसएस-वाहन-
४२६८-२०१७ िद.१५/११/२०१७ चे प ा  वये भारत बज कंपनी  या अिधकृत पुरवठादारांकडून भारत बज 
कंपनीची BHARATBENZE- 2523R 6x2, 5175WB, BS-4 , SLC, TT  या कारची चसेी खरेदी 
कामी िदनांक २५/११/२०१७अखेर दरप के मागिव  यास मदुतवाढ दे  यात आली होती. तसचे अिधक 
 पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता  सदरच ेदरप क मागणी प  सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेल े

होते.  िविवध परुवठादारांना फोन / मेल  दारे देखील कळिव  यात आलेले होते.  
 यानसुार  १. घाडगे क ग केजीपी अटॅो पुण े  २. ोव चील क ग ा.िल. नागपरू, धळेु शाखा, ३. 

घाडगे क ग केजीपी अटॅो को  हापरू ४. घाडगे क ग केजीपी अटॅो  पणु ेपरुवठादारांची दरप के २५/११/२०१७ 
पवु  वाहन िवभागाकडे ा  त झालेली होती.  

सदरची दरप के िदनांक ०४/१२/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमतीच ेसभपेढुे उघड  यात आली असता असे 
िनदशनास आल ेक   आपण सव परुवठादारांकडून थम एक वषाचे  िवमा रकमेसह दर मागणी केलेली होती. 
मा  सव परुवठादारांनी सदरच े दरप कात िवमा रकमेसह दर िदलेले नाहीत.  यामळेु या सभेत  
BHARATBENZE- 2523R 6x2, 5175WB, BS-4 , SLC, TT  या कारची  चेसी खरेदी कामी भारत 
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बज कंपनीचे अधीकृत परुवठादारांकडून फेर दरप के मागिव  यास मा  यता दे  यात आली होती.  यानुसार िदनांक 
०४/१२/२०१७ चे मा  यतेनसुार व जा नं. एसएसएस-वशी-वाहन-४६७५-२०१७ िद. ०५/१२/२०१७ चे प ा  वय े
िदनांक २०/१२/२०१७ अखेर भारत बज कंपनीचे अधीकृत परुवठादारांकडून फेर दरप के मागिव  यात आली 
होती.  

याकामी मदुतीत ा  त झालेली ५ दरप के िदनांक ११/०१/२०१८ चे खरेदी सिमती सभेपढु ेउघडली 
असता  यात Provincial Trucking Pvt Ltd Gondkhairi, Dist- Nagpur  यांचे दर सवात कमी होते मा  
 यांना यावेळी दरु  वनीव न सदरच ेचेसी परुवठा िकती िदवसात करणार याबाबत  िवचारणा केली असता   यांनी 

िदनांक ०१/०१/२०१८ पासनू सदर चेसीच े दरात वाढ झालेली अस  याने सं  थानला िदलेले दरप कात चेसी 
परुवठा क  शकत नसलेचे सांगीतले आह.े  यामळेु BHARATBENZE- 2523R 6x2, 5175WB, BS-4 , 
SLC, TT या कारची चेसी खरेदी कामी भारत बज कंपनीचे अधीकृत परुवठादारांकडून फेर दरप के 
मागिव  यास खरेदी सिमतीने मा  यता िदलेली आह.े   
  यानुसार िदनांक ११/०१/२०१८ चे मा  यतेनुसार  व  जा न.ं एसएसएस-वशी-वाहन-५६३०-२०१८ िद. 
२२/०१/२०१८ चे प ा  वये िदनांक ०५/०२/२०१८ अखेर भारत बज कंपनीच े अधीकृत परुवठादारांकडून फेर 
दरप के मागिव  यात आली होती. तसेच अिधक  पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सदरच ेदरप क मागणीच ेप  
सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेले होते.  सदरचे प  मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा.सद  य व भारत 
बज कंपनीचे िविवध परुवठादारांना मले/ दरु  वनी  दारे दखेील कळिव  यात आलेले होते परंतू िदनांक 
०५/०२/२०१८ पयत वाहन िवभागाकडे एकही दरप क ा  त न झा  यामळेु िदनांक ०७/०२/२०१८ चे मा  यतेन े
जा न.ं एसएसएस-वशी-वाहन-६०३४-२०१८ िद. ०९/०२/२०१८ चे प ा  वये िदनांक २१/०२/२०१८ अखेर  
भारत बज कंपनीच ेअधीकृत परुवठादारांकडून फेर दरप के मागिव  यात आली होती. तसचेअिधक  पधा  मक दर 

ा  त होण ेकरीता सदरच ेदरप क मागणीच ेप  सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द कर  यात आलेले होते.  सदरच े
प  मा.  यव  थापन सिमतीचे मा.सद  य व भारत बज कंपनीचे िविवध परुवठादारांना मले/ दरु  वनी  दारे देखील 
कळिव  यात आलेले होते.परंत ू िदनांक २१/०२/२०१८ पयत वाहन िवभागाकडे एकही दरप क ा  त झाललेे 
न  हते.                                                

 यामळेु िदनांक ७/२/२०१८ चे मा  यतेने जा.नं. एसएसएस-वशी-वाहन-६२८७-२०१८ िद. 
२२/०२/२०१८ चे प ा  वये िदनांक ०५/०३/२०१८ अखेर भारत बज कंपनीच े अधीकृत परुवठादारांकडून फेर 
दरप के मागिव  यात आली होती. तसेचअिधक  पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सदरचे दरप क मागणीचे प  
सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द कर  यात आलेले होते.  सदरचे प  मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा.सद  य व भारत 
बज कंपनीच ेिविवध परुवठादारांना मले / दरु  वनी  दारे दखेील कळिव  यात आललेे होते. 

यानुसार याकामी मदुतीत ा  त झालेली ४ दरप के िदनांक १२/०३/२०१८ चे खरेदी सिमती  सभेपढु े
उघडली असता  यांनी िदले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े 

  परुवठादाराचे नांव 
अ.नं. तपिशल Ghatge 

Trucking, 
KGP Auto Ltd. 

Kolhapur 

Ghatge 
Trucking, 

KGP Auto Ltd. 
Nashik 

Ghatge 
Trucking, 

KGP Auto Ltd. 
Solapur 

Ghatge 
Trucking, 

KGP Auto Ltd. 
Pune 

  र  कम ( .) र  कम ( .) र  कम ( .) र  कम ( .) 
1 Bharat Benze-2523R 6X2, 

517 WB, BS-4 SLC, TT 
17,86,699.38 17,86,699.38 17,86,699.38 17,86,699.38 

2 SGST/UTGST 2,50,137.91 2,50,137.91 2,50,137.91 2,50,137.91 
3 CGST 2,50,137.91 2,50,137.91 2,50,137.91 2,50,137.91 
4 TCS @ 1 % 22,869.75 22,869.75 22,869.75 22,869.75 
5 Total (1 to 4) 23,09,844.96 23,09,844.96 23,09,844.96 23,09,844.96 
6 Insurance  75,065.00 75,065.00 75,065.00 75,065.00 
7 Grand Total (5+6) 23,84,909.96 23,84,909.96 23,84,909.96 23,84,909.96 
8 पणुािकत र  कम 23,84,910.00 23,84,910.00 23,84,910.00 23,84,910.00 
9 सटु  00 25910.00 00 00 
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10 अिंतम र  कम  23,84,910.00 23,59,000.00 23,84,910.00 23,84,910.00 
11 शेरा   L-1   
 

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त तुलना  मक त   यातील परुवठादारांच े दरांचा िवचार करता सव 
परुवठादाराचंे दर समान होते. िशड  करीता नािशक िवभाग असलेने केजीपी अटॅो िल. नािशक यांचे ितनीधी 
दरप के उघड  याचे वेळी हजर होते.  यांनी यावेळी ी साईबाबा स  थान करीता िवशेष सटु  हणनु  २५,९१०/- 
िदलेली असनू दरप कातील एकूण दर .२३,८४,९१०/- मधनु सदर सटु र  कम वजा जाता अिंतम दर 
.२३,५९,०००/- म  य ेसदर वाहन दे  यास ते तयार आहते.  यांचे सदरच ेिन  नतर दर ि वका न  यांना कायादशे 

दणेेस खरेदी सिमतीने मा  यता िदलेली आह.े   
मागणी- तरी उपरो  त माण े घाडगे क ग के जी पी अटॅो िल. नािशक यांचे िन  नतर दर ि वका न 

 यांना अ  नीशामक वाहन तयार करण े करीता चेसी खरेदीकामी कायादशे दणेबेाबत मा  यव  थापन सिमतीस 
िशफारस करण ेकरीता सदर  ताव मा उप सिमतीचे सभेपढुे सादर. 

अ नीशमन वाहन तयार करणेकामी भारत बज कंपनीची चेसी खरेदी करणकेामीच े िन तनम दरधारक 
घाडगे क ग के.जी.पी. अटॅो िल., नािशक यांच े ितिनधी आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
यांनी सभेसमोर सांिगतले क , दर यानच ेकालावधीम य ेचेसी या िकंमतीम य े .५४,०००/- मा ने वाढ झालेली 

असून, माच-२०१८ पवु  परुवठा आदशे व बुक ग र कम .५०,०००/- मा  आगाऊ िद यास दरप कामधील 
िन नतम दरान ेसदरह चेसीचा परुवठा करणेस तयार आहोत.  

यावर सिव तर चचा होऊन, अ नीशमन वाहन तयार करणेकामी भारत बज कंपनीची चेसी खरेदी 
करणकेामी घाडगे क ग के.जी.पी. अॅटो िल., नािशक यांच े .२३,८४,९१०/- मा  िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन, यांना ता काळ परुवठा आदशे व .५०,०००/- मा  बुक गची र कम आदा करणते यावी. तसेच या 
केले या कायवाहीस यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.       (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०६ सन २०१८-१९ या कालावधीकरीता वाहन िवभागाकडील ११० वाहनांचा वािषक िवमा नतुनीकरण करणेकामी 

िन नतम दर दणेारे िवमा कंपनीस कायादशे दणे ेव याकामी येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत. 
  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 

िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थचेी मालम  तेची व कामाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े 
भ  तगंणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वय,े िव  व  त  यव  थचेा 
कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य करणसेाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े
ही सिमतीची कत  य ेअसतील,” अस ेनमदु केलेले आह.े  

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः-१७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपण ेिव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व 
ितच ेकामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील 
अशा सव गो  टी करील अस ेनमदु आह.े  

 तािवक:- सं  थानच े १०६ वाहनांचा िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ या कालावधीतील 
िवमा नतुनीकरण करण े करीता रा  ीयकृत िवमा कंप  यांकडुन दरप के मागवनू िन  नतम दर दणेारे िद.  य.ुइिंडया 
इ  यरु  स कं. िल., ीरामपरू यांचेकडून सं  थान वाहनाच ेवाहन िवमा उतरिव  यात आलेला असनु या कामी एकुण 
र  कम .२०,२८,२४४/- (अ री र  कम .वीस लाख अ ावीस हजार दोनश ेच  वचेाळीस मा ) खच आलेला 
आह.े  

      स  या वाहन िवभागाकडील खालील तपिशला माण े िविवध वाहनांचे पॉिलसी मदुत 
िद.३१.०३.२०१८ अखेर सपंु  टात येत असनु या वाहनांचा िवमा नतुनीकरण करण ेआव  यक आह.े  

अ.नं. वाहन कार सं  या अ.नं. वाहन कार सं  या 
०१ कायालयीन वाहन े १४ ०५ मालवाहतुक व इतर वाहने ( ॅ  टर व ेलर) २८ 
०२  णवाहीका वाहन े १५ ०६ दचुाक  वाहन े ०८ 
०३ सव बसेस २४ ०७ बॅटरी कार वाहन े ०४ 
०४ आप  कालीन व इतर वाहन े ०७ ०८. मोबाईल टॉयलेट १० 
  एकुण वाहन े

 
११० 
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   उपरो  त वाहनाचंा िवमा नतुनीकरण करण ेकरीता मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ सभेतील 

िवषय मांक १३ व िनणय मांक ८७ अ  वये रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन दरप के मागिवणेस व याकामी 
येणारे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  

यानुसार जा.न.ंएसएसएस/वाहन/६२५३/२०१८,िदनांक ०५.०३.२०१८ अखेर रा ीयकृत िवमा 
कंप याकडून अखेर दरप के मागिव  यात आलेली होती. याकामी मदुतीत ा  त झालेली  रा ीयकृत िवमा  
कंप  यांची दरप के िद.१२.०३.२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमतीच ेसभेत उघड  यात आलेली असनू  यांनी िदले या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े (दरप क मागणीप  व ा  त दरप का  या झरेॉ  स ती यासोबत 
प रिश  ट अ  हणनु मािहतीसाठी जोड  या आहते.)   

 
अ.न तपिशल िवमा कंपनीचे नांव 

  िद. य.ुइिंडया 
अॅ  यरु  स 

कं.िल. ीरामपरु 

यनुाइटेड इिंडया 
इ  शरेु  स कंपनी िल. 
िवभागीय कायालय 

नािशक 

नेशनल इ   यरु  स 
कं.िल. कोपरगांव 

यनुाइटेड इिंडया 
इ  शरेु  स कंपनी िल. 
त  पर सेवा कायालय 

िशड  
१. िवमा कंपनीने दरप कात 

नमदू केलेली एकुण IDV  
४,०१,८६,४२०

/- 
४,०१,८६,४२०/- ४,०१,८६,४२०/- ४,०१,८६,४२०/- 

२. सं  थानच े ११० वाहनांच े
एकुण वािषक िवमा ह  ता 
र  कम ( .) सव 
करांसहीत  

२०,४९,५६४/- १७,६७,६२८/- २०,७०,०००/- २१,६७,२३६/- 

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः-उपरो  त दरांचा िवचार करता सं  थानच े ११० वाहनांचा एकवष 
कालावधीकरीता (िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१.०३.२०१९) िवमा नतुनीकरण करण े कामी यनुाइटेड इिंडया 
इ  शरेु  स कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक यांचे दर सवात कमी आह.े तथािप  यांचे दरप कात Please 
Note that the Premium quoted is subject to revision as per I.R.D.A. guidelines and increase 
of G.S.T, if any by central Government. The premium quoted is negotiable at the time of 
discussion अशी अट आह.े  

मागणी:- तरी यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कंपनी िल. िवभागीय कायालय नािशक यांच े िन  नतम दर 
असलेने  यांचेशी सम  चचा/ वाटाघाटी क न  यानसुार अतंीम दर ि वकार  यास येवनू  यांना कायादशे दणेेस व 
याकामी येणा-या खचास मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करण ेकरीता सदरचा  ताव मा.उप सिमतीचे सभेपढु े
सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या कालावधीकरीता वाहन िवभागाकडील ११० 
वाहनां या वािषक िव याच े नतुनीकरण करणकेामी यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कंपनी िल., िवभागीय कायालय, 
नािशक यांच ेएकि त .१६,६७,६२८/- मा  िन नतम दर ि वकारणते यावेत. तसेच िद.०१ एि ल पवु  सदरह 
वाहनां या िव याच े नतुनणीकरण आव यक अस यामळेु यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कंपनी िल., िवभागीय 
कायालय, नािशक यांना ता काळ कायादशे व अ ीम र कम दे यात यावी. याच माण े यासाठी केले या 
कायवाहीस यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.         (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०७ सं थानच ेिविवध िवभागाकरीता कायालयीन व संगणक टेशनरी सिह य खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत 

िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे िविवध िवभागांकरीता कायालयीन व सगंणक  टेशनरी सािह  य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. याम  य ेखालील माण ेई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  
  अ) कायालयीन  टेशनरी- 

१. बजाज जनर  स, बाश  
२.  लािसक  टेशनस कंपनी, मुंबई 
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३. एस कुमार एजि सज, धळेु 
४. सागर  टेशनरी माट, अहमदनगर 
५. ी गणशे एटंर ायजेस, नाशीक 
६. ी साई मा किटंग, ठाण े
७. ए. डी. एंटर ायजेस, ठाण े
८. ीनाथ जनरल  टोअस, अहमदनगर 
९. साईस  स टे  नोकॉम ा.िल., मुंबई 
१०. कबीर एंटर ायजेस, को  हापरु 
 

ब) संगणक  टेशनरी – 
१. बजाज जनर  स, बाश  
२.  लािसक  टेशनस कंपनी, मुंबई 
३. दवेीश एंटर ायजेस, मुंबई 
४. बहचर ेडस, मुंबई 
५. िशवशि  इिंजिनय रंग सो  यशुन, ड बीवली 
६. ीनाथ जनरल  टोअस, अहमदनगर 
७. साईस  स टे  नोकॉम ा.िल., मुंबई 
८. कबीर एटंर ायजेस, को  हापरु 

 
वरील िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०९.०२.२०१८ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. याम  य े कायालयीन  टेशनरीसाठी सव १० िनिवदाधारक व सगंणक  टेशनरीसाठी सव ८ 
िनिवदाधारक पा  ठरले होते. सदर पा  िनिवदाधारकांचे ई-िनिवदेचे Online Commercial Bid िदनांक 
१२.०३.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आलेले आहते.  

सदर ा  त ऑनलाईन तलुना  मक त  ता खालील माण े– 
अ) कायालयीन  टेशनरी – 
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1 

बॉलपेन िनळा - नटराज/ 
बेली/ डॉ  फ न/त  सम, 
Use & Throw 
400 नग 

1.80 3.50 1.79 5.00 2.40 1.87 4.50 1.75 3.00 1.89 

2 

बॉलपेन काळा- 
नटराज/बेली/ 
टॉवर/त  सम, Use & 
Throw 
20  नग 

1.80 3.50 1.79 5.00 2.40 1.87 4.50 1.80 3.00 1.89 

3 

बॉलपेन लाल - नटराज/ 
बेली/ टॉवर/त  सम, Use 
& Throw 
100  नग 

1.80 3.50 1.79 5.00 2.40 1.87 4.50 1.80 3.00 1.89 

4 

 टॅ  लर मोठे - HD-
23S17 - कांगा / त  सम 
3 नग 

786.0
0 

847.00 951.00 
165.0

0 
1,125.

00 
854.4

4 
1,390.

00 
940.0

0 
1,44
0.00 

910.0
0 

5 
 टॅ  लर (Max - 10) - 

कांगा / त  सम- 300 नग 
23.50 50.00 26.50 27.00 33.00 24.70 40.00 28.00 

48.0
0 

29.00 

6 

 टॅ  लर (मेिडयम 
२४/०६) - कांगा / 
त  सम- 130 नग 
 

66.00 85.00 75.10 78.00 96.00 68.89 
225.0

0 
76.00 

108.
00 

89.75 



15 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

7 

 टॅ  लर मिशन पीन (Max 
- 10) - कांगा / त  सम 
4500 पॅकेट 

4.20 5.00 4.85 6.00 6.50 4.88 6.50 5.25 6.75 4.85 

8 

 टॅ  लर मिशन पीन 
मेिडयम २४/६ - कांगा / 
त  सम 
500 पॅकेट 

9.85 14.00 11.25 10.50 12.00 10.17 14.90 11.10 
14.5

0 
11.65 

9 

तारखेच ेिश  के - 
परनामी/ त  सम 
50 नग 

40.00 37.00 45.00 34.00 43.00 39.33 70.00 65.00 
55.0

0 
48.00 

10 

पीन रमु  हर - कांगा / 
त  सम 
12 नग 

120.0
0 

85.00 131.00 31.50 111.0
0 

38.89 
245.0

0 
35.00 

132.
00 

101.0
0 

11 

 हाईट बोड - माकर पेन - 
कॅमल/ त  सम 
30 नग 

13.95 17.00 16.00 16.00 21.00 20.00 24.80 18.00 
25.0

0 
17.00 

12 

खोड रबर - एच. बी./ 
नटराज/ अ  सरा/ त  सम 
400 नग 

1.95 5.00 0.85 3.00 3.00 0.88 2.90 2.40 5.00 0.89 

13 

शॉपनर - नटराज/ 
कॅमलीन/अ  सरा/ त  सम-
100 नग 

1.95 3.00 2.45 3.00 3.00 2.18 2.90 2.40 5.00 2.50 

14 

एच.बी.पेि सल - 
नटराज/अ  सरा/ कॅमलीन/ 
त  सम 
600 नग 

3.50 3.00 3.05 4.00 3.70 3.48 4.75 3.00 5.00 3.50 

15 

 केच पेन - पॅकेट - 
कॅमल/ त  सम 
30 पॅकेट 

19.00 20.00 21.50 17.65 23.00 21.16 23.50 18.00 
25.0

0 
19.75 

16 

कॅल  युलेटर मोठे - 
कॅिसओ/ िसटीझन/ 
ओरपट/ त  सम, 12 
Digits- 50 नग 

115.0
0 200.00 180.00 

231.0
0 

445.0
0 

150.7
8 

170.0
0 

530.0
0 

450.
00 

348.0
0 

17 

िट  को टेप (Wondar) - 
कोरस /मॅ  स -४०/ त  सम 
(12mm x 45mm)-
200 नग 

6.00 7.00 20.00 5.80 14.00 7.78 8.10 9.50 
30.0

0 
6.75 

18 

खाक  टेप - (Wandar) 
- सेलो/ त  सम- 
300 नग 

23.00 25.00 20.00 15.50 24.00 26.22 24.70 20.00 
30.0

0 
25.00 

19 

 लॅि टक प ी- 12" - 
कॅमलीन/ त  सम 
150 नग 

7.50 8.50 9.25 6.50 12.00 8.71 10.50 8.00 
12.0

0 
8.50 

20 

पेपर पंिचंग लहान - DP-
280 - कांगा / त  सम 
100 नग 

47.00 50.00 52.50 49.00 62.00 48.47 65.00 53.00 
72.0

0 
55.00 

21 

पेपर पंिचंग मेिडयम - 
DP-500 - कांगा / 
त  सम 
10 नग 

82.00 90.00 95.00 93.85 
118.0

0 
87.01 

185.0
0 

98.00 
140.
00 

97.00 

22 
पीन कुशन - िबमल/ 
त  सम 50 नग 

28.00 18.00 18.00 18.95 26.00 22.22 35.00 35.00 
40.0

0 
25.00 

23 
 पजं बॉ  स (Water) - 

मंगल/ त  सम 100 नग 
18.00 12.00 8.00 9.50 8.75 4.44 22.50 7.00 

30.0
0 

14.00 

24 

का ी, (Medium Size) 
- कॅमल/ गोरीला/ 
 युझीक/ त  सम-100 नग 

40.00 48.00 32.00 29.50 110.0
0 

33.33 54.00 74.00 
54.0

0 
54.00 

25 ड  टर (Medium Size) 21.55 30.00 18.00 14.00 33.00 15.73 35.00 14.00 55.0
0 

27.50 
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- ओमेगा /िमलन/ त  सम 
400 नग 

26 

 खाक  टेप-नोटा 
िचट किवणेसाठी कागदी - 
सेलो/ त  सम-30 नग 

60.00 5.00 100.00 19.00 
250.0

0 
33.33 95.00 30.00 

45.0
0 

- 

27 

 टॅ  प पॅड लहान- िनळा - 
11 cm x 7 cm - 
कॅमल/ त  सम-150 नग 

27.00 38.00 38.00 23.00 43.00 26.67 48.00 29.00 
45.0

0 
39.50 

28 

 टॅ  प पॅड लहान- लाल - 
11 cm x 7 cm - 
कॅमल/त  सम 
5 नग 

30.00 32.00 38.00 23.00 43.00 26.67 48.00 30.00 
45.0

0 
39.50 

29 

आिखव कागद - द  ते - 
ओसवाल/ जागतृी/ 
त  सम, Full Size 
200 द ते 

20.00 25.00 205.00 14.00 21.00 
196.6

7 
215.0

0 
168.0

0 
14.0

0 
25.00 

30 

 टॅ  प पॅड - लाल मोठा -
15.7 cm x 9.6cm- 2 
नग 

60.00 50.00 59.00 58.75 66.00 47.20 61.00 55.00 
72.0

0 
70.00 

31 

 टेटमट साईज झेरॉ  स 
पेपर-  ( A/3 ) - जे.के/ 
रजत/  पॅ  ो/ त  सम, 80 
GSM 
100 रम 

305.0
0 315.00 420.00 

385.0
0 

460.0
0 

336.0
0 

315.0
0 

346.0
0 

499.
00 

356.0
0 

32 

झेरॉ  स पेपर िलगल-  १३ 
x ०८  ( F/S ) - जे.के/ 
रजत/  पॅ  ो/ त  सम, 80 
GSM 
12000 रम 

179.0
0 187.00 290.00 

263.0
0 

237.0
0 

199.1
1 

220.0
0 

210.0
0 

299.
00 

196.0
0 

33 

झेरॉ  स पेपर छोटे- ११ x 
०८  ( A/4 ) - जे.के/ 
रजत/  पॅ  ो/ त  सम, 80 
GSM 
7200 रम 

149.9
0 152.00 210.00 

245.0
0 

213.0
0 

155.5
6 

160.0
0 

174.0
0 

249.
00 

176.0
0 

34 

रिज  टर ४  वायर - 
ओसवाल/ जागतृी/ 
त  सम, Full Size 
100 नग 

110.0
0 

264.00 142.00 
139.0

0 
86.00 115.3

8 
200.0

0 
135.0

0 
171.
00 

124.0
0 

35 

रिज  टर ३  वायर - 
ओसवाल/ जागतृी/ 
त  सम, Full Size 
230 नग 

82.00 198.00 106.50 
102.0

0 
65.00 86.53 

150.0
0 

102.0
0 

126.
00 

93.00 

36 

रिज  टर २  वायर - 
ओसवाल/ जागतृी/ 
त  सम, Full Size 
500 नग 

55.00 138.00 71.00 70.00 45.00 57.69 
100.0

0 
68.00 

90.0
0 

62.00 

37 

रिज  टर १  वायर - 
ओसवाल/ जागतृी/ 
त  सम, Full Size 
500 नग 

28.00 71.00 35.50 34.00 26.00 28.84 60.00 34.00 
45.0

0 
34.50 

38 

टपाल बकु -  टॅडंड/ 
त  सम, 100 Pages 
200 नग 

200.0
0 

100.00 99.00 33.95 90.00 78.67 80.00 
110.0

0 
250.
00 

- 

39 

कॉ  फर  स पॅड  - सुंदरम/ 
त  सम, 10 Pages-300  
नग 
 
 

7.00 6.00 8.00 4.50 8.00 6.21 8.10 7.00 
18.0

0 
6.00 
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40 

हजेरी म  टर मिहना दोन 
 वायर - ओसवाल/ सनी/ 

त  सम- 200 नग 

165.0
0 

160.00 104.00 79.00 
130.0

0 
62.93 

121.0
0 

106.0
0 

144.
00 

- 

41 

साधी ि ंग फाईल - रजत 
/  लािसक/ त  सम- 
1100 नग 

10.50 14.00 12.90 8.00 15.00 10.49 12.50 20.00 
18.0

0 
20.00 

42 

लेस फाईल - रजत / 
 योती/ त  सम 

10 नग 
20.00 175.00 30.00 45.00 26.00 10.49 18.50 20.00 

27.0
0 

18.00 

43 

बॉ  स फाईल - ाईम/ 
 योित/ मॅ  स/त  सम 

1300 नग 
48.00 62.00 52.00 53.00 55.00 19.67 58.50 55.00 

63.0
0 

55.00 

44 

सन दोरा बंडल - ि हनस/ 
त  सम, पेपर परुवणीसाठी, 
Net 400 Gram 
50 बंडल 

45.00 60.00 50.00 88.90 41.00 
118.0

0 
60.00 35.00 99.0

0 
60.00 

45 
टु लॅप पॅड - त  सम-200 
नग 

14.00 165.00 16.50 12.50 15.00 17.04 32.00 18.00 
27.0

0 
17.00 

46 
फोर लॅप पॅड – त  सम-
300 नग 

16.00 35.00 28.50 23.58 36.00 26.22 38.00 24.00 
54.0

0 
24.00 

47 
फुल बंद पॅड - त  सम- 50 
नग 

33.00 150.00 160.00 34.50 
210.0

0 
100.0

0 
45.00 60.00 

72.0
0 

33.00 

48 

सफेद लेस बंडल - सफेद 
कॉटन - ि हनस/ त  सम 
(20 Inch) (1 
Bundle=100 Nos.) 
1000 बंडल 

24.00 60.00 29.99 48.00 51.00 46.67 85.00 45.00 
54.0

0 
48.00 

49 

लाल टॅग लहान - लाल 
कॉटन - ि हनस/ त  सम 
(6 Inch) (1 
Bundle=100 Nos.)-
50 बंडल 

30.00 25.00 22.00 4.50 15.00 
116.6

7 
85.00 12.50 

45.0
0 

23.00 

50 

िडंक बाटली लहान - 
कॅमल/ त  सम,   
300 ML 
100 नग 

57.00 60.00 128.80 24.00 65.00 35.56 52.50 53.00 
45.0

0 
63.00 

51 

माकर पेन - कॅमलीन/ 
सेलो/ल  सर/त  सम 
300 नग 

12.50 15.00 14.00 12.00 18.00 14.44 15.50 13.00 
22.5

0 
13.75 

52 

हायलायटर पेन - 
कॅमलीन/ ल  सर/ त  सम-
250 नग 

12.50 15.00 13.50 12.00 20.00 13.69 18.50 13.00 
22.5

0 
12.00 

53 

िसडी माकर पेन - 
कॅमलीन / ल  सर / 
त  सम- 20 नग 

8.50 10.00 8.50 6.50 10.00 7.78 12.50 8.00 
11.7

0 
7.50 

54 
 हाईटनर पेन - कॅमलीन/ 

त  सम 500 नग 
14.85 18.00 16.50 14.00 23.00 18.67 24.20 17.50 

33.3
0 

17.50 

55 

 टॅ  लर पीन मोठी २३/१७ 
- कांगा / कॅमलीन/ 
त  सम 
50 पॅकेट 

32.50 38.00 38.64 36.00 41.00 33.28 44.00 36.00 
48.6

0 
36.75 

56 

 लाि टक े -  लॅ  टो/ 
िमलन/ जोयो,    (Size 
5"x12"x27") 50 नग 

450.0
0 

75.00 155.00 95.00 
415.0

0 
295.0

0 
225.0

0 
125.0

0 
369.
00 

- 

57 

रबर बॅ  ड  - नायलॉन, 
िदड इचंी - िलरा/त  सम 
(1 पॅकेट = 1 Kg) 
250 पॅकेट 

325.0
0 

425.00 233.00 
395.0

0 
380.0

0 
186.6

7 
480.0

0 
226.0

0 
630.
00 

370.0
0 
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58 

रबर बॅ  ड -  नायलॉन, 
चार इचंी                   
िलरा/ त  सम  (1 पॅकेट = 
1 Kg) 70 पॅकेट 

325.0
0 

425.00 233.00 
395.0

0 
380.0

0 
186.6

7 
490.0

0 
226.0

0 
630.
00 

370.0
0 

59 

फाईल लॅग - 
 युझीक५५५/ त  सम             

(Size 25mm x 
76mm x 150mm) 
(1" x 3") -100 नग 

20.00 16.00 13.00 17.00 20.00 26.22 25.00 14.00 
36.0

0 
19.00 

60 

कलर खडु - ही चॉक / 
कोरस / त  सम-800 
बॉ स 

45.00 65.00 62.00 48.65 60.00 52.44 65.00 35.00 54.0
0 

35.00 

61 

पेि सल सेल - AA                     
िन  पो/डयरुो/ ए  हरेडी  / 
त  सम 
400 नग 

7.00 12.00 11.25 5.00 9.00 11.11 16.00 7.00 
15.0

0 
12.50 

62 

पांढरे खडु - ही चॉक/ 
कोरस/ त  सम- 
1500 बॉ स 

31.00 50.00 42.00 33.50 42.00 55.07 56.00 26.00 45.0
0 

54.00 

63 

लेजर पेपर िहरवा ११ x ८  
(A/4) जे.के/ रजत/ 
 पॅ  ो िब  ट/त  सम 70 

gsm- 70 रम 

220.0
0 230.00 280.00 

230.0
0 

240.0
0 

255.5
6 

279.0
0 

290.0
0 

351.
00 

240.0
0 

64 

लेजर पेपर िहरवा १३ x ८ 
( F/S ) -  जे.के/ रजत / 
 पॅ  ो/ िब  ट/ त  सम 70 

gsm 
70 रम 

250.0
0 260.00 290.00 

257.4
5 

252.0
0 

280.0
0 

375.0
0 

290.0
0 

423.
00 

280.0
0 

65 

लेजर पेपर िहरवा   टेटमट  
( A/3 ) - जे.के/ रजत / 
 पॅ  ो/ िब  ट/ त  सम 70 

gsm 
10 रम 

550.0
0 

370.00 875.00 
387.1

5 
555.0

0 
672.0

0 
636.0

0 
600.0

0 
999.
00 

500.0
0 

66 

 टे  लर पीन - २३/१० - 
कांगा / त  सम- 240 
पॅकेट 

25.00 30.00 29.50 24.50 36.00 25.37 34.50 27.50 
36.0

0 
29.00 

67 

 टे  लर पीन - २३/१२ - 
कांगा / त  सम- 240 
पॅकेट 

27.00 32.00 31.38 29.00 38.00 27.02 38.50 29.50 
38.7

0 
30.00 

68 

 टे  लर पीन - २३/१५ - 
कांगा / त  सम- 240 
पॅकेट 

29.00 35.00 34.50 33.85 40.00 29.71 49.50 32.00 
45.0

0 
35.00 

69 

 टॅ  प पॅड मोठा िनळा -
15.7 cm x 9.6 cm  
कॅमलीन/ त  सम- 40 नग 

56.00 56.00 59.00 55.00 65.00 62.23 84.00 54.00 72.0
0 

65.00 

70 

इकं बॉटल - िनळी - 25 
ml - कॅमल/ त  सम- 
300 नग 

18.00 25.00 19.50 14.00 20.00 17.78 21.50 17.50 
22.5

0 
18.50 

71 

लाकडी टोचा - ि शलु/ 
त  सम 
30 नग 

12.00 12.00 23.00 20.00 15.00 15.73 12.50 18.00 
18.0

0 
18.00 

72 

लेबल ि टकर 100 mm 
x 35 mm,         
(16 Stickers = 1 
Sheet) White 
Continuous   
नविजत/ त  सम 
40000 शीट 

4.00 6.00 2.45 2.00 2.50 2.49 4.30 2.80 3.33 2.65 
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73 

 हॉउचर पे  ट ग फाईल-                          
(आतील बाजुने ८० सीट 
पेि टंगसाठी)             
रजत/  योती/ त  सम- 
200 नग 

80.00 250.00 52.00 24.00 63.00 68.44 73.00 65.00 
63.0

0 
38.00 

74 

पॅड शाई  बॉटल लाल  - 
25 ml - कॅमल/ त  सम 
5 नग 

19.00 20.00 19.50 14.65 22.00 18.89 25.60 20.00 
22.5

0 
18.00 

75 

नंबर ग मिशन - BOM 
45-6                   
बंबािलओ/ त  सम 
3 नग 

480.0
0 

825.00 550.00 
900.0

0 
600.0

0 
590.0

0 
650.0

0 
442.0

0 
999.
00 

460.0
0 

76 

पेपर वेट - Glass मोडा/ 
त  सम 
10 नग 

80.00 25.00 26.00 25.00 30.00 26.22 20.00 25.00 
36.0

0 
30.00 

77 

आलेख कागद मोठे - A4 
Size                    
जागतृी/ त  सम 
1000 नग 

0.60 2.00 0.75 0.70 0.65 52.44 2.25 0.75 0.99 0.80 
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1 पेन ाई  ह ३२ जी. बी. - 
सोनी/ समॅसंग/ ा  ससेड      
-50 नग 

695 770 1,010 808 802 666.66 1,299 695.00 

2  लॅकं सीडी िवथ केस - 
सोनी/ मोझर िबअर/ 
त  सम   - 300 नग 

30 36.50 11.50 - - 24.01 68 15.25 

3  लॅकं डी.  ही.डी.आर 
िवथ केस - सोनी/ मोझर 
िबअर/ त  सम 
150 नग 

36 42.40 20 - - 28.24 72 23.00 

4 टोनर एच पी Q२६१२A 
- एच .पी.ओ रजनल/ 
त  सम- 70 नग 

3,395 4,150 5,875 2,123 702 4,261.11 2,150 738.00 

5 रको मेक झेरॉ  स मिशन 
टोनर-१२३० D – रको- 
10 नग 

2,800 2,684.40 3,250 1,179 707 1,966.67 4,700 680.00 

6 ि ंट का ेज मॉ.न.ं५०५४ 
Edp Code  ८४२००१ 
– रको- 10 नग 

6,500 8,743.80 35,790 10,030 9,204 5,637.78 3,520 - 

7 डे  हलोपर मॉ.न.ं५०५४ 
Edp Code  -Di-
१९७९६४० – रको 
2 नग 

7,350 8,044 5,130 - - 5,513.22 
29,990.0

0 
- 

8 म  मॉ.न.ं५०४०Edp 
Code - Di -९७९५१०- 
रको 

2 नग 

9,030 10,431.20 59,400 - - 7,346.16 799.00 - 

9 SMPS - i-ball / 
इटें  स/ त  सम-  
20 नग 

2,000 867 690 1,174 1,168 675.22 1,279.00 650.00 
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10 युएसबी िकबोड - 
लॉिजटेक/ डेल/ त  सम- 
50 नग 

545 495 555 561 555 533.33 698.00 440.00 

11 िसमॉस बॅटरी -  सोनी/ 
बलराम/ त  सम- 20 नग 

30 35 18 24 21 65.56 32.00 12.00 

12 पी.सी.आर रोलर १२A 
टोनर क रता - त  सम- 50 
नग 

195 65 97 218 212 35.40 152.00 72.00 

13 टुल िकट - टपा रया/ 
त  सम- 2 नग 

595 1,950 1,250 - - 1,511.97 4,390.00 - 

14 नेट ोटे  टर अॅ  टी 
 हायरस पॅक - एन पी 

60 पॅकेट 
480 599 497 589 584 544.11 1,299.00 510.00 

15 म रको MP२५०१L – 
रको 10 नग 

4,105 5,292.30 8,783 - - 3,966.11 
23,620.0

0 
850.00 

16 डे  हलोपर – रको 
10 नग 

3,933 4,295.20 5,760 - - 3,769.44 5,360.00 - 

17 रको टोनर MP २५०१S 
– रको 
45 नग 

3,255 2,752.20 6,395 1,415 974 1,966.67 2,179.00 780.00 

18 एच.पी लेजरजेट टोनर - 
८८ A  -          एच .पी. 
ओ रजनल/ त  सम – 40 
नग 

3,385 3,590 3,050 2,005 702 4,195.56 5,346.00 710.00 

19 माउस युएसबी - 
लॉिजटेक/ डेल/ त  सम- 
50 नग 

260 245 317 266 260 177.79 790.00 280.00 

20 एच.पी लेजरजेट टोनर - 
३६ A - एच .पी. 
ओ रजनल/ त  सम- 25 
नग 

3,895 4,770 3,540 2,123 702 4,982.22 
12,512.0

0 
710.00 

21 म फॉर Q २६१२ A 
टोनर क रता - 
आय.एस.आय. माक/ 
त  सम- 100 नग 

390 99 75 266 236 52.44 390.00 110.00 

22 टोनर पावडर Q २६१२ 
A टोनर क रता -१४० 

ॅम पॅक - टोनर/ त  सम 
160 पॅकेट 

260 110 175 502 472 89.16 470.00 110.00 

23 वायफर  लेड २६१२ A 
क रता - आय.एस.आय. 
माक/ त  सम- 50 नग 

195 65 72 147 118 23.60 178.00 112.00 

24 डॉ  टर  लेड Q२६१२ A 
क रता - आय.एस.आय. 
माक/ त  सम- 50 नग 

195 65 75 147 118 22.29 278.00 112.00 

25 टोनर पॉवडर  ३६ 
Aक रता ८० ॅम पॅक - 
टोनर/ त  सम 
80 पॅकेट 

200 85 90 384 354 78.67 448.00 97.00 

26 म ३६/ ८८ A  टोनर 
क रता - आय.एस.आय. 
माक/ त  सम- 50 नग 

260 110 95 384 354 55.07 413.00 110.00 

27 पी .सी. आर. रोलर ३६ 
A क रता - 
आय.एस.आय. माक/ 
त  सम- 50 नग 

260 75 72 218 212 39.33 212.00 95.00 
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28 वायफर  लेड Q३६ A 
क रता - आय.एस.आय. 
माक/ त  सम- 50 नग 

260 58 75 183 177 26.22 2,616.00 95.00 

29 डॉ  टर  लेड ३६ A 
क रता - आय.एस.आय. 
माक/ त  सम- 50 नग 

260 58 75 183 177 23.60 277.00 98.00 

30 टेफलॉन फॉर HP १०२० 
लेजरजेट - 
आय.एस.आय. माक/ 
त  सम- 10 नग 

390 175 243 973 944 78.67 583.00 450.00 

31 टेफलॉन फॉर HP १००७ 
लेजरजेट - 
आय.एस.आय. माक/ 
त  सम 10 नग 
 

640 175 284 973 944 78.67 683.00 430.00 

32 रबन केक फॉर इ  सॉन 
LQ ३१०  - पायोिनयर/ 
त  सम  
300 नग 

235 
 

22 
35 - - 13.11 720.00 

33.00 
 

33 रबन का ेज फॉर इ  सॉन 
LQ ३१० - इ  सॉन/ 
त  सम 
200 नग 

235 135 180 - - 209.78 1,224.00 102.00 

34 १२  हो  ट बॅटरी ७ AH 
बॅटरी  - ए  साईड/ त  सम 
50 नग 

1,200 
 

25 
1,687 - - 824.89 2,944.00 850.00 

35 वायरलेस िक-बोड माउस  
- लॉिजटेक/ डेल / त  सम 
- 2 नग 

1,365 
 

1,275 
1,300 1,528 1,522 1,166.67 7,358.00 1,200.00 

36 हाड िड  क २ टीबी सी - 
सीगेट/ सोनी/ त  सम- 5 
नग 

6,400 
 

5,849 
5,577 6,283 6,254 5,572.22 

18,726.0
0 

5,100.00 

37  े WD-40 - ड   यु डी- 
25 नग 

260 
 

399 
235 - - 150.78 295.00 95.00 

38 Ofc Splicing 
Waterproof Ecnloser 
24 Core 2 Way in /2 
Way Out - आय.एस. 
आय. माक / त  सम 
5 नग 

15,00
0 

 
2,375 

6,790 - - 1,311.11 
21,440.0

0 
- 

39 Ofc Splicing 
Waterproof Ecnloser 
48 Core 2 Way in /2 
Way Out - आय.एस. 
आय. माक / त  सम 
5 नग 

15,00
0 

3,575 6,790 - - 1,704.44 
27,160.0

0 
- 

40 Ofc Splicing 
Waterproof Ecnloser 
6 Core 1 Way in /1 
Way Out  - आय.एस. 
आय. माक / त  सम 
5 नग 

15,00
0 

975 6,790 - - 786.67 
12,579.0

0 
- 

41 Ofc Splicing 
Waterproof Ecnloser 
12 Core 2 Way in /2 
Way Out - आय.एस. 
आय. माक / त  सम 
5 नग 

15,00
0 

1,499 6,900 - - 1,048.89 
13,900.0

0 
- 
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42 Web camera plug 
and play USB 30 Mp 
or above  लॉिजटेक/ 
इटें  स/  त  सम- 20 नग 

1,045 999 1,190 - - 988.89 2,120.00 - 

43 म  लॅक- D-
१९७९५१० – रको 
3 नग 

9,030 10,431.20 180 - - 7,346.16 2,020.00 - 

44 डे  हलोपर  लॅक - D-
१९७९६४० – रको- 3 
नग 

7,350 7,746.70 5,952 - - 5,709.89 
31,440.0

0 
- 

45 ि ंट का ेज MP-३५५४ 
S Edp Code -
८४२१६६/ ८४१९९५ – 
रको 

10 नग 

5,500 7,363.50 3,781 7,700 7,670 5,586.64 
26,323.0

0 
3,800.00 

तरी उपरो  त “अ” व “ब” Online ा  त तुलना  मक त   यांतील गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम 
दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभते सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेिविवध िवभागाकरीता कायालयीन व संगणक टेशनरी सिह य 
खरेदी करणकेामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबंधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा. तसेच या सािह यांसाठी समान िन नतम दर ा  झालेले आहेत, असे 
सािह य खरेदी करणेकामी संबंधीतांना िवभागून परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.       (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०८ िव तु, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाकरीता वािषक सािह य खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
सं  थानचे िव तु, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाकरीता वािषक सािह  य खरेदीकामी मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िदनांक १५.०४.२०१४ चे सभतेील िनणय .२२५ अ  वये र  कम .१,९२,३९,२०५/- मा चे खचास 
मा  यता िमळाली होती.िव तु, मकॅेिनकल व टेिलफोन िवभागाकरीता एकूण खरेदी करावयाचे ४८५ Items पैक  
२६७ Items ची खरेदी ट   याट   याने झालेली आह.े ७५ Items खरेदी न कर  याचे ठरले आह.े तर उवरीत १४३ 
Items साठी पाच  यांदा ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आलेली होती. याम  य े खालील माण े पाच ई-िनिवदा 

ा  त झा  या हो  या.  
१. म.ेमिनषा एंटर ायझेस, बीड  
२. म.े ए  सल ेड ग, कंपनी, मुंबई   
३. म.ेएिशयन से  स काप रेशन, नािशक  
४. म.ेइमज  सी इल.ेिस  यु रटी इिंडया. ा.िल., मुंबई 
५. म.ेजाधव इले  ीक  स, कोपरगाव  
सदर ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.१२.०३.२०१८ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. याम  य ेपाचही िनिवदाधारक तां ीक िनिवदमे  य ेपा  ठरले होते. सदर पा  ५ िनिवदाधारकाचंे ई-
िनिवदचेे Commercial Bid  िदनांक १९.०३.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभते उघड  यात आललेे आहते. 

सदर ऑनलाईन ा  त  यनुतम दरधारकाचंा तलुना  मक त  ता खालील माण े– 
 

Sl.No Description of Work / Item(s) Manisha 
Enterprises 

EXCEL 
TRADING 
COMPANY 

Asian Sales 
Corporation 

Emergency 
Electronic 
Security 

India Pvt Ltd 

JADHAV 
ELECTRICA

LS 

1.00 SINGLE PHASE  ENERGY METER,                                        
Size-230 VOLT,5-20AMP,Company-
L&T,Type-EM-101 B – 50 NOS. 

690.00 1170.00 1105.00 1055.52 950.00 

2.00 SPOTLIGHT BULB,                                                             
Size - 60 WATT, Company -PHILIPS, 
Type –SPOTLINE-  100 NOS. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.00 BATTERY  ( DRY ),                                                             
Size -  12 VOLT, 25 PLATE, Company - 
SF/ EXIDE, Type - PBX – 1800,              
 HEAVY DUTY-  36 NOS. 

0.00 0.00 15900.00 16035.16 0.00 
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4.00 ELECTRONIC BALLAST,                                                  
Size -28 W / T-5,Company - EBN, Type - 
EBN-128 T-5-   150 NOS. 

0.00 378.00 179.00 239.89 442.20 

5.00 BULB,   
Size - 25 WATT, Company - PHILIPS, 
Type- B.C.-  50 NOS. 

25.00 27.00 13.00 11.02 16.00 

6.00 THREE PHASE  ENERGY METER BASE 
MOUNTED, Size - 15-100 A EM301B, 
Company - L&T, Type - WM 301 B  
C8D10-   12 NOS. 

0.00 4842.00 4900.00 4827.04 4380.00 

7.00 P.V.C. WIRE R-25, Y-25, B-25,BLACK-
75,GREEN -50,  Size-4 SQ.MM., 
Company-FINOLEX/POLYCAB,Type-FR 
200 BUNDLE 

0.00 2700.00 2418.00 2843.67 2823.00 

8.00 METAL HALIDE  LAMP FITTING WITH 
CHOKE & LAMP,          Size - 250 WATT, 
Company - PHILIPS,Type - MWF 330-SK 
/250 (SYM)-  50 NOS. 

0.00 4500.00 5088.00 4732.97 4867.50 

9.00 METAL HALIDE  LAMP FITTING WITH 
CHOKE & LAMP,           Size - 400 WATT, 
Company - PHILIPS, Type - MWF 330-SK  
/400 (SYM)-  50 NOS. 

0.00 4500.00 5352.00 4966.37 4997.30 

10.00 CFL,-                           
Size-50 WATT,Company -PHILIPS/ 
ORPAT/ANCHOR, Type – TWISTER 
500 NOS. 

0.00 540.00 625.00 557.58 437.00 

11.00 CFL,                                                                                
Size-70 WATT,Company-PHILIPS/ 
ORPAT/ANCHOR,Type – TWISTER 
500 NOS. 

415.00 702.00 730.00 593.89 574.00 

12.00 CHOKE                                                                               
Size - 150 W, Company - WIPRO,                                        
Type - WBS/H 56150 150 W HP SV/MHL  
50 NOS. 

0.00 1305.00 1218.00 1037.36 0.00 

13.00 ELECTRONIC CHOKE,                                                                                   
Size - IZ8 1 X 36/ 240W,Company - 
OSARAM,Type – Fighter 
600 NOS. 

0.00 144.00 115.00 129.67 0.00 

14.00 DISTRIBUTION BOARD,                                                   
Size- 4 WAY,3Q RATED, CUREENT-
100A, 240/415 V,TPN DOUBLE DOOR 
DB, Company -  SIEMENS ,                            
Type - TPN -DB-4WAY, 8GB 3147-1RC 
3 NOS. 

0.00 6102.00 0.00 5801.45 7224.00 

15.00 PEDESTAL FAN,                                                                                        
Size - 750 MM,Company-
CROMPTON,Type-AC750PED – 1 
50 NOS. 

2850.00 9000.00 8745.00 7851.54 0.00 

16.00 EXHAUST  FAN,                                                                        
Size - 15 CM SWEEP, Company - 
CROMPTON, Type - HEAVY DUTY 
50 NOS. 

3570.00 3600.00 1850.00 3213.23 0.00 

17.00 FAN REGULATOR,                                                                      
Size - 100 WATT, Company - ANCHOR / 
PENTA, Type - WHITE / 38660-  
100 NOS. 

0.00 180.00 175.00 164.68 0.00 

18.00 HRC MAIN SWITCH WITH BOTH CABLE 
END BOXES,         
Size- 250 AMP, Company - L & T- 5 NOS. 

0.00 15300.00 13237.00 11998.40 16990.00 

19.00 THREE PHASE  ENERGY METER BASE 
MOUNTED IN SHEET METAL 
ENCLOSURE WITH C.T.OF 100/5A 
HAVE TAPPING SYSTEM ON 
C.T.O,50,100                                                 
Size - 100AMP, Company - L&T, Type - 
ER 300 P- 6 NOS. 

0.00 4500.00 4240.00 18478.02 0.00 

20.00 TUBE FITTING WITH TUBE BARS TL-5,                                
Size - 1 X28 W,  Company - 
PHILIPS,Type-TCH 204 WHITE-  
500 NOS. 

0.00 558.00 0.00 427.91 535.00 

21.00 TUBE BARS TL-5, 28 W,                                               
Company - PHILIPS, Type - ESSENTIAL 
WHITE-   1500 NOS. 

0.00 81.00 88.00 97.25 88.30 

22.00 TUBE BARS TL-5, 14 W,                                               
Company - PHILIPS, Type - ESSENTIAL 
WHITE-  500 NOS. 

0.00 81.00 87.00 95.96 84.60 

23.00 SLEEKER STRIP TYPE DECORATIVE 
T5 TUBE FITTING,                               
Size - CG SLIMGOLD, Company - 
CROMPTON GREAVES,                    
Type - 1X28 W T5  T5SG28EB – 48 NOS. 

0.00 603.00 0.00 343.63 0.00 

24.00 ELECTRONIC CHOKE,                                                            
Size - 1 X TL36 W/40W, Company – 
PHILIPS,Type - EBE (SLIM) 136 
30 NOS. 

0.00 153.00 133.00 149.12 153.00 
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25.00 UPS/INVERTER WITH SF BATTERY,                                     
Size-1400VA, Company - SUMAC, Type - 
HEAVY DUTY-  10 NOS. 

0.00 0.00 0.00 29855.30 
 

0.00 

26.00 BULK HEAD FITTING WITH 
CHEQUERED GLASS COVER AND MS 
GRILL,Size-GB 020/6630,Company-
GANPATI/K LITE/PHILIPS, Type - MAX 
18 W- 2500 NOS. 

0.00 162.00 235.00 225.63 0.00 

27.00 C.F.L,                                                                           
Size -11 WATT,Company - 
CROMPTON/PHILIPS,Type- PLAIN  
2500 NOS. 

110.00 108.00 92.50 90.77 134.00 

28.00 PVC WINDING PAPER,                                                     
Size - 7 NO,Company-GARWARE,Type -
GOOD QUALITY- 2 KG 

0.00 0.00 270.00 175.05 0.00 

29.00 TIN COPPER WIRE RYB,                                                  
Size - 23X60, Company – DIAMOND 
3 BUNDLE 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30.00 SUNMICA FOLDING BOARD WITH FULL 
BRASS     HINGES AND 6 MM 
PLYWOOD,                                                                                        
Size - 6" X 8" Company - WHITE 
SUNMICA,Type -HEAVY QUALITY 
25 NOS. 

0.00 0.00 650.00 77.80 0.00 

31.00 SUNMICA FOLDING BOARD WITH FULL 
BRASS    HINGES AND 6 MM 
PLYWOOD,                                                                                                   
Size - 8" X 10" , Company - WHITE 
SUNMICA, Type - HEAVY QUALITY 
25 NOS. 

0.00 0.00 750.00 90.77 0.00 

32.00 CONTACTOR,                                                                           
Size - ML-2, Company - L&T, Type - 240 
V Coil- 10 NOS. 

0.00 4050.00 4100.00 4188.35 3830.00 

33.00 TONG TESTER/CLAMP METER,                                         
Size - 750V A.C./1000V D.C.,                                        
Company - KUSAM MECO, Type - DT 
2250- 6 NOS. 

0.00 2340.00 2440.00 2824.22 3050.00 

34.00 CABLE / 3 CORE FLEXIBLE,                                            
Size - 1.5 SQ.MM., Company - POLY 
CAB/FINOLEX,Type - 3 CORE 
16 BUNDLE 

0.00 4050.00 3922.00 3756.55 3745.00 

35.00 IGNITOR,                                                                                                               
Size -70/150/400W,Company-
CROMPTON,Type-IGN 21MH- 50 NOS. 

0.00 180.00 110.00 97.25 0.00 

36.00 D.P.SWITCH WIT KEY RING,                                           
Size - 32 A, Company - ROMA, Type – 
21770-  500 NOS. 

0.00 288.00 267.00 265.82 306.00 

37.00 KEY RING TAG ONLY,                                                               
Size - 32 A, Company - ROMA, Type – 
20868-  1000 NOS. 

0.00 63.00 53.70 51.87 62.00 

38.00 MULTY SOCKET,                                                                       
Size -20 A, Company - ROMA, Type -
30828-  800 NOS. 

0.00 126.00 125.00 115.41 142.00 

39.00 METAL HALIDE LAMP,                                                     
Size - 150W MHL (E), Company - 
WIPRO,Type - LAMP CAP-E 27-  
200 NOS. 

0.00 801.00 851.00 713.19 0.00 

40.00 ELECTRONIC IGNITOR,                                                   
Size-70 TO 400 W,Company-PHILIPS, 
Type-WEH 2400 – 400 NOS. 

0.00 0.00 193.00 168.57 0.00 

41.00 CFL (CAP ES-40),                                                           
Size - 85 W, Company -BAJAJ, Type -  
ECOLUX- 300 NOS. 

520.00 1044.00 0.00 726.15 0.00 

42.00 BALLAST FOR P.L TUBE,                                                  
Size - 11 W, Company - PHILIPS, Type - 
CS 993- 500 NOS. 

0.00 135.00 118.00 136.15 0.00 

43.00 CFL TUBE,                                                                                                  
Size - 35 W, Company - CROMPTON, 
Type - 4 U- 600 NOS. 

45.00 
 

270.00 255.00 101.14 0.00 

44.00 CFL TUBE,                                                                              
Size - 9 W, Company - CROMPTON, 
Type - 2 U- 100 NOS. 

0.00 108.00 92.00 98.55 0.00 

45.00 MCCB- 4 POLE                                                                                              
Size-100A, Company - L&T 
/SCHNEIDER,Type -DH-100/IS 13947-2 
10 NOS. 

0.00 6840.00 6383.00 6624.86 6010.00 
 

46.00 RCCB,                                                                                    
Size-10 A/300 MA,Company-
LEGRAND,Type-602133- 50 NOS. 

0.00 3006.00 29700.00 2874.79 
 

0.00 

47.00 RCCB,                                                                                  
Size-32 A/100 MA,Company-
LEGRAND,Type-603305- 30 NOS. 

0.00 1260.00 28760.00 1198.15 
 

0.00 
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48.00 MCCB- 4 POLE, 63 KA                                                                         
Size-250 A/TPN,Company-
SIEMENS,Type-3 VT – 4 NOS. 

0.00 19080.00 26500.00 16762.48 21715.00 

49.00 MCCB- 4 POLE, 63 KA                                               
Size -400 A/TPN, Company - SIEMENS, 
Type -3 VT – 3 NOS. 

0.00 26001.00 34500.00 23644.09 28600.00 

50.00 MCCB- 4 POLE, 63KA                                                                          
Size - 630 A, Company - SIEMENS, Type 
- 3 VT – 4 NOS. 

0.00 30060.00 39500.00 26361.98 31600.00 

51.00 MCCB- 4 POLE, 63KA                                                                      
Size - 100 A, Company - SIEMENS,Type 
- 3 VT – 5 NOS. 

0.00 13005.00 17250.00 10153.19 8690.00 

52.00 8 GB SIEMENS BOARD,                                                          
Size - 20 A, Company - SIEMENS, Type - 
8 GB 0501RC – 50 NOS. 

0.00 900.00 934.00 833.78 820.00 

53.00 CHOKE,                                                                       
Size-40W,Company-CROMPTON,Type-
POLYSTER – 120 NOS. 

0.00 144.00 113.00 114.11 0.00 

54.00 MODULAR SURFACE PLATE WITH 
BOX,                            
Size-6 WAY,Company-ANCHOR/ROMA, 
Type – WHITE – 100 NOS. 

0.00 126.00 115.00 112.81 0.00 

55.00 MODULAR SURFACE PLATE WITH 
BOX,                            
Size-8 WAY,Company-
ANCHOR/ROMA,Type-WHITE 
100 NOS. 

0.00 162.00 151.00 146.53 0.00 

56.00 MODULAR SURFACE PLATE WITH 
BOX,                             
size-12 WAY,Company-
ANCHOR/ROMA,Type-WHITE- 75 NOS. 

0.00 207.00 194.00 186.73 0.00 

57.00 MODULAR SURFACE PLATE WITH 
BOX,                            
Size-18 WAY,Company -
ANCHOR/ROMA, Type - WHITE 

0.00 261.00 230.00 242.48 0.00 

58.00 HEXA BLADE,                                                                        
Size - 12"X1/2",Company -
MIRANDA,Type - HIGH SPEED-  
100 NOS. 

36.00 45.00 45.00 44.09 0.00 

59.00 FAN SPEED CONTROLLER,                                                     
Size - 450 W, Company - 
ANCHOR/ROMA,Type - SWITCH TYPE 
100 NOS. 

0.00 252.00 175.00 171.16 0.00 

60.00 EXAUST FAN- HEAVY DUTY                                                                      
Size - 12", Company - CROMPTON 
GREVES – 50 NOS. 

0.00 3006.00 1650.00 2650.46 0.00 

61.00 SIEMENS D.B.BOX,                                                           
Size - 6 WAY, Company - SIEMENS,Type 
- 8 GB 32102R C06 – 25 NOS. 

0.00 1260.00 1650.00 1180.00 1160.00 

62.00 CEILING FAN,                                                                         
Size - 1200 MM, Company - 
CROMPTON,                                  
Type - WHITE HIGH SPEED- 120 NOS. 

1100.00 2250.00 1425.00 1636.44 0.00 

63.00 CONTACTOR,                                                                         
Size - 3 TF - 34  00 - 0W, Company – 
SIEMENS – 5 NOS. 

0.00 2070.00 2150.00 1990.44 0.00 

64.00 WALL FAN,                                                                            
Size - 450MM, Company - ALMONARD / 
CROMTON,Type - GOOD QULITY 
10 NOS. 

2850.00 5805.00 5650.00 5071.41 0.00 

65.00 WALL FAN,                                                                             
Size - 650MM, Company - ALMONARD / 
CROMTON,Type - GOOD QULITY 
10 NOS. 

0.00 7380.00 7100.00 6396.64 0.00 

66.00 FLAYBAN TUBE BAR,                                         
Size - 20 W, Company - CROMPTON  / 
PHILIPS,Type - GOOD QULITY-  
100 NOS. 

0.00 45.00 138.00 233.41 0.00 

67.00 LED FLOOD LIGHT,                                                                    
Size - 40 W, Company -KARVIN  
2 NOS. 

0.00 3600.00 2453.00 1550.77 
 

0.00 

68.00 LED FLOOD LIGHT,                                                                   
Size - 80 W, Company -KARVIN  
5 NOS. 

0.00 5400.00 3600.00 3101.54 0.00 

69.00 C.F.L. LAMP,                                                                           
Size-18/20WATT,Company - 
ORPAT,Type – STRAIGHT 
500 NOS. 

0.00 171.00 127.00 147.82 0.00 

70.00 AVR,                                                                                         
Size - OUT PUT 6A DC  95V DC  IN PUT 
415 V AC  POWER 240 V, Company - 
SANLAC, Type - 95 SP 6    – 8 NOS. 

0.00 0.00 11198.00 9725.27 0.00 
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71.00 ALLEN KEY,                                                                           
Size - SET, Company - GOOD QUALITY, 
Type - ' T '         - 2 SET 

0.00 720.00 590.00 587.41 0.00 

72.00 BOX SPANNER SET,                                                                                   
Size- SET (8" TO 32") Company-
TAPARIYA, Design 185529 , Type-BOX 
2 SET 

0.00 4050.00 3672.00 3319.56 0.00 

73.00 HAMMER DRILL BIT,                                                                  
Size - SET (ALL SIZE), Company - 
STANDARD,Type - PIN TYPE- 3 SET 

0.00 0.00 3100.00 3121.16 0.00 

74.00 HAMMERING DRILL MACHINE,                                                
Size - 26 MM DRILL, Company - HORSE 
POWER,Type -HAMMER – 1 NOS. 

0.00 10800.00 4400.00 8947.25 0.00 

75.00 CLAMP METER,                                                                 
Size - MASTEK, Company -
ORPAT/GOOD QUALITY,Type - CLAMP  
4 NOS. 

1200.00 1305.00 2250.00 2824.22 3050.00 

76.00 COIL SENSOR FOR A/C P.C.B.,                                      
Company - GOOD QUALITY- 50 NOS. 

225.00 0.00 450.00 97.25 0.00 

77.00 AIR SENSOR FOR A/C P.C.B.,                                        
Company - GOOD QUALITY- 50 NOS. 

225.00 0.00 850.00 103.74 0.00 

78.00 PLIER SET,                                                                            
Size - ALL TYPE, Company – TAPARIA 
4 SET 

0.00 720.00 1500.00 491.45 0.00 

79.00 P.C.B.CAPACITOR,                                                                        
Size - 1, 1.5, 2, 2.5 MFD, Company - 
GOOD QUALITY,Type – RUNNING 
25 NOS. (Each 5) 

115.00 135.00 70.00 176.35 0.00 

80.00 MANIFOLD GAUGE,                                                                    
Size -0 TO 500 PSIG & 30 TO 150 PSIG, 
Company -  BEST QUALITY, Type – 
DUIL-       4 NOS. 

1200.00 0.00 4050.00 1167.03 0.00 

81.00 REFRIGERATION GAS CHARGING 
HOSE PIPE,                      
Size -1/4' X 1/4'-2500 PSIG,Company -
HEAVY DUTY – 25 NOS. 

225.00 0.00 490.00 389.01 0.00 

82.00 COPPER PIPE WITH INSULATION,                                    
Size - 5/8", Company - STANDARD,  
200 MTR. 

340.00 261.00 210.00 453.85 0.00 

83.00 COPPER PIPE WITH INSULATION,                                    
Size - 1/2", Company - STANDARD,  
200 MTR 

300.00 216.00 180.00 363.08 0.00 

84.00 BREAZING FLUX,       
Size - POWDER, Company - 
STANDARD,Type - COPPER BREZING 
10 NOS. 

50.00 0.00 762.00 51.87 0.00 

85.00 SPLIT A.C. COD.FAN MOTOR,                                          
Size - 2 TON UNIT, Company - VOLTAS / 
BLUESTAR,     Type - SINGLE SPEED 
30 NOS. 

2400.00 0.00 5500.00 3047.25 0.00 

86.00 REMOTE CONTORL SPLIT A.C.,                                    
Company - VOLTAS / BLUE STAR, Type 
-  SPRING – 100 SET 

1200.00 0.00 1900.00 1102.20 0.00 

87.00 SPLIT A.C. COD.FAN,                                                              
Size - ALL SIZE, Company - VOLTAS / 
BLUE STAR, Type – EXHAUST 
25 NOS. 

570.00 0.00 6500.00 1231.87 0.00 

88.00 3 PHASE CONTACTOR WITH RELAY,                               
Size - RELAY RANGE 4-63 A, Company - 
SIEMENS,                        Type - 3 TF 43, 
3 TF-42 

0.00 4050.00 3218.00 16435.71 0.00 

89.00 3 PHASE CONTACTOR WITH RELAY,                               
Size - RELAY RANGE 8-12.5 A, 
Company - SIEMENS,   
 Type - 3 TF 43, 3 TF-42 
5 NOS. (Each 10) 

0.00 4050.00 3500.00 16435.71 0.00 

90.00 3 PHASE CONTACTOR WITH RELAY,                               
Size - RELAY RANGE63 - 10A, Company 
- SIEMENS,  Type - 3 TF 43, 3 TF-42 
5 NOS. (Each 10) 

0.00 4050.00 3600.00 16435.71 0.00 

91.00 3 PHASE CONTACTOR WITH RELAY,                               
Size - RELAY RANGE 10-14.5A, 
Company - SIEMENS,               
Type - 3 TF 43, 3 TF-42 
5 NOS. (Each 10) 

4400.00 4500.00 3600.00 17505.49 0.00 

92.00 DIGITAL THERMOSTAT SUBZIRO,                                   
Size - SINGLE COMP., Company -
STANDARD,Type - SUB ZERO 
5 NOS.  

1200.00 1350.00 1450.00 1017.91 0.00 

93.00 DIGITAL THERMOSTAT SUBZIRO,                                                         
Size - DUBLE COMP., Company -
STANDARD,Type - SUB ZERO 
5 NOS. (Each 10) 

1300.00 1890.00 1450.00 1880.22 0.00 



27 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

94.00 SINGLE PHASE CONTACTOR,                                          
Company - STANDARD, Type - DOUBLE 
POLE – 25 5 NOS.  

440.00 405.00 0.00 3000.57 0.00 

95.00 MAINFOLD GAUGE (N2 EO2),                                         
Size - 2 IN ONE, Company - 
STANDARD,Type – PRESSURE 
 4 NOS. 

1500.00 0.00 4800.00 648.35 0.00 

96.00 AHU BLOWER MOTER, 
Size -1400 RPM, 3 PHASE, Company - 
STANDARD,  
Type -INDUCTION  - 2 NOS. 

3100.00 0.00 46000.00 0.00 0.00 

97.00 WATER COOLER COMPRESSOR WITH 
RELAY & O.L.P.,              Size - KCJ-344, 
Company -EMERSON, Type - REC.  
10 NOS. 

9000.00 0.00 15500.00 9725.27 0.00 

98.00 WATER COOLER FAN MOTOR WITH 
BLADE,                      
Size-UNIT WISE,Company - 
VOLTAS,Type – EXHAUST- 10 NOS. 

1850.00 0.00 4200.00 1556.04 0.00 

99.00 REFRIGERATOR COMPRESSOR WITH 
RELAY & O.L.P.,       
Size - 1/6 & 1/8 HP, Company - 
GODREJ,Type – RECIPROCATING 
2 NOS.  

3000.00 0.00 12500.00 5575.82 0.00 

100.00 ASSEMBELD REFRIGERATOR 
COMPRESSOR WITH RELAY & O.L.P.,                                                                              
Size- KCJ-423,Company - 
EMERSON,Type –EXHAUST- 2 NOS. 

14500.00 0.00 22500.00 12967.03 0.00 

101.00 ASSEMBELD REFRIGERATOR FAN 
MOTOR WITH BLADE,            Size-UNIT 
WISE SINGLE PHASE,Company-
STANDARD, Type -  EXHAUST- 2 NOS. 

1850.00 0.00 22500.00 8428.57 0.00 

102.00 COMPRESSOR HERMATIC,                                                                        
Size-CR 30 K6 M,Company-
EMERSON,Type - REC.- 2 NOS. 

12300.00 0.00 21500.00 11021.98 0.00 

103.00 COLD STORAGE COMPRESSOR,                                                    
Size - 5 TON (3 PHASE), Company - 
EMERSON, Type-REC.- 1 NOS. 

0.00 0.00 48500.00 32028.57 0.00 

104.00 REFRIGERANT R-407 C, Size - R-407C,                                                
Company – STANDARD- 100 KG 

750.00 0.00 960.00 583.52 
 

0.00 

105.00 THERMOSTATIC EXPANSION VALUE,                               
Size -5 TON, Company - 
STANDARD,Type - THARMOSTATIC  
5 NOS. 

0.00 0.00 5200.00 3241.76 
 

0.00 

106.00 REFRIGERATOR EVAP.MOTOR,                                       
Size - MINI WISE SINGLE PHASE,                                   
Company - STANDARD, Type – 
EXHAUST – 5 NOS. 

550.00 
 

0.00 2900.00 0.00 0.00 

107.00 M.S.SQUARE PIPE,                                                                                     
Size-35 X 35 X 5 MM,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH,Type – GOOD 
1000 FT 

0.00 135.00 418.00 51.35 
 

0.00 

108.00 SQUARE RECTANGLE PIPE,                                            
Size-50 X 25 X 2 MM,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH, Type - I.S.I 
1000 FT 

0.00 50.40 43.00 41.03 0.00 

109.00 M.S.FLAT,                                                                                                
Size-25 X 5 MM, Company -
TATA/JINDAL/ZENITH, Type - I.S.I 
500 KGS 

0.00 54.00 53.00 51.61 0.00 

110.00 RED OXIDE,                                                                                              
Size -4 LTR-PACK,Company-
ASIAN/UTSAV,Type - I.S.I 
40 LITRE 

0.00 185.00 169.00 173.76 0.00 

111.00 WELDING CABLE,                                                                 
Size-800 CON, Company-ARCAM/ESAB, 
Type - I.S.I.-  30 MTR. 

0.00 975.00 960.00 178.95 
 

0.00 

112.00 THINNER,                                                                                                    
Size-4  LTR - PACK,Company - ASIAN / 
NEROLACK. Type - I.S.I    -100 LTR.  

0.00 135.00 192.00 123.19 0.00 

113.00 G.I. WIRE,                                                                                                     
Size-16 SWG,Company-HEAVY 
DUTY,Type-G.I.16 SWG – 100 KG 

0.00 0.00 106.00 94.66 0.00 

114.00 GRINDER WHEEL,                                                                    
Size -100X16X6 MM, Company -
KPT/NKK/TAILINS,Type - I.S.I -200 NOS. 

58.00 36.00 38.50 36.31 0.00 

115.00 M.S.DRILL BIT  ( HIGH SPEED ),                                     
Size - 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, & 12 MM,                          
Company - JHALANI, Type - HEAVY 
DUTY-  10 SET 

0.00 0.00 1260.00 1073.67 0.00 

116.00 GAS CUTTING NOZZLE,                                                         
Size-Mar-64, Company-ESAB, Type -
BRASS/HEAVY DUTY- 10 NOS. 

0.00 675.00 685.00 657.43 0.00 
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117.00 M.S. SQUARE PIPE,                                                                                  
Size-40 X 40 X 3MM,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH,                                 
Type - MILDSTEEL I.S.I. – 500 FT 

0.00 72.00 72.00 66.65 0.00 

118.00 M.S. SQUARE BAR,                                                                                 
Size - 10 MM, Company - TATA / JINDAL/ 
ZENITH, Type - I.S.I. – 200 KG 

0.00 54.00 56.00 51.61 0.00 

119.00 MOVING WHEEL,                                                                       
Size - 200 MM X 50 MM (WIDTH),                                 
Company-CASTOR/REXELLO, Type-
WITH BRACKET  -150 NOS. 

0.00 837.00 1050.00 832.70 0.00 

120.00 FIXED WHEEL,                                                                        
Size - 200 MM X 50 MM (WIDTH),                                 
Company-CASTOR/REXELLO,Type - 
WITH BRACKET  -100 NOS. 

0.00 693.00 860.00 696.26 0.00 

121.00 MOVING WHEEL,                                                            
Size-160 MM X 40 MM (WIDTH),                                   
Company - CASTOR / REXELLO, Type - 
WITH BRACKET  - 100 NOS. 

0.00 477.00 598.00 490.90 0.00 

122.00 FIXED WHEEL,                                                                       
Size-160 MM X 40 MM (WIDTH),                                   
Company-CASTOR / REXELLO, Type - 
WITH BRACKET- 60 NOS. 

0.00 432.00 539.00 404.57 0.00 

123.00 M.S. FLAT,                                                                                                
Size - 25X3MM, Company - TATA / 
JINDAL/ ZENITH, Type - I.S.I. – 200 KG 

0.00 54.00 56.00 52.91 0.00 

124.00 M.S.SQUARE PIPE,                                                          
Size - 25X25X3MM, Company -
TATA/JINDAL/ZENITH, Type - I.S.I. 
500 FT 

0.00 49.50 46.60 37.82 0.00 

125.00 M.S.SHEET,                                                                                                    
Size-8'X4'X18 GUGE,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH, Type - I.S.I. 
20 NOS. 

0.00 2070.00 2240.00 2015.08 0.00 

126.00 M.S.WELDING ROD,                                                                
Size - 3.20MM /3.15MM, Company - L&T / 
ESSAB, Type - GENERAL PURPOSE – 
75 BOX (3 PACKET) 

0.00 1440.00 999.00 1945.05 0.00 

127.00 OXYGEN GAS REGULATOR,                                                
Size - DOUBLE STAGE, Company - 
ESAB,Type - HEAVY DUTY – 2 NOS. 

0.00 5580.00 5401.00 4662.95 0.00 

128.00 ACETYLENE GAS REGULATOR,                                                
Size - DOUBLE STAGE, Company - 
ESAB,Type - HEAVY DUTY – 2 NOS. 

0.00 5580.00 5401.00 4662.95 0.00 

129.00 GAS CUTTING TORCH,                                                             
Size-CUTOGEN,Company - ESAB,Type-
HEAVY DUTY – 2 NOS. 

0.00 6300.00 6100.00 5032.51 0.00 

130.00 CUTTING WHEELS,                                                                   
Size - 355 X 3 X 25.4 MM, Company - 
NORTON,Type - I.S.I.- 300 NOS. 

468.00 135.00 145.00 136.15 0.00 

131.00 GRINDING MACHINE,                                                         
Size - TV/NO.1000 / MIN, Company - 
BLACK DECKER,       
Type - (700 W) C-970 (250V)- 2 NOS. 

0.00 2250.00 3100.00 2139.56 0.00 

132.00 WELDING MACHINE,                                                              
Size - 5-150AMP 1PH,DC, Company - 
LORCH / UNITECH, Type - H150 
1 NOS. 

0.00 0.00 96500.00 48626.37 
 

0.00 

133.00 WELDING MACHINE,                                                           
Size - 10-150 AMP 1 PH, DC, Company - 
KEMPPI, Type - MINARC 150-      1 KG 

0.00 0.00 122000.00 36196.18 
 

0.00 

134.00 WELDING SCREEN,                                                       
Company - ESAB, Type - GENERAL 
PURPOSE-            10 NOS. 

0.00 747.00 495.00 714.48 0.00 

135.00 M.S.ANGLE,                                                                                              
Size-40 X 40 X 3MM, Company-
TATA/JINDAL/ZENITH, Type -I.S.I.  
200 KGS 

0.00 54.00 55.00 52.13 0.00 

136.00 M.S.FLAT,                                                                                                 
Size-35 X 5MM,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH,Type-I.S.I.  
200 KGS 

0.00 54.00 55.00 51.61 0.00 

137.00 WELDING MACHINE,                                                                          
Size - 18 KVA (10 TO 400A) 415V / 3Ø,                                           
Company - ARC-TEC, Type - RT 400IY 
1 NOS 

0.00 0.00 552000.00 54461.54 
 

0.00 

138.00 SLADGE HAMMER,                                                                       
Size - 2 KG, Type – TAPARIA – 2 NOS. 

0.00 504.00 682.00 464.22 0.00 
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139.00 M.S.SQUARE PIPE,                                                                                   
Size -25 X 25 X 18 GAUAGE,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH,                    
Type – GOOD    - 2000 FT 

0.00 31.50 18.60 21.62 0.00 

140.00 M.S.SQUARE PIPE,                                                                                     
Size-20 X 20 X 18 GAUAGE,Company-
TATA/JINDAL/ZENITH,                    
Type – GOOD – 2000 FT 

0.00 20.70 16.50 18.41 0.00 

141.00 TELEPHONE SOCKET WITH SAFETY 
SHUTTER WITH SURFACE MODULAR 
BOX,                                                      
Company - ROMA, Type - ONY WAY 
100 NOS. 

0.00 171.00 120.00 119.30 0.00 

142.00 TELEPHONE COIL CORD – 500 NOS. 0.00 27.00 26.00 38.90 0.00 
143.00 TELEPHONE LINE CORD  -500 NOS. 65.00 15.30 24.00 38.90 0.00 

सदर िव तु, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाचे सािह  याची खरेदी ट   याट   याने खरेदी क न सदर 
उवरीत १४३ Items साठी पाच  यांदा ई-िनिवदा िकया  राबिव  यात आलेली आह.े  

उपरो  त Online ा  त तलुना  मक त   यांतील अ.नं.२ व २९ Items साठी दर ा  त झाललेे नाहीत. 
तरी वरील दोन Itemsवगळता उवरीत १४१ Items साठी गडद व अधोरेिखत केले  या  यनुतम 

दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभते सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, िव तु, मेकॅिनकल व टेिलफोन िवभागाकरीता वािषक सािह य खरेदी 

करणकेामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबंधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

           (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०९ साईधमशाळा िवभागाकरीता ि ंटेड बेडशीट उशीक हरसह खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय 
होणेबाबत.  

सं  थानचे साईधमशाळा िवभागाकरीता ि ंटेड बेडशीट उशीक  हरसह खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल ि ंटेड बेडशीट उशीक  हरसह- सेट, 
बेडशीट – 60”x90” उशीक  हर – 18”x27” 

०२ मागणी ५,००० सेट 
०३ ई-िनिवदा िस ी १५.०१.२०१८ ते २५.०१.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक - १५.०१.२०१८  

टेि नकल बीड – ०९.०२.२०१८ 
कमिशयल बीड – १२.०३.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका. २ िनिवदाधारकांनी भरलेली आह.े तर २ िनिवदाधारकांना 

NSIC अ  वये सवलत आह.े 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले 
दर ती नग . 

ि थती 

१ म.ेसृ  टी र ो ेन इडंि ज, िस  नर २६२.५० L1 
२ म.ेित पती हॅ  डलुम अॅ  ड फिनिशंग, मालेगाव ३०१.०० L2 
३ म.ेएम.बी. ेड ग कंपनी, नािशक ३०९.६० L3 
४ म.ेखादी ामो ोग िवकास सिमती, िद  ली ३२५.५० L4  

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
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अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 
१ २०१७-१८ 

(सदर बेडशीटचे दर ह ेGST पवु चे आहते.) 
१०,३०० नग १९७/- 

 
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 

अ.नं. वष खच प रमाण 
मागील वष  साईबाबा भ  तिनवास  थान व दारावती 
भ  तिनवास  थानासाठी खरेदी कर  यात आलेली आह.े 

- - 

 
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर .१९७/- 
१७ मागील परुवठादार म.ेबािंठया एटंर ायजेस, पणु े
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर .२६२.५० ती सेट 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.ेसृ  टी र ो ेन इडंि ज, िस  नर 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े .३५०/- ती सेट माकट रेट ( .२६२.५० ती सेट िनिवदा दर) 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

.१९७/-                 .२६२.५०             .६५.५०             २५ % + 
२४. संि  टीप– साईधमशाळा िवभागाचे मागणी माण े ५००० सेट (पाच हजार नग बेडशीट + 

उशीक  हर) मागणीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी िवभागान े िदलेल े टेि नकल 
 पेिसिफकेशन दे  यात आल ेहोते.  

टेि नकल  पिेसिफकेशन – सोबत जोड  या माण.े 
  सदर ई-िनिवदमे  य े४ िनिवदाधारकानंी भाग घतेला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 

चार िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १२.०३.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े म.ेसृ  टी 
र ो ने इडंि ज, िस  नर यांचे दर  यनुतम आहते. तसचे मागील वष  खरेदी केले  या बेडशीट उशीक  हरच ेदर ह े

GST पवु चे आहते. 
तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेसृ  टी र ो ेन इडंि ज, िस  नर यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम 

दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर. 
तािवत खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.सृ  टी 

र ो ेन इडंि ज, िस  नर ह े आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सभेसमोर चचअतंी यांनी बेडशीट 
उशीक हरसह साठी ती सेट .२५०/- मा  अतंीम दर दऊे केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागाकरीता ि ंटेड बेडशीट उशीक हरसह खरेदी 
करणकेामी म.ेसृ  टी र ो ेन इडंि ज, िस  नर यांच े ती सेट .२५०/- मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना 
परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१० कॅ टीन िवभागाकरीता टेनलेस टील पातेले खरेदी ई-िनिवदतेील ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.  
सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता  टेनलेस  टील टी जार व  टेनलेस  टील पातेले खरेदीकामी 

ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली होती.याम  ये  टेनलेस  टील टी जार व  टेनलेस  टील पातेल ेअसे 
दोन BOQ कर  यात आले होते. याम  य ेखालील माण ेपाचई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या.  

 १. िमरा  टील, ठाण े  
 २. अभंोरे दस, कोपरगाव  
 ३. सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे  
 ४. नविनतलाल अॅ  ड दस, नािशक  
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 ५. यिुनयन ेड ग नािशक  
  वरील ५ िनिवदाधारकां  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.११.०१.२०१८ रोजी उघड  यात 

आ  या हो  या. ह ेसव ५िनिवदाधारक तां ीक िनिवदेम  य ेपा  ठरले होते. सदर पा  ५िनिवदाधारकांचे िनिवदचे े
Commercial Bid  िदनांक १७.०१.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती सभेत उघड  यात येऊन  याचा तलुना  मक 
त  ता िद.२२.०१.२०१८ रोजीच ेउपसिमतीचे सभेपढुे सादर केला असता यावर सिव  तर चचा होऊन  टेनलेस टी 
जार साठी अ.न १ साठी म.े अभंोरे दस, कोपरगाव यांना तर अ.नं.२ ते ५ साठी म.ेसोमनाथ गंगाधर रासन,े 
संगमनरे यांना परुवठा आदेश दे  यात यावा, असे ठरले.सदर िनणय िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेत कायम झाललेा आह.े याबाबतची कायवाही  वतं पण ेचालू आह.े  

तसेच  टेनलेस  टील पाते  यासाठी तीन िनिवदाधारकांनी ती िकलोच े दर िदलेले होते तर दोन 
िनिवदाधारकांनी नगाचे दर िदलेले होते. िनिवदमे  य े सदर पाते  यांचे वजन ह े अदंाज े िदललेे होते. अदंाजे 
वजनानसुार नगाच े दर ह े िकलोम  य े पांतरीत क न त  ता िद.२२.०१.२०१८ रोजीच े उपसिमतीच े सभेत सादर 
केला होता. परंतु चचदर  यान  टेनलेस  टील पातेल ेखरेदीकामी िनिवदाधारकांनी िदललेे दर िकती िकलो  या 
पाते  यासाठी िदले आहते, याची  यांचेकडून मागणी कर  यात यावी व  यासह  टेनलेस  टील पातेले 
खरेदीकामीचा  ताव पढुील उपसिमतीसमोर सादर करणते यावा. असा िनणय झालेला आह.े सदर िनणयास 
अनसु न इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/५७९७/२०१८ िद.२९.०१.२०१८ रोजीचे ई-मले  दारे पाचही 
िनिवदाधारकांना ते परुिवणार असलेले पाते  यांचे वजनाची मागणी कर  यात आलेली होती. सदर पाचही 
िनिवदाधारकांनी वजनांचे ई-मेल केलेले आहते. याम  य ेम.े यिुनयन ेड ग, नािशक यांनी ६२-६३ अशा प  दतीन े
वजन िद  यामळेु  यांचे दर सरासरी घऊेन खालील माण ेवजन व दरांचा त  ता सादर केला आह.े  

अ 
नं. 

पाते  यांचा तपिशल 

िनिवदे 
तील 

अंदाजे 
वजन 

अंभोरे दस, कोपरगाव िमरा  टील, ठाणे 
नविनतलाल अॅ  ड दस, 

नािशक 
युिनयन ेड ग, नािशक 

सोमनाथ गंगाधर रासने, 
संगमनेर 

िनिवदेतील 
दर ती 
िकलो . 

ई-
मेल  दारे 
िदलेल े
Exact 
वजन 

िनिवदेतील 
दर ती 

िकलो . 

ई-
मेल  दारे 
िदलेल े
Exact 
वजन 

िनिवदेतील 
दर ती 

िकलो . 

ई-
मेल  दारे 
िदलेल े
Exact 
वजन 

िनिवदेती
ल दर ती 
िकलो . 

ई-
मेल  दारे 
िदलेल े
Exact 
वजन 

िनिवदेतील 
दर ती 
िकलो . 

ई-
मेल  दारे 
िदलेल े
Exact 
वजन 

१  टेनलेस  टील पातेले 
झाकणासह(सेलम  टील ३०४ 

ेड, ८-% िनकेल धात ू
असलेले)२०० िलटर मतेच,े  
सपाट बडुाचाप ा ६ mm ,  
बाजूचा प ा ३ mm जाडीचा, 
साईज - ३२"x१६" 

६५ 
िकलो 

५११.०० 
६५ 

िकलो 
४४६.१५ 

६५ 
िकलो 

४५८.०० 
५९ 

िकलो 
६५२.०० 

 
६२.५० 
िकलो 

४३७.१४ 
६३ 

िकलो 

िनिवदेतील दर व वजनानसुार ती नगाचे दर   . ३३,२१५.०० २८,९९९.७५ २७,०२२.०० ४०,७५०.०० २७,५३९.८२ 

२  टेनलेस  टील पातेले(सेलम 
 टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 

धातू असलेले)१५० िलटर 
मतेच,ेसपाट बडुाचा प ा ६ 

mm ,  बाजूचा प ा ३ mm 
जाडीचा साईज -३०"x१६" 

५६ 
िकलो 

५११.०० 
५६ 

िकलो 
४४६.४२ 

५६ 
िकलो 

४५८.०० 
५५िक

लो 
६५२.०० ५३िकलो ४३४.७५ 

५४.९०
०िकलो 

िनिवदेतील दर व वजनानसुार ती नगाचे दर   २८,६१६.०० २४,९९९.५२ २५,१९०.०० ३४,५५६.०० २३,८६७.७७ 

३  टेनलेस  टील पातेले(सेलम 
 टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 

धातू असलेले)१०० िलटर 
मतेच,े सपाट बडुाचा प ा ६ 

mm ,  बाजूचा प ा ३ mm 
जाडीचा,  साईज -२७"x१५" 

४५ 
िकलो 

५११.०० 
४५ 

िकलो 
४५१.११ 

४५ 
िकलो 

४५८.०० 
४२िक

लो 
६५२.०० ४३िकलो ४३७.१४ 

 
४४.१०

० 
िकलो 

िनिवदेतील दर व वजनानसुार ती नगाचे दर   २२,९९५.०० २०,२९९.९५ १९,२३६.०० २८,०३६.०० १९,२७७.८७ 
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४  टेनलेस  टीलपातेले (सेलम 
 टील ३०४ ेड, ८-% िनकेल 

धातू असलेले)२५ िलटर 
मतेच,े सपाट बडुाचा प ा ६ 

mm ,  बाजूचा प ा ३ mm 
जाडीचा,  साईज १८"x१४" 

२४ 
िकलो 

५११.०० 
२४िक

लो 
४४०.०० 

२४ 
िकलो 

४५८.०० 
२३ 

िकलो 
६५२.०० 

२१ 
िकलो 

४३४.४४ 
 

२४.३०
०िकलो 

िनिवदेतील दर व वजनानसुार ती नगाचे दर   १२,२६४.०० १०,५६०.०० १०,५३४.०० १३,६९२.०० १०,५५६.८९ 

५  टेनलेस  टील पातेले(सेलम 
 टील३०४ ेड, ८-% िनकेल 

धातू असलेले)१०िलटर 
मतेच,े जाड बुडाचे साईज -

१३"x१०" 

१३ 
िकलो 

५११.०० 
१३ 

िकलो 
४५०.०० 

१३ 
िकलो 

४५८.०० 
१२ 

िकलो 
६५२.०० 

 
११.५० 
िकलो 

४३७.१४ 
 

१२.६०
०िकलो 

िनिवदेतील दर व वजनानसुार ती नगाचे दर   ६,६४३.०० ५,८५०.०० ५,४९६.०० ७,४९८.०० ५,५०७.९६ 

 
वरील तुलना  मक त   यातील िनिवदतेील दर व मेल  दारे मागिवलेल ेवजन िवचारात घेता म.े सोमनाथ 

गंगाधर रासन,े संगमनरे यांचे पाचही पाते  यांसाठीचे दर  यनुतम आहते. तसेच िनिवदतेील  यांनी भरलेल ेदर व 
सं  थानने िनिवदेत नमदु केलेले  अदंाजे वजन यांचा िवचार केला तरीही म.े सोमनाथ गंगाधर रासन े यांचे दर 
 यनुतम यते आहते. म.े सोमनाथ गंगाधर रासने यांचे िनिवदेतील वजन व दर आिण ई-मेल  दारे मागिवलेले वजन 

व  यानसुार िनिवदतेील दर िवचारात घेऊन सदर दो  हीही दरांचा त  ता खालील माण ेसादर केला आह.े   
 

म.े सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर यांचे दरांचा त  ता खालील माण े-  
अ.नं िनिवदतेील 

वजन  
िनिवदतेील 
दर 

ई-मेल  दारे 
िदलेले वजन 

ई-मेल  दारे िदलेल े
वजनानसुार दर  

दर ती नग मागणी  एकूण पये  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ ६५ िकलो ४२३.६९ ६३ िकलो ४३७.१४ २७,५३९.८२ १० २,७५,३९८.२० 
२ ५६ िकलो ४२६.२१ ५४.९०० िकलो ४३४.७५ २३,८६७.७७ ०६ १,४३,२०६.६२ 
३ ४५ िकलो ४२८.४० ४४.१०० िकलो ४३७.१४ १९,२७७.८७ ०५ ९६,३८९.३५ 
४ २४ िकलो ४३९.८७ २४.३०० िकलो ४३४.४४ १०,५५६.८९ ०३ ३१,६७०.६७ 
५ १३ िकलो ४२३.६९ १२.६०० िकलो ४३७.१४ ५,५०७.९६ ०३ १६,५२३.८८ 

एकूण खच र  कम पये -  ५,६३,१८८.७२ 
  

वर सिव  तर नमदू के  या माण ेम.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर यांचे दो  हीही प  दतीने दर  यनूतम 
येत आहते.   यामळेु खरेदी िनयमावलीस अनसु न  यांना चचा-वाटाघाटीसाठी बोलवावे लागले असे वाटते.  

तरी म.ेसोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे यांना चचा-वाटाघाटीसाठी बोलवनू  यनुतम दरांबाबत िनणय 
होणकेामीचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपढुे सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, कॅ टीन िवभागाकरीता तािवत टेनलेस टील पातेले खरेदी करणेकामी 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर यांच े उपरो  त यामधील कॉलम नं.५ म य े नमदु केलेले िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

११ ी साई सादालयाच ेमाऊंटेड गॅस लॅ टकरीता जुने हपेोरायझर बायबॅक क न, निवन हपेोरायझर व गॅस मीटर 
खरेदीकामी उघड यात आले या ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी करणबेाबत. 

ी साई सादालयातील माऊंटेड गॅस  लॅ  टची सरुि तते  या कारणा  तव तसेच िवना  य  यय गॅस 
 लॅ  ट कायाि वत राहणसेाठी जनेु  हपेोरायझर बायबॅक क न, निवन  हपेोरायझर व गॅस लोमीटर खरेदीकामी 

िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व येणा-या अपेि त पये ११,५३,३९६/- मा चे खचास िदनांक 
२०.८.२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय ं . ७२८ अ  वये मा  यता दणेते आलेली आह.े  
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उपरो  िनणयानुसार याकामी ई-िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in 
वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई-िनिवदा ितसरी वेळेस अपलोड कर  याची मदुत िदनांक 
२२/०१/२०१८ ते ३०/०१/२०१८ पयत दे  यात आली होती. मा  या मुदतीत एकच िनिवदा ा  त झाली आह.े 
िनिवदा ि येसाठी कमीत कमी तीन िनिवदचेी गरज अस  यान,े आणखी िनिवदा मागिवणसेाठी िनिवदा मसदुा 
अपलोड कर  यास िद. ५/०२/२०१८ पयत मदुतवाढ देणते आली. 

सदर मदुतीत  खालील माण ेदोन ई-िनिवदा ा  त झा  या आहते.   
Sr. No.  Name of Tenderer   Remark 
1. M/s. Globe Gas Equipments Industry Pvt. Ltd., Mumbai Disqualified 
2. M/s. Kelvin Energy Solution, Mumbai Qualified 

 
सदर  या ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमती िद. १२/०२/२०१८ रोजी उघड  यात आ  या आहेत. उघड  यात 

आले  या ई-िनिवदाम  य ेM/s. Kelvin Energy Solution, Mumbai  यांची एकमेव  िनिवदा पा   झाली.. 
शासन िनणय भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III /उ ोग -४ िद. १ िडसबर २०१६ चे खरेदी 

िनयमावली ४.४.३.१. नसुार तीन वेळेस फेर ई-िनिवदा तसेच ितस-यादा दोन वेळेस मदुतवाढ देवनूही २ 
परुवठाधारकांनीच िनिवदा भरली आह.े  यापैक  एक ताि ंक  या अपा  होत आह.े मा  कामाची वळेेवर पतुता 
होण ेआव  यक अस  यान ेएकच पा  िनिवदाधारकांची कमिशयल बीड उघडणसे आले असनु दराचा तपिशल 
खालील माण.े..   

अ) नवीन खरेदी... 
अ.नं. तपशील  नग दर  र  कम  
01 Vapporizer  CCOE Approved 02 .00 Set. 320896.00 641792.00 
02  Flow meter- Micro Motion  01.00  Set  770000.00 770000.00 
 Total in Figures 1411792.00 

       
ब) जुने - बाय बॅक 

अ.नं. तपशील  नग दर  र  कम  
01 Vapporizer   250 Kg 02 .00 Set. 30000.00 60000.00 
02  Vapporizer  100 Kg 01.00  Set  20000.00 20000.00 
 Total in Figures 80000.00 

एकूण िकमतं अ-१ वजा ब =  13,31,792/-    ( 1411792.00 – 80,000.00 = 13,31,792.00 ) 
          उपरो  त अिथक बीड म  य ेम.े केल  हीन एनज , सो  यशुन, मुंबई यांनी र  कम . १३,३१,७९२/-  दर 

िदलेला आह.े  
  तरी ी साई सादालयाचे माऊंटेड गॅस  लॅ  टकरीता जुने  हपेोरायझर बायबॅक क न, निवन  हपेोरायझर 

व गॅस लोमीटर खरेदीकामी म.े केल  हीन एनज , सो  यशुन, मुंबई यांचे  . १३,३१,७९२/-  दर मंजूर र  कमेपे ा 
( .११,५३,३९६/- + टॅ  स)  र  कम . १,७८,३९६/- इतक  जा  त असलेन ेखरेदी िनयमावली महारा   शासन 
भाखस-२०१४/ . .८२/भाग III /उ ोग-४ िद. ०१/१२/२०१६ चे शासन िनणयानसुार ३.१.२.१ अ  वये उिचत 
कायवाही होणकेामी म.े केलि हन एनज  सो  यशुन, मुंबई यांचे सोबत दराबाबत चचा/ वाटाघाटी क न िनणयाथ 
सादर. 

  तािवतकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे. केल  हीन एनज , 
सो  यशुन, मुंबई यांच े ितिनधी आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेसमोर चचअतंी यांनी 
निवन  हपेोरायझर व गॅस लोमीटरसाठी िदले या .१४,११,७९२/- मा  िन नतम दरावर १५% सटु दऊे केली.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे माऊंटेड गॅस  लॅ  टकरीता निवन  हपेोरायझर व गॅस 
लोमीटर खरेदी करणकेामी मे.केल  हीन एनज , सो  यशुन, मुंबई यांचे .१२,००,०२३/- मा  अतंीम दर 

ि वकारणते यावेत व यामधनू जुने  हपेोरायझर बायबॅकची .८०,०००/- मा  र कम वजा क न यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१२ ी साईबाबा किन  महािव ालय इमारत तसेच साईआ म भ िनवास प रसरातील वेश दारा समोरील जागेत 
चेनिलंक जाळीच ेकंपाऊंड करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा/ वाटाघाटी 
क न पढुील कायवाही करणेबाबत. 

०१ कामाच ेनांव १) ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय इमारत प रसरातील  
वेश  दारासमोरील जागेत चनेिलंक जाळीचे कंपाऊंड करण.े 

२) ी साईआ म भ  तिनवास प रसरातील वेश  दारासमोरील जागेत 
चेनिलंक जाळीच ेकंपाऊंड करण.े 

०२ शासिकय मा  यता  मेकॅिनकल िवभागाकडील िद. ३०/०१/२०१८ रोजीची मंजरु िटपणी 
अ  वय.े. 

०३ अदंाजे खच  र  कम . ४,७४,५३०/-  
०४  तावाची थोड  यात मािहती.  १) ी साईआ म भ  तिनवास  थानयाचंेकडील िदनांक 28/१२/2017 

रोजीच े प ा  वये साईआ म भ  तिनवास  थानचे मु  य 
वेश  दारासमोरील (नगर-मनमाड रोड लगतचे) सरं ण िभंतीची उंची 

कमी अस  याने बाहरेील  य  ती आतम  य े वेश करतात. तसचे 
भिव  यात अित मण हो  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यामहु े
सदर िठकाणी चेन ल क जाळीच े कं  पाऊंड क न िमळणबेाबात 
कळिवले होते. 
२) ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयाकडील िद. १२/०१/२०१८ 
रोजीच े प ा  वय े ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय यांनी 
महािव ालयाच े इमारतीचे बाजुने बॅरीगटेस ् लावनु कं  पाऊंड कर  यात 
आले होते. परंतु मंिदर प रसरात वापर  यासाठी संर ण िवभागाने सदरच े
बॅ रगेटस ्ने  यान ेिव ा  याचे सरु तेसाठी कस  याही कारचे कं  पाऊंड 
रािहलेले नाही. तसेच महािव ालयाचे इमारतीला लागुन इतर 
इमारतीम  य ेभ  तांना राहणसेाठी  सिुवधा िदली जाते.  यामळेु तेथील 
पढुील बाजुने जाळीचे कं  पाऊंड क न देणेबाबत कळिवले आह.े 

०५ ई-िनिवदा तपशील  महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-
िनिवदा जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती. तसेच सं  थानच े
संकेत  थळावर  जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा  िस  द क न ई-
िनिवदा मागिवणते आली होती. ई-िनिवदा भर  याची मदुत िद. 
२२/०२/२०१८ ते २८/०२/२०१८ अखेर होती.  

 a)  कामाची मदुत  ३० िदवस  
 b) तांि ंक िनिवदा उघड  याची 

     िदनांक/वेळ  
०२/०३/२०१८ सकाळी ११ वाजता  ( श  य अस  यास )  

 c) ा  त  ई-िनिवदा  ०३  
 d) ा  त िनिवदाधारकांनी सव आव  यक 

कागदप  ेऑनलाईन जमा केले आहते का ? 
होय- जमा केले आह.े  

 e) सव िनिवदाधारकांनी EMD  भरलेल े
 (  कॅन ) कागदप े जमा केले आहते  का ? 

होय- Paid  

 
तांि क  टया  पा  िनिवदाधारकांचा तप शील... 

अ.नं.  िनिवदाधारकांचे नांव  ई-िनिवदेतील ा  त दर र  कम पय े
०१  अपवुा इिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद  ४,९१,३१०/- 
०२ सपुर फॅ ीकेशन अॅ  ड फिनचस, साकुरी  ४,२३,५५०/- 
०३  पी. एस. टबुण कर, औरगांबाद  ५,४६,०८९/- 
०६ िन  न  तम दरधारकांचा तपशील  
 १) नांव सपुर फे ीकेशन अॅ  ड फिनचस, साकुरी 
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 २) दरप कातील एकूण दर  ४,२३,५५०/- 
 ३) अदंाजप क य खचापे ा कमी/जा  त दर  - ८.९२ % 

उपरो  त तपशीलानसुार ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय इमारत तसेच साईआ म भ  तिनवास 
प रसरातील वेश  दारासमोरील जागेत चेनिलंक जाळीच े कंपाऊंड करणकेामी म.े सपुर फे ीकेशन अॅ  ड 
फिनचस, साकुरी यांचे दर र  कम पये- ४,२३,५५०/- िन  मनतम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा/वाटाघाटी 
क न पढुील कायवाही करणकेरीता   ताव मा. उपसिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय इमारत तसेच साईआ म भ  तिनवास 
प रसरातील वेश  दारासमोरील जागेत चेनिलंक जाळीचे कंपाऊंड करणकेामी मे. सपुर फे ीकेशन अॅ  ड 
फिनचस, साकुरी यांच े एकि त .४,२३,५५०/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१३ साईआ म भ िनवास येथील V.R.V. एसी यं णचेे कॉपर पॉईप गवर लोखंडी िजना, ट पा तयार क न बसिवणे 

तसेच संर ण िवभागाकरीता मु हबेल टे. टील बॅरीकेडस् तयार करणे या दो ही कामी उघड यात आले या ा  
ई-िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा/वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणेबाबत.  

 
०१  कामाच ेनांव  १)  साईआ म भ  तिनवास येथील V.R.V. ए.सी. यं णचे ेकॉपर 

     पाईप गवर लोखंडी िजना ट  पा तयार  क न बसिवण ेतसेच  
२) संर ण िवभागाकरीता मु  हबेल  टे.  टील बॅरीकेडस ्तयार करण.े    

०२ शासिकय मा  यता  १) मेकॅिनकल िवभागाकडील िद.२०/०१/२०१८ रोजीची मंजरु 
िटपणी अ वये.. 
२) मेकॅिनकल िवभागाकडील िद.०५/१२/२०१ रोजीची मंजरु िटपणी 
अ वय.े. 

०३ अदंाजे खच   एकि त र  कम  ५,१६,६००/- 
०४  तावातील थोड  यात मािहती . १) ी साईआ म भ भिनवास थाबन येथील A,B, C  या तीन 

इमारतीम य े १२८ म या माण े एकूण ३८४ म करीता डायक न 
कंपनीच ेV.R.V. (Variable Refrigerant Volume) टाईप ए.सी. 
यं णा बसवनू कायाि वत क न िदलेली आह.े  
उपरो   ए.सी. यं णचे े ४८ आऊटडोअर इमारतीच े दो ही बाजचु े
मधील जागेत बसिवणते आललेे असनु यारची पाईपलाईन ड ट मधनू  
मम य ेनेललेी आह.े या ४८ ड टतम येर सफाई कमचा-यांना साफ 

सफाई करीता उतराव े लागते. ड टच े आितल बाज ु साधारण ३ फुट 
खोल अस यासन े ड टम य े उतरतेवेळी कमचा-यांचा पाय कॉपर 
पाईपवर पडत अस यान े पाईप ॅ क होऊन गॅस िलकेज होतो. 
प रणामी सदरच े पाईप लाईनवर जोडले या १२ म मधील ए.सी. 
कुल ग होत नाही. सदरचा कार वारंवार होत अस यामन े कॉपर 
पाईपवर सरुि ततेकरीता लोखंडी िजना ट पा जयार करण ेआव यपक 
आह.े   
२) संर ण अिधकारी संर ण िवभाग यांनी ी साईबाबा समाधी 
शता दी वष कालावधी म य े गद च े िनयोजनकामी मंदीर प रसरात 
वेळोवेळी बॅरीगेट ग करावी लागत.े स या ी साई सादालय 
प रसरातील दशनरांग तोड यामळेु दशन रांग बाहरे रोडवर/ फुटपाथवर 
बॅरी गेट ग क न लावावी लागते. याकामी संर ण िवभागाकडील 
उपल धी असलेल े लोखंडी बॅरीगट्ेस वापरणते येतात, सदरच े
बॅरीकेट्स कमी पडत असलेन ेनवीन २० नग टेानलेस टीलच,े २० 
नग मु हबेल (चाके असलेल)े बॅरीगेट्स बनवनु िमळणबेाबत कळिवले 
आह.े 
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०५ ई -िनिवदा तपशील  महारा   शासनाच े www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर 
ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. तसेच सं थानच े
संकेत थळावर  जािहरात िस द क न ई-िनिवदा  िस द क न ई-
िनिवदा मागिवणते आली होती. ई-िनिवदा भर याची मदुत िद. 
२२/०२/२०१८ ते २८/०२/२०१८ अखेर होती. 

 a)  कामाची मदुत  ३० िदवस  
 b) तांि ंक िनिवदा उघड  याची िदनांक/ वेळ  ०२/०३/२०१८ सकाळी ११ वाजता  (श य अस यास) 
 c) ा  त  ई -िनिवदा  ०३  
 d) ा  त िनिवदाधारकांनी सव आव  यक 

कागदप  ेऑनलाईन जमा केले आहते का ? 
होय- जमा केले आह.े 

 e) सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेल े
 ( कॅन) कागदप  ेजमा केले आहते का? 

होय - Paid  

 
तांि क  टया  पा  िनिवदाधारकांचा तप शील... 
१) साईआ म भ  तिनवास यथेील V.R.V. ए.सी. यं णचे े कॉपर  पाईप गवर लोखडंी िजना ट  पा 

तयार  क न बसिवणेकरीता..  
अ .नं .  िनिवदाधारकांचे नांव  ई-िनिवदेतील ा  दर र कम पये 
०१  अपवुा इिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद  ३,२७,२००/- 
०२ सपुर फॅ ीकेशन अॅ  ड फिनचस, साकुरी  २,४५,४००/- 
०३  पी. एस. टबुण कर, औरगांबाद ४,००,८२०/- 

  
२) संर ण िवभागाकरीता मु  हबेल  टे.  टील बॅरीकेडस ्तयार करण.े    

अ .नं .  िनिवदाधारकांचे नांव  ई-िनिवदेतील ा  दर र कम पये 
०१  अपवुा इिंजिनअर ग व  स, औरंगाबाद  २,१६,६००/- 
०२ सपुर फॅ ीकेशन अॅ  ड फिनचस, साकुरी  २,०८,२००/- 
०३  पी. एस. टबुण कर, औरगांबाद २,५१,४००/- 

 
उपरो  त तपशीलानसुार 

१)  साईआ म भ िनवास येथील V.R.V. ए.सी. यं णचे े कॉपर पाईप गवर लोखंडी िजना ट पा तयार  
क न बसिवणकेरीता म.ेसपुर फे ीकेशन अॅ डन फिनचस, साकुरी यांच े दर र कयम पय-े 
४,२३,५५०/- िनि मनतम आहते. तसेच 

 २)  संर ण िवभागाकरीता मु हबेल टेन. टील बॅरीकेडस ् तयार करणकेामी म.ेसपुर फे ीकेशन अिॅ ड 
फिनचस, साकुरी यांच ेदर र कम पये- २,०८,२००/- िन नतम असनु यांचेशी ा  ंदराबाबत चचा/ 
वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेरीता ताव मा.उपसिमतीच ेसभेपढु ेिनणायाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथील V.R.V. ए.सी. यं णचे ेकॉपर पाईप गवर 
लोखंडी िजना ट पा तयार क न बसिवण े व संर ण िवभागाकरीता मु हबेल टेन. टील बॅरीकेडस ् तयार 
करणकेामी मे. सपुर फे ीकेशन अिॅ ड फिनचस, साकुरी यांच े उपरो  तुलनातम्क त यामधील गडद व 
अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.        (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४ ी साईबाबा णालयातील ओ.पी.डी.िवभागाकरीता २-डी इको मिशन खरेदीकामी चचा/वाटाघाटी क न परुवठा 

आदशे दणेबेाबत. 
 ी साईबाबा  णालयातील ओ.पी.डी. िवभागान ेिद. २८/०३/२०१४ रोजीच ेमागणीप ा  वये ०१ नग 

2-डी इको मिशनची मागणी केलेली आह.े स  या  यांचेकडे असलेले मिशन ह ेखराब झा  यामळेु  यांनी निवन 
मागणी केलेली आह.े  यांचेकडे असललेे 2-डी इको मिशन ह े सन २००६ म  य े  .४०,००,०००/- इत  या 
र  कमते खरेदी कर  यात आले होते व  यानंतर सन २००९ म  य ेTEE Probe ह े .२० लाख इत  या िकंमतीस 
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खरेदी कर  यात आले होते. सदर मिशनवर आतापयत ५००००  णां  या तपास  या झाले  या आहते. तसेच M/s. 
Philips India Limited, Mumbai यांनी  यांचे प ा  वय ेमिशनचे CMC व 2-डी इको यांचे Spare Parts 
उपल  ध होऊ शकत नाही अस े कळिवलेले आह.े सदर मिशनचा वापर हा पेशंट  या दयाच े ठोके  यवि थत 
आह ेिकंवा नाही याचे िनदान कर  यासाठी होतो,  यामळेु सदर मिशन खरेदी करण ेगरजचेे आह.े  

  सदरच े2-डी इको मिशन खरेदीकामी M/s. Philips India Limited, Mumbai यांचेकडून अदंाज े
खचासाठी दरप क मागिव  यात आल े होते.  यानसुार  यानंी िद.१६/०६/२०१४ रोजीच े प ा  वय े िदले  या 
दरानसुार अदंाजे र  कम .६९,००,०००/- इतका खच अपिे त आह.े 

 यानसुार ी साईबाबा  णालयातील ओ.पी.डी. िवभागाकरीता 2-D Echo Machine with Probe 
एक नग िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाज ेर  कम .६९,००,०००/- (अ री 
. एकोणस  तर लाख मा ) चे खचास तसेच जनेु मिशन बायबॅक करणपेुव  शासनाची पवुमा  यता घेणसे व 

मा.उ  च  यायालयाच,े औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घणेकेामीच े  तावास िद.२०/११/२०१४ रोजीच े
मा.ि सद  य सिमतीचे सभेतील िनणय .१०१५ अ  वये मा  यता िमळालेली असनू उपरो  त  तावास 
िद.१७/०७/२०१५ रोजीचे आदशेा  वये मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता िमळालेली आह.े 
 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी िद.०४/११/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.२०/१२/२०१६ पासनु ई-िनिवदा 

मागिव  यात येऊन Online ई-िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मदुत िद.०५/०१/२०१७ अशी ठेव  यात आली 
होती, तसेच िद.२१/१२/२०१६ रोजी १९ परुवठाधारक/ अिधकृत िव े ते यांना िनिवदा भरणकेामी 
जािहरातीबाबत अवगत कर  यात आले होते. परंतु  यास अनसु न Online एकही िनिवदा ा  त झालेली नाही.  

तथािप, शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.३० ऑ  टोबर २०१५ – 
करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील– िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ– अ  वये खरेदीकामी एकही िनिवदा 
ा  त न झा  यामळेु जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी सदरच े खरेदीकामी िद.०६/०१/२०१७ रोजीच े

मंजरु िटपणी  वये ई-िनिवदेस िद.१२/०१/२०१७ पयत एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आलेली होती, तसेच 
िद.०९/०१/२०१७ रोजी पु  हा १९ परुवठाधारक/ अिधकृत िव े ते यांना िनिवदेस मदुतवाढ िदलेली असनू िनिवदा 
भरणकेामी अवगत कर  यात आल े होते.  यास अनसु न एकही िनिवदा ा  त झाललेी आह.े  यामळेु 
िद.१३/०१/२०१७ रोजीचे मंजुर िटपणी  वय े िद.१९/०१/२०१७ पयत दसु-यांदा ई-िनिवदेस मदुतवाढ दे  यात 
आलेली होती. परंतु  यास अनसु न दखेील एकही िनिवदा ा  त झाली नाही,  हणजेच जािहरातीस अनसु न 
सदरच े खरेदीकामी एकच िनिवदा ा  त झाली व तलुना  मक दर िमळणकेामी कमीत कमी तीन िनिवदांची 
आव  यकता अस  यामळेु सदरच े खरेदीकामी िद.३०/०१/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वय े दसु-यांदा फेर ई-
िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आली होती. 

 यानसुार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०८/०४/२०१७ पासनु ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात 
येऊन िनिवदा upload कर  याची अिंतम तारीख िद.२२/०४/२०१७ पयत ठेव  यात आली होती. तसेच २२ 
अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई-मेल अ  वये जािहरातीबाबत अवगत कर  यात आले होते, परंत ु  यास 
अनसु न ऑनलाईन एकही िनिवदा ा  त झाली नाही,  यामळेु शासन िनणयानसुार मदुतवाढ दे  यात आली होती. 
परंतु तरीदखेील एकही ऑनलाईन िनिवदा ा  त झाली नाही,  यामळेु सदरचे खरेदीकामी िद.१६/०५/२०१७ 
रोजीचे िटपणी  वये ितस-यांदा ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आली होती. 

 यानसुार वतमान प ात जािहरात दे यात आली तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण ेजािहरात 
व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत 
कर यात आले होते. सदरह ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२४/०७/२०१७ ते िद.१०/०८/२०१७ या कालावधीत 
मागिव  यात आ  या हो  या,  यास अनसु न ०१ ई - िनिवदा ा  त झाली होती,  यामळेु सदरचे खरेदीकामी 
जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे िद.१०/०८/२०१७ रोजीचे िट  पणी  वये थम एक 
आठवडयाची  हणजे िद.१४/०८/२०१७ पयत पिह  यांदा मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंत ु  यास अनसु न 
दखेील एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.१५/०८/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु-यांदा मदुतवाढ दे  यात 
आली होती,  यास अनसु न एक ऑनलाईन िनिवदा ा  त झाली होती, अशा कारे एकुण दोन ऑनलाईन ई-
िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 

ा  त झाले  या ऑनलाईन दोन ई-िनिवदा िद.३१/१०/२०१७ रोजीच ेमा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु ेसम  
उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात येऊन बायोमेडीकल िवभाग 
यांचेकडे तपासणीकामी पाठिव  यात आला होता.  यावर बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभागाने Technical 
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दो  हीही परुवठाधारक पा  आह ेअस ेसांिगतल,े  यानसुार पा  दो  हीही िनिवदाधारकां  या कमिशयल ई-िनिवदा 
उघडून िमळणबेाबत िद.०२/११/२०१७ रोजीचे िटपणी  वये  ताव वै िकय संचालक यांचेकडे पाठिव  यात 
आला होता. सदर  तावावर वै िकय संचालक यांनी बायोमेडीकल िवभागाचा अिभ ाय  यावा असे सांिगतल,े 
 यानसुार बायोमेडीकल िवभागान े परुवठाधारकांकडून ई-मले  दारे काही तांि क बाब चा खलुासा मागवनू 
 यानंतर िद.१४/१२/२०१७ रोजी खरेदी िवभागाकडे पाठिवललेा आह ेव दो  हीही िनिवदाधारक पा  असलेबाबत 

कळिवलेले आह.े  याचा तपिशल खालील माण-े 
Sr.No. Name of Supplier 
01 Philips India Limited, Mumbai 
02 Wipro GE Healthcare Pvt Ltd., Pune 

 
वरील माण े2-D Echo Machine खरेदीकामी ितस-यांदा मागिवले  या ई-िनिवदेस अनसु न पा  ०२ 

ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.११/०१/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  उघड  यात 
आले  या  यांनी देऊ केले  या  दरांचा थोड  यात तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Description of Work / Item(s) No.of 

Qty. 
Philips India 

Limited, Mumbai 
Wipro GE Healthcare 

Pvt Ltd., 
Rate per in Rs. Rate per in Rs. 

1.00 2-D Echo Machine Against 
Buyback of Old 2-D Echo 
Machine 

1 1,04,00,000.00 75,00,000.00 

 Buyback Value  1 1,00,000.00 1,00,000.00 

 Net Cost in Rs. 1,03,00,000.00 74,00,000.00 
 

उपरो  त तलुना  मक दरांचे त   यात M/s. Wipro GE Healthcare Pvt Ltd.,Pune यांच े दर 
िन  न  तम येत असपू  यांनी मिशनची मळु िकंमत व बायबॅक िकंमत िदलेली असनू क  टम डयटुीबाबत 
 यांचेकडून ई-मेल ारे िववरण घे  यात आलेले असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr. 
No. 

Description of Items Qty. M/s.Wipro GE Healthcare 
Pvt.Ltd., Pune 

Unit Price incl. 
all Taxes 

Total Price  

1. Echo Cardiology System 
Latest Generation, fully digital Echo cardiology 
system with digital beam former and with the 
software & Hardware to perform advanced cardiac 
(Adult, Pediatric, Neonatal Transesophageal) with 
5 years warranty with all accessories & cables. 

1 No. US$ 89846.15  
(1 US$ = Rs.65/-) 

  
  
  
  
  
  

5840000.00 

  System must Includes following:   
1 Broadband Phased Array Transducer for Adult 

Cardiac imaging   (2-4 MHz)   

1 No. 

  Broadband Phased Array Transducer for Pediatric 
cardiac imaging (3-8MHz) 

1 No. 

  Broadband Phased Array Transducer for Neonatal 
cardiac imaging (3-12MHz) 

1 No. 

  Broadband Phased Array Sector TEE Transducer 
for Adult cardiac  imaging (2-4MHz)  

1 No. 

  Broadband Phased Array Sector TEE Transducer 1 No. 
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Sr. 
No. 

Description of Items Qty. M/s.Wipro GE Healthcare 
Pvt.Ltd., Pune 

for Pediatric cardiac  imaging (3-8MHz)  

2 Online UPS with 30 min backup of a reputed 
brand as per requirement of machine. 

1 No. 160000.00  
  
  
  

160000.00 

3 Data Management software with Workstation 
having required Hardware with License for 
uninterrupted working of Echo Machine with PC 
(if required) Composite Video Cables, S-Video 
Cables, Foot switch, Remote Switch if any.  

1 No. 

4 B/W thermal Printer  1 No. 
5 Inkjet colour Printer  1 No. 
6 Antistatic long life cover for whole machine      
7 Cost of consumables (or items not included in 

warranty or CMC) should be given 
    

8 AMC Cost- After end of warranty period, AMC 
should be 1 % of basic cost plus service tax at 
actual. It should be fixed for next 5 years 

    

9 After end of warranty period, CMC should be 
Max. 5% of basic cost plus service tax at actual. 
It should be fixed for next 5 years 

    

 Total in Rs. - 6900000.00 
 GST -  900000.00 
 Custom Duty -  600000.00 
 Total Amt.in Rs. 7500000.00 

  Buyback Value of Old 2D Echo Machine - 100000.00  
 Net Cost of New Machine in Rs. 7400000.00 

वरील माण े ा  त तलुना  मक दरांचे त   यात M/s.Wipro GE Healthcare Pvt Ltd.,Pune यांच े
सव अॅ  ससेरीजसह पुणािकत मळु दर र  कम .७५,००,०००/- ह े िन  न  तम येत असनू  यांनी जु  या मिशनची 
Buyback Value .१,००,०००/- इतक  देऊ केलेली असनू सदर जु  या मिशनची र  कम वजा जाता 
 यांचेकडून निवन मिशन खरेदी के  यास र  कम .७४,००,०००/- (अ री . चौ-याह  तर लाख मा ) इतका खच 

येईल. तसेच सदरच े मिशन आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty म  य े सटु 
िमळणकेामी Custom Office ला अज करावा लागणार आह.े 

तरी M/s.Wipro GE Healthcare Pvt Ltd., Pune यांचबेरोबर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा 
आदशे दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या र  कम .७४,००,०००/- (अ री . चौ-याह  तर लाख मा ) च े
खचास तसेच सदरच े मिशन आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty म  य े सटु 
िमळणकेामी Custom Office ला अज करणसे मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

तािवत खरेदीकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक  M/s.Wipro 
GE Healthcare Pvt Ltd., Pune यांच े ितिनधी चचसाठी आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. 
सभेसमोर चचअतंी यांनी २-डी इको मिशनसाठी एकि त .७३,००,०००/- मा  अतंीम दर दऊे केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील ओ.पी.डी.िवभागाकरीता २-डी इको मिशन 
खरेदी करणेकामी M/s.Wipro GE Healthcare Pvt Ltd., Pune यांच े एकि त .७३,००,०००/- मा  
अतंीम दर ि वकारणते यावे व या अतंीम दरामधनू क टम डयटुीची .६,००,०००/- मा  र कम वजा करणते 
येऊन, उव रत रकममे य े यांना परुवठा आदशे दे यात यावा व सदरह मिशनची क टम डयटुी र कम 
सं थानमाफत भरणेत यावी.  
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तसेच यापढुे जे सािह य खरेदी के यानंतर याची क टम डयटुी भरणे अिनवाय आह,े अशा सािह यांची 
क टम डयटुी सदरह सािह य ता यात घतेेवेळेस सं थानमाफत भरणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                 (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध ओ.टी. व वॉडकरीता सिजकल इ मट खरेदीकामी  

परुवठाधारकांबरोबर चचा/वाटाघाटी क न परुवठा आदशे देणबेाबत. 
िद.१५/०३/२०१४ रोजीच े मा.ि सद  य सिमतीच े सभेत िनणय .२०३ अ  वये ी साईबाबा व ी 

साईनाथ  णालयातील िविवध ऑपरेशन िथएटर व वॉड िवभागाकरीता लागणा-या सिजकल इ   मट 
खरेदीकामी अदंाज े र  कम .१,४०,००,६२९/- चे खचास मा  यता घणेेकामी सं  थान विकलामाफत अज सादर 
करणते येऊन, मा. मुबंई उ  च  यायालयाच ेऔरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी, अस ेठरल ेहोते.  यास 
अनसु न सदरचे खरेदीकामी मा.मुबंई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाच ेिस  हील अॅ  लीकेशन न.ं८७०४/ 
२०१४ िद.२६/०९/२०१४ अ  वये .१,४०,००,६२९/- चे खचास मा  यता िमळाललेी होती.  

   यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या उपरो  त खरेदीमधील 
एकुण ३५३ इ   मटपैक  २८९ इ   मटसाठी ०७ िनिवदाधारकांना परुवठा आदेश दे  यात यऊेन उवरीत ६४ 
इ   मटकरीता पु  हा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/११/२०१६ िनणय .७५६ 
(१) अ  वये मा  यता िमळाललेी होती. 

 यानसूार पु  हा वतमान प ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या  यास अनसु न ०१ 
ई - िनिवदा ा  त झाले  या होती. सदर खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी सदर ई िनिवदसे 
िद. १०/०८/२०१७ रोजीचे िट  पणी  वये एक आठवड्याची  हणजे िद. १४/०८/२०१७ पयत पिह  यांदा मदुतवाढ 
दे  यात यऊेन दखेील //Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai यांची एकमेव ई िनिवदा ा  त 
झालेली होती.  सदर ०१ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.३०/१०/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु ेसम  
उघड  यात आलेली असनू तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला होता. सदर तां ीक 
बाब चा तलुना  मक त  ता बघता अस े िनदशनास आले क  Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., 
Mumbai यांनी एकूण ६४ Instrument पैक  फ  त दोनच Instrument करीता Technical Specification 
िदलेल ेआह.े  यामळेु उवरीत ६२ Instrument खरेदीकामी चौ  यांदा ई-िनिवदा मागिव  यास िद. ०३/११/२०१७ 
रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये मा  यता िमळाललेी होती. 

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत 
ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी दोन ई िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते. 

उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०२ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ च ेमा. खरेदी सिमती 
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू सदर दोनही िनिवदांमधील तांि क बाब चा तुलनातमक त  ता तयार 
कर  यात आलेला आह.े  

 यानसुार दोनही िनिवदा पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 
 

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. RescareMedisys India Pvt Ltd., Mumbai 
02 M/s. Visionary Healthcare, Ahamadabad 

वरील माण े इ   मट खरेदीकामी पा  असले  या ०२ ऑनलाईन कमिशअल िनिवदा 
िद.१९/०३/२०१८ रोजीच े मा. खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या असनू  यानंी दऊे केले  या दरां  या 
तुलना  मक त   याचा तपशील खालील माण-े 

SCHEDULE OF WORK / ITEM(S) 
Sl. 
No 

Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

RESCARE MEDISYS 
INDIA PVT LTD 

      Rate Amount 
1.00 Invasive Instruments C.V.T.S O.T. 1 & 2       
2.00 MITRAL RETRACTOR SYSTEM       
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2.01 MICS Intracostalretractor body only 1 249605.00 249605.00 
2.02 Blades (pair) f. MRP-1 40 x 35 mm 1 92682.00 92682.00 
2.03 Blades (pair) f. MRP-1 60 x 35 mm 1 96798.00 96798.00 
2.04 Ball joint adapter (D8) for MRR-2/MRP-1 1 96798.00 96798.00 
2.05 Ball joint adapter (D4) with distance elevator for 

MRN-3 
1 96798.00 96798.00 

2.06 Transthoracic atrial retractor - blade guide, 220mm 1 33181.00 33181.00 
2.07 Atrium bracket for MRN-3 45x30mm 1 66237.00 66237.00 
2.08 Atrium bracket for MRN-3 45x45mm 1 69356.00 69356.00 
2.09 Guiding clamp for atrial blade and retainer 1 70852.00 70852.00 
3.00 MICS LONG INSTRUMENTS       
3.01 CERAMO handle for cranial instruments, 

straight,110mm 
1 22578.00 22578.00 

3.02 MICS Suture hook, 1,6 x 350 mm compliant with 
ABB-1 

1 16216.00 16216.00 

4.00 MIDCAB RETRACTOR SYSTEM       
4.01 THOREXPO retractor arc side parts (pair) 1 59002.00 59002.00 
4.02 THOREXPO retractor arc middle part, 580 x 660 mm 1 79959.00 79959.00 

4.03 THOREXPO coupling rider  1 263576.00 263576.00 
4.04 THOREXPO blade guide turning and swinging 300 

mm 
1 81954.00 81954.00 

4.05 VENTREXPO abdominal spatula 100 x 50 mm 1 29189.00 29189.00 

4.06 IMA blade 30 x 7 mm 90 x 15 x 70 mm 1 25821.00 25821.00 
4.07 IMA blade 30 x 7 mm 130 x 15 x 70 mm 1 25821.00 25821.00 
4.09 IMA blade 30 x 7 mm 70 x 15 x 70 mm 1 25821.00 25821.00 
  Total in Rs 1502244.00 
Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 

Qty 
Visionary Healthcare 

3.03 HCR MIC non-traum. clamp (2x3 t) cvd. 2.8 x 70 / 
290 mm 

1 105000.00 105000.00 

3.04 CERAMO HCR needle holder cvd. 3 x 10 / 340 mm 1 105000.00 105000.00 

3.05 CERAMO HCR non-traum. forceps str. 2.8 x 15 / 
350 mm 

1 105000.00 105000.00 

3.06 CERAMO HCR valve scissors double-action, bl/bl 
cvd. 350mm 

1 105000.00 105000.00 

3.07 CERAMO HCR knot pusher 25° angl., 340 mm 1 105000.00 105000.00 
3.08 CERAMO TC HCR needle holder straight 3 x 10 / 

340 mm 
1 105000.00 105000.00 

3.09 CERAMO HCR Clip applying forc. f. Horizon clips 
small, 340 mm 

1 105000.00 105000.00 

3.10 CERAMO HCR micro non-traum. forceps, str. 1.2 x 
15 / 290mm 

1 105000.00 105000.00 

4.08 CERAMO RONDO micro needleh. with lock, 1.5 x 
250 mm 

1 105000.00 105000.00 

    Total in Rs. 945000.00 
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वरील माण े ा  त तुलना  मक दरांचे त   यात M/s. Rescare Medisys India Pvt.Ltd., Mumbai 
यांना १९ item करीता र  कम .१५०२२४४/- इत  या र  कमेचा व M/s.Visionary Healthcare, 
Ahmedabad यांना ९ item करीता र  कम . ९४५०००/- इत  या र  कमचेा परुवठा आदेश जात असनू उवरीत 
१६ item करीता फेर ई-िनिवदा मागवा  या लागणार आह.े   

तरी १६ item करीता फेर ई-िनिवदा  मागिवणसे तसेच परुवठा आदशे जात असले  या M/s. Rescare 
Medisys India Pvt.Ltd., Mumbai व M/s. Visionary Healthcare, Ahmedabad  यांचेबरोबर चचा 
वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदेश दे  यास व सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची 
िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदरचे   तावास मा  यता असावी. 

आजच े उपसिमती सभेसमोर तािवत ई-िनिवदा ि येमधील परुवठाधारक M/s. Rescare 
Medisys India Pvt.Ltd., Mumbai यांच े ितिनधी उपि थत होत.े सभेसमोर यांनी सांिगतले क , उपरो  
सािह य एकमेकांशी संबंधीत अस यामळेु आयटमवाईज खरेदी करता येणार नाही. यासाठी एकि त खरेदी 
करावी लागले व यांनी ई-िनिवदमे य े िदले या दरांवर ५% सटु दऊे केली. परंत ु तुलना मक त यामधील 
एकि त दरांच ेअवलोकन करता M/s. Visionary Healthcare, Ahmedabad यांच ेएकि त .९,४५,०००/- 
मा  दर िन नतम अस याच ेिदसनू आले.   

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध ओ.टी. व वॉडकरीता 
सिजकल इ मट खरेदी करणकेामी िन नतम दरधारक M/s. Visionary Healthcare, Ahmedabad यांचे 
सािह यांबाबत, य  वापर करणा या डॉ टरांचा अिभ ाय घे यात यावा व यानतंर कोणते सािह य खरेदी 
करावयाच ेयाबाबत अतंीम िनणय घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना असे ठरले क , ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील 
िविवध ओ.टी. व वॉडकरीता सिजकल इ मट खरेदी करणेकामी आयटमवाईज ई-िनिवदांची मागणी केली 
होती. मा  िन नतम दरधारकाने काही सािह याच ेदर नमदू केलेले नाही. यामळेु सदर दरधारकाचा दर, एकि त 
दर िनि त कर यासाठी ाहय धरता येणार नाही. याकरीता सदरह ई-िनिवदा ि या र  करणेत येऊन, याकामी 
एकि त िकटसाठी ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी.                 (कायवाही- वै िकय संचालक)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१६ ी साईबाबा णालयातील यरूो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता Imported Operation Table With 

Accessories खरेदी करणकेामी चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 
ी साईबाबा  णालयातील  यरूो ऑपरेशन िथएटर िवभागात मदू  या व मण  या  या िविवध कार  या  

श  ि या कर  यात येतात. सदर िवभागात दोन Operation Table असनू  यापैक  ऑपरेशन िथएटरम  य ेएक 
Maquet (Imported) तर दसुरा Janak (Indian) कंपनीचा आह.े दो  ही Operation Table ह े स  या 
 यवि थत कायाि वत आहते.  यापैक  Indian Operation Table वर जनरल श  ि या कर  यात यतेात, परंत ू

मदू  या व मण  याच ्या काही गुंतागुंती  या (Complicated) श  ि या अस  यास उपल  ध एका Imported 
Operation Table वर श  ि या कर  यात येतात. परंत,ु  यांना Janak (Indian) टेबल  या एैवजी अजनू एक 
Imported Table पािहजे जेणके न दो  ही  सजन यांना Imported Table वर मदू  या व मण  या  याश  ि या 
करता येऊ शकेल.  यामळेु अजनू एक नग Imported Operation Table ची  यरूो ऑपरेशन िथएटरिवभागान े
िद.१३/०९/२०१४ (औषध भांडार िवभाग ा  त िद.२९/१२/२०१४) चे मागणी प ा  वये मागणी केलेली आह.े 
 याम  य े  णांची श  ि या करतेवेळी Operation Table वर  णांना वगेवेगळया बाजून े (Different 

Position During Surgery)करता यऊेन सलुभ कारे श  ि या करता येऊ शकतील. Janak (Indian) 
कंपनीचा Operation Table हा सदर Operation Theatre म  य ेStandby  हणनू एकच वापरता येईल. निवन 
Imported Operation Table with Accessories सह खरेदीकामी अदंाजे .३५,००,०००/- (अ री  – 
प  तीस लाख मा ) इतका खच अपेि त आह.े   

  िद.१८/०२/२०१४ रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .६४ अ  वये सदर Imported 
Operation Table with Accessories खरेदीकामी मा. उ  च  यायलयाच,े औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता 
घे  यास तसेच याकामी यणेा-या अदंाजे .३५,००,०००/- (अ री  – प  तीस लाख मा ) चे खचास व िविहत 
प  दतीन े ई– िनिवदा मागवनू खरेदीस मा  यता िमळालेली आह.े  यानसूार िद.१८/०४/२०१५ रोजीचे प ा  वय े
िवधी िवभागास मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांची मा  यता घणेबेाबत कळिव  यात आलेले 
होते,  यानसूार िस  हील अज .८३३५ िद.२४/०७/२०१५ अ  वये सदर खरेदीस मा  यता िमळालेली होती. 
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यानुसार दैिनक दबगं दिुनया– मुंबई, पु  यनगरी– नािशक, सामना - पणेु, सामना – औरंगाबाद, सं  यानंद 
– मुंबई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती.तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माण ेजािहरात व 
िनिवदा दे यात आली होती. तसचे एकूण १०५ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात 
आल ेहोते. िनिवदा िव ची मदुत िद.१२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा 
ि वकार याची अिंतम मदुत िद.३०/०१/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती.  यानसुार एकूण ०४ 
िनिवदाधारकांनी िनिवदा Upload केले  या हो  या.  याचा तपिशल खालील माण े– 
Sr.No. Name of Tenderer Received Date Received Place 
1 M/s. Austin HealthCare, Pune 29/01/2016 Shirdi Office 
2 M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai 30/01/2016 Mumbai Office 
3 M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai 29/01/2016 Mumbai Office 
4 M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai 29/01/2016 Mumbai Office 

 
वरील माण े खरेदीकामी वतमान प ात िदले  या जािहरातीस अनसु न ा  त झाले  या ०४ तांि क 

िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीच े मा. उपसिमती सभेपढु े उघड  यात आले  या असनू तांि क बाब चा त  ता 
तयार कर  यात येऊन  यावर सबंंिधत वापर करणा-या डॉ  टरांची िशफारस घे  यात आलेली आह.े सदरह ा  त 
िनिवदाधारकांपकै  M/s. Austin Health Care, Pune यांनी िनिवदमे  य े Indian कंपनीचे Specification 
िदलेले आह े व आपणास Imported कंपनीचा ऑपरेशन टेबल पा हीजे अस  यामळेु  यांची िनिवदा अपा  
ठरिव  यात येऊन पा  असले  या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा.  णालय 
उपसिमती सभेपुढे सबंंधीत िनिवदा धारकांच े सम  उघड  यात यऊेन  यामधील मुळ दरांचा खालील माण े
तुलना  मक त  ता तयार करणते आलेला होता. 

अ.नं. िनिवदा धारकांच ेनाव िनिवदमेधील एकि त मळु दर . 
१ M/s. EsbeeDynamed Pvt. Ltd., Mumbai.  २३,९५,३५०/- 
२ M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai २४,८०,०००/- 
३ M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai ३८,६०,०००/- 

उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील  यरूो ऑपरेशन िथएटर 
िवभागाकरीता Imported OperationTable with Accessories खरेदीकामी M/s. Esbee Dynamed 
Pvt. Ltd., Mumbai यांचे एकि त .२३,९५,३५०/- मा  िन  नतम दर ा  त झालेले असनू िन  नतम दरधारक 
M/s. EsbeeDynamed Pvt. Ltd., Mumbai यांना दराबाबत चचा करणसेाठी उपसिमती समोर बोलिव  यात 
यावे अशी उपसिमतीची िशफारस िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभते मा  य कर  यात आली. 
परंतू M/s. EsbeeDynamed Pvt. Ltd., Mumbai यांच े Technical Specification म  य े  यरूो 
िवभागातील ऑपरेशन करीता टेबलला लागणारे Accessories नस  यामळेु सदर टेबल खरेदी क न काही 
उपयोग होऊ शकत नाही  यामळेु पुरवठा धारकांना सदर Accessories दणेगी  व पात दणेेबाबत िवनतंी केली 
असता  यांनी  यापैक  फ  त Head Clamp दणेेबाबत ई मले प ा ारे कळिवलेले  होते. 

M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यांनी िदलेली र  कम .२३,९५,३५०/- इतक  
असनू  यामधनू क  टम ड्यटूी वजा क न आपणास र  कम अदा कर  यात येईल असे कळिवलेले होते. परंतू M/s. 
Esbee Dynamed Pvt.Ltd., Mumbai यांनी आ  ही िदलेले दर हे क  टम ड्यटूी सोडून िदलेले आह.े  यामळेु 
सदर Imported OperationTable with Accessories खरेदीकामी दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास 
िद.२३/१२/२०१७ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वय ेमा  यता घऊेन वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते 
२७/०२/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या  आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी 
०५ ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहेत. सदर खरेदीकामी ा  त ०५ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा 
िद.१२/०३/२०१८ चे मा. खरेदी सिमती सभेपढु ेसम  उघड  यात आले  या असनू सदर िनिवदांमधील तांि क 
बाब चा तलुनातमक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू ा  त सव िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू 
 याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai. 
02 M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai 
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03 M/s. Formachem Enterprises, Pune 
04 M/s. Pinnacle Biomed Pvt.Ltd. 
05 M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon 

वरील माण ेImported OperationTable with Accessories खरेदीकामी दसु-यादंा मागिवले  या 
ई-िनिवदेस अनसु न पा  ०५ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.१९/०३/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीच े
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या  यांनी देऊ केले  या  दरांचा थोड  यात तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Description of Work / Item(s) Imported Operation Table With Accessories & 
Consumables As Per Technical Specification 
With 5 Years Warranty For Neuro Operation 

Theatre – Qty. 01 No. 
1 Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon 2102760.00 
2 Formachem Enterprises, Pune 2985400.00 
3 South India Surgical Co. Ltd., Chennai 5849244.66 
4 Pinnacle Biomed Pvt.Ltd., Mumbai 7902500.00 
5 Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai. 95784121.47 

 
उपरो  त तुलना  मक दराचं ेत   यात M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांच े

.२१,०२,७६०/- ह ेदर िन  न  तम येत असनू  यांनी िनिवदमे  य ेिदले  या दराचंा तपिशल खालील माण-े 
Sr. 
No. 

Description of Items Qty. M/s. Mysource Innoventures 
Pvt.Ltd., Gurgaon 

Unit Price incl. all 
Taxes 

Total Price 

1. Imported Operation Table With Accessories & 
Consumables As Per Technical Specification 
With 5 Years Warranty For Neuro Operation 
Theatre  

1 
No. 

1782000.00 
 

1782000.00 
 

 GST -  320760.00 
 Net Cost in Rs. 2102760.00 

वरील माण ेत   यानसुार M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांचे दर ह ेसव 
अॅ  ससेरीजसह िन  न  तम यते असनू  यांनी Imported Operation Table ची मळु िकंमत .१७,८२,०००/- 
इतक  िदलेली असनू  यावर GST .३,२०,७५०/- इतक  र  कम िदललेी असनू टेबलची एकुण िकंमत 
.२१,०२,७६०/- इतक  होत आह,े तसेच M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांनी 

िनिवदमे  य े क  टम डयटुीची र  कम नमदु केलेली नस  यामळेु सं  थानला क  टम डयटुी वगेळी अदा करावी 
लागणार आह.े तसचे सदरह टेबल आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty म  य े
सटु िमळणकेामी Custom Office ला अज करावा लागणार आह.े 

तथािप िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणय .२०७ अ  वये वै िकय 
संचालक यांनी मािहती िदली क , निवन खरेदी कर  यात आलेले Cathlab मिशनची क  टम डयटुी माफ 
करणसेाठी  णालय िवभागामाफत य  न  करणते येत आहते, परंतु क  ट  स िवभागाच े िनयम पाहता, १००% 
मोफत असणा-या  णालयांसाठीच क  टम डयटुी माफ कर  यात यतेे. यावर चचा होऊन, निवन कॅथलॅब मिशनची 
क  टम डयटुी भरणते येऊन, सदरह मिश  स सं  थानच े ता  यात घे  यात याव,े अस े ठरल े व याकामी यणेा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच यापढुे निवन सािह  य खरेदी करतेवेळी क  टम डयटुी भरणते येऊन, सािह  य 
ता  यात घे  यात यावे व  यानतंर क  टम डयटुी माफ होणकेरीता य  न करणते याव,े अशा सचुना िद  या आहते. 

तरी M/s. Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न 
 यांना परुवठा आदेश दे  यास तसचे सदरच ेखरेदीकामी येणा-या र  कम .२१,०२,७६०/- (अ री . एकवीस 

लाख दोन हजार सातशे साठ मा ) चे खचास तसेच सदर Imported Operation Table आयात करणकेामी 
िव  त िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty मध ् ये सटु िमळणकेामी Custom Office ला अज करणसे 
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तसेच क  टम डयटुी अदा क न टेबल ता  यात घणेेस व  यावेळेस असलेली क  टम डयटुी भरणसे मा  यता 
घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव सादर. 

सदरह िवषयावरील चच या वळेी .वै िकय संचालक यांनी मािहती िदली क , तािवतकामीच े
िन नतम दरधारक Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांनी बनावट कागदप  े सादर केलेली 
आहते, असा आरोप एका परुवठाधारकान ेकेलेला आह.े  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील यरूो ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता 
Imported Operation Table With Accessories खरेदीकामी िन नतम दर ा  झालेले परुवठाधारक 
Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांचेिवषयी या त ारीची शहािनशा क न सदरह ताव 
पढुील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना असे ठरले क , Mysource Innoventures Pvt.Ltd., 
Gurgaon यांचेिवषयी या त ारीची शहािनशा केली असता, त ार खरी असलेच े िनदशनास आले. याव न 
Mysource Innoventures Pvt.Ltd., Gurgaon यांनी खोटी कागदप  े सादर क न सं थानची िदशाभलू 
केलेली अस यामळेु यांची अनामत र कम ज  करणते येऊन, यांचा सं थानच ेकाळया यादीत समावशे करणेत 
यावा व तािवतकामी फेर ई-िनिवदांची मागणी करणते यावी, असे ठरले.         (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७ ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता फिनचर खरेदी करणेकामी चचा वाटाघाटी 

क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागान े िविवध कार या हॉि पटल व 

कायालयीन फिनचरची मागणी केलेली आह.े ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर ह ेवाप न खराब झालेल ेआह,े 
तर काही िवभाग ह ेन यान ेचाल ूझालेल ेआहेत. यामळेु वाड/ िवभागान ेहॉि पटल व कायालयीन फिनचरची 
मागणी केलेली आह.े सदर खरेदीकामी अदंाजे र कमेसाठी M/s. Sai Enterprises, Shrirampur यांनी 
िदले या कोटेशन नसुार िविवध वाड/ िवभागासाठी हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदीकामी अदंाजे 
७,३१,५४४/- इतका खच अपेि त आह.े  

उपरो  त माण े मागणी केलेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू 
खरेदीस व याकामी येणा-या .७,३१,५४४/-(अ री पय ेसात लाख एकतीस हजार पाचश ेच  वचेाळीस मा ) च े
खचास मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०७/२०१७ िनणय .६४० अन ्वये मा  यता िमळलेली आह.े  

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत 
ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी ०६ ऑनलाईन ई िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते. 

तरी उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०६ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद. १९/०३/२०१८ रोजी मा.खरेदी 
सिमती सभेपढु े सम  उघड  यात आ  या आहते. सोबत जोडले  या तुलना  मक त यातील Lowest माण े
Supplier चा िविवध Item क रता त  ता तयार कर  यात आललेा आह.े   

 याचा तपिशल खालील माण े:-  
 

Sr.No Name of Supplier Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Rate Amount 

1 M/s. S COMFORT SEATING SYSTEM 
 

Revolving chair full back 
rest with side arm with 
wheel  

25 3658.00 91450.00 

  5 Seater chair 10 5310.00 53100.00 
  Trolley for Defibrillator 

Machine 
2 4720.00 9440.00 

  Plastic Stool 50 236.00 11800.00 
    

Total Amt. in Rs. 165790.00 
2 M/s. SHREE IMPEX Bed side Locker 17 2440.00 41480.00 
  Fowler bed (Hydraulic)  5 9000.00 45000.00 

  Personal Locker (1*6) 4 7350.00 29400.00 
  Office Table with Drawer 13 4543.00 59059.00 

  Dressing Trolley 6 4770.00 28620.00 

  Cupboards 6 9350.00 56100.00 
    

Total Amt. in Rs.  259659.00 
3 M/s. Aurangabad iron industries Plastic chair 17 499.00 8483.00 
  Wheel Chair 1 5150.00 5150.00 
    

Total Amt. in Rs.  13633.00 
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4 M/s. Midmark (India) Private Limited Cardiac Table 4 2429.00 9716.00 
    

Total Amt. in Rs.  9716.00 

5 Neat Wind Industries Limited E.C.G. machine Trolley 6 3600.00 21600.00 

  Crash cart trolley with 
alkon box 

2 16000.00 32000.00 

  Dressing drum (big) 3 2600.00 7800.00 

    Total Amt. in Rs. 61400.00 

 
तरी वरील माण ेपरुवठा आदेश जात असले  या ०५ परुवठा धारकांशी चचा वाटाघाटी क न  यांना 

परुवठा आदशे देणेस तसेच सदरच ेखरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदरच े  तावास मा  यता असावी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता 
फिनचर खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन तनम दर ि वकारणते 
येऊन, संबंधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१८ ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. िवभागाकरीता इ मट खरेदी करणेकामी परुवठाधारकाबरोबर चचा 
वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 

िद.३०/०३/२०१३ रोजीचे मा.ि सद  य सिमतीचे सभते िनणय .२८३ अ  वये ी साईबाबा 
 णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागाकरीता आव  यक असलेले इ   मट िविहत प  दतीने िनिवदा 

मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या अदंाज े र  कम .१३,२३,९४७/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली 
होती तसेच उपरो  त खरेदीची र  कम .१० लाखपे ा जा  त मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी 
िस  हील अॅ  लीकेशन नं.६८५०/२०१५ अ  वये िद.१७/०७/२०१५ रोजी मा  यता िमळालेली आह.े 

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.३०/०१/२०१६ अखेर िनिवदा मागिव  यात  आ  या हो  या 
 यास अनसू न तीन िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. ा  त झाले  या तीन िसलबंद तांि क िनिवदा 

िद.१८/०३/२०१६ रोजीच े मा.उपसिमती सभपेढु े उघड  यात यऊेन  याचंा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता 
तयार कर  यात आला व सदर तािं क तुलना  मक त   यावर वापर करणा-या डॉ  टरांची िशफारस घे  यात आलेली 
होती, परंतु वरील ा  त िनिवदाधारकांपैक  M/s.Saitrons Medical Equipments, Loni यांनी िनिवदेसोबत 
अनामत र  कम िदलेली न  हती, त  हा  यांना अनामत र  कमेबाबत दरु  वनीव न िवचारणा कर  यात आली 
असता  यांनी अनामत र  कम भर  यास नकार िदलेला आह.े  यामळेु  यांची िनिवदा अपा  झा  यामळेु सदरचे 
खरेदीकामी दोनच िनिवदा पा  होत अस  यामळेु,  िद.०२/०६/२०१६ रोजीच ेमंजरु िटपणी  वये दसु-यांदा फेर ई-
िनिवदा मागिवणसे मा  यता घऊेन वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा िव ची मदुत िद.०६/०९/२०१६ ते 
िद.२१/०९/२०१६ पयत ठेव  यात आली होती. तसेच िद.२१/०९/२०१६ रोजीच े मंजरु िटपणी  वय े
िद.२८/०९/२०१६ पयत ई-िनिवदसे मदुतवाढ दे  यात आली होती,  यास अनसु न सदरचे खरेदीकामी एकच 
िनिवदा ा  त झाललेी होती.  यामळेु िद.२५/१०/२०१६ रोजीचे मंजुर िटपणी  वये ितस-यांदा ई-िनिवदा 
िद.१६/०३/२०१७ अखेर िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या.  यास अनसु न एकही ऑनलाईन ई-िनिवदा 

ा  त न झा  यामळेु िद.१४/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये शासन िनयमवलीनसुार थम एक आठवडयाची 
मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंतु  यास अनसु न देखील एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.२७/०३/२०१७ 
रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु-यांदा एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती,  यास अनसु न एक 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झालेली आह.े ा  त झालेली ०१ तांि क ई-िनिवदा िद. ०४/०८/२०१७ रोजी मा. 
खरेदी सिमती सभेपढुे उघड  यात आलेली आह.े सदर िनिवदमे  य ेिनिवदाधारकाने Annual Turnover आपण 
ई-िनिवदेम  य ेनमुद के  या माण ेन िद  यामळेु सदर िनिवदा अपा  ठरिव  यात आली होती,  यामळेु Instrument 
खरेदीकामी चौ  यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास िद.०९/०८/२०१७ रोजीच ेमंजरू िट  पणी  वय ेमा  यता िमळललेी 
आह.े  

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत 
ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी ०२ ऑनलाईन ई िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते. 
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उपरो  त खरेदीकामी ा  त ०२ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ च ेमा. खरेदी सिमती 
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू सदर दोनही िनिवदांमधील तांि क बाब चा तुलनातमक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू दो  हीही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Pinnacle Biomed, Mumbai 
02 M/s. Farmachem Enterprises, Pune 

वरील माण े इ   मट खरेदीकामी पा  असले  या ०२ ऑनलाईन कमिशअल िनिवदा 
िद.१९/०३/२०१८ रोजीच े मा. खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या असनू  यानंी दऊे केले  या दरां  या 
तुलना  मक त   याचा तपशील खालील माण-े 

 
Sl.No Description of Work / Item(s) PINNACLE BIOMED 

PVT LTD 
Farmachem 
Enterprises 

Rate Amount Rate Amount 
1 Bone Cutter (Lions Jaw) double action       

2 Nos 
3367.00 6734.00 64931.00 129862.00 

2 Bone Nibbler       2 Nos 2639.00 5278.00 64931.00 129862.00 
3 Rib Raspater      2 Nos 4368.00 8736.00 10384.00 20768.00 
4 Adson Tooth Forcep 6”   4 Nos 255.00 1020.00 2847.00 11388.00 
5 Adson Plain Forcep 7”    4 Nos 291.00 1164.00 4076.00 16304.00 
6 Fine Needle Holder        4 Nos 437.00 1748.00 15213.00 60852.00 
7 Mixter Forcep Small       4 Nos 328.00 1312.00 8574.00 34296.00 
8 Mixter Forcep Medium   4 Nos 364.00 1456.00 9686.00 38744.00 
9 Mixter Forcep Large      4 Nos 437.00 1748.00 9175.00 36700.00 

10 Fine Dissecting Scissor 6” 
4 Nos 

328.00 1312.00 18443.00 73772.00 

11 Fine Dissecting Scissor 9” 
4 Nos 

437.00 1748.00 25188.00 100752.00 

12 Bone Finer   2 Nos 1274.00 2548.00 8777.00 17554.00 
13 Varicose Vein Stripper-  8 Nos 819.00 6552.00 31461.00 251688.00 
14 Tooth Forcep 6” – 10 Nos 218.00 2180.00 1630.00 16300.00 
15 Tooth Forcep 7” – 10 Nos 273.00 2730.00 1810.00 18100.00 
16 Tooth Forcep 8”  - 10 Nos 309.00 3090.00 2016.00 20160.00 
17 Fine Needle Holder 6”  - 4 Nos 364.00 1456.00 12701.00 50804.00 
18 Fine Needle Holder 7”   - 4 Nos 437.00 1748.00 15322.00 61288.00 
19 Fine Needle Holder 8”   - 4 Nos 473.00 1892.00 17355.00 69420.00 
20 Loins Bone Nibbler Double Action        

-2 Nos 
3367.00 6734.00 64931.00 129862.00 

21 Hand Instruments Suction Cannula 10 
mm      -1 Nos 

728.00 728.00 8113.00 8113.00 

22 Hand Instruments Suction Cannula 5 
mm         -1 Nos 

692.00 692.00 9661.00 9661.00 

23 Hand Instruments Suction Cannula 3 
mm            - 1 Nos 

692.00 692.00 26029.00 26029.00 

24 Knel Graper 5mm       - 2 Nos   4368.00 8736.00 0.00 0.00 
25 Knel Graper 3mm        - 2 Nos 4004.00 8008.00 0.00 0.00 
26 Babcock 5mm             - 2 Nos 4368.00 8736.00 50395.00 100790.00 
27 Babcock 3mm             - 2 Nos 4004.00 8008.00 99700.00 199400.00 
28 Allies Forcep 5mm      - 2 Nos 4368.00 8736.00 46040.00 92080.00 
29 Allies Forcep 3mm       - 2 Nos 4004.00 8008.00 0.00 0.00 
30 Biopolar 5mm              - 2 Nos 4368.00 8736.00 81907.00 163814.00 
31 Biopolar 3mm              - 2 Nos 4004.00 8008.00 0.00 0.00 
32 Scissor 5mm                - 2 Nos 4368.00 8736.00 51638.00 103276.00 
33 Scissor 3mm               - 2 Nos 4004.00 8008.00 99700.00 199400.00 
34 Duckbell 5mm            - 2 Nos 4368.00 8736.00 40440.00 80880.00 
35 Duckbell 3mm            - 2 Nos 4004.00 8008.00 99700.00 199400.00 
36 Needle Holder (R)      - 1 Nos 6916.00 6916.00 52666.00 52666.00 
37 Needle Holder (L)       - 1 Nos 6916.00 6916.00 52666.00 52666.00 
38 Trocars (Sharp) 12mm -- 4 Nos 5096.00 20384.00 34850.00 139400.00 
39 Trocars (Sharp) 10mm -- 4 Nos 4732.00 18928.00 20188.00 80752.00 
40 Trocars (Sharp) 5mm -  6  Nos 4368.00 26208.00 18769.00 112614.00 
41 Trocars (Sharp) 3mm   - 4 Nos 4004.00 16016.00 24497.00 97988.00 
42 Trocars (Sharp) Blunt    -2 Nos 4004.00 8008.00 24497.00 48994.00 
43 Reducer Tube or Cap 5-12 

-4 Nos 
1092.00 4368.00 7271.00 29084.00 
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44 Reducer Tube or Cap 10-5 
-4 Nos 

1092.00 4368.00 3254.00 13016.00 

45 Reducer Tube or cap 10-3/5-3 
-2 Nos 

1092.00 2184.00 0.00 0.00 

46 Laproscopic Maryland 5mm 
-2 Nos 

4368.00 8736.00 39880.00 79760.00 

47 Laproscopic Maryland 3mm 
-2 Nos 

4004.00 8008.00 99700.00 199400.00 

48 Laproscopic Hook 5mm -1 Nos 4368.00 4368.00 17260.00 17260.00 
49 Laproscopic Hook 3mm -1 Nos 4004.00 4004.00 0.00 0.00 
50 Vere’s Needle                -2 Nos 2184.00 4368.00 6646.00 13292.00 
51 Clot Forceps                  -2 Nos 6916.00 13832.00 0.00 0.00 
52 Triproance Forceps       -2 Nos 7644.00 15288.00 0.00 0.00 
53 Stone Removal Forceps -4 Nos   7644.00 30576.00 0.00 0.00 

  367238.00 3408211 

 
वरील माण े ा  त तलुना  मक दरांचे त   यात M/s. Pinnacle Biomed, Mumbai यांच ेिन  न  तम 

दर ा  त झालेले असनू इ   मट खरेदीकामी र  कम .३,६७,२३८/- (अ री .तीन लाख सदसु  ठ हजार दोनशे 
अडवतीस मा ) इतका खच येईल. 

तरी M/s. Pinnacle Biomed, Mumbai यांचेबरोबर चचा वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदशे 
दे  यास व सदरचे खरेदीकामी यणेा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  या  तावास मा  यता असावी. 

तािवत खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. 
Pinnacle Biomed, Mumbai ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. ा  िन नतम दर व इतर 
परुवठाधारकांच ेदर याम य ेखपुच तफावत असलेबाबत उपसिमतीच े यांचेबरोबर चचा केली व चांग या ती या 
सािह याचा परुवठा करणे या यांना सचुना के या.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. िवभागाकरीता इ मट खरेदी 
करणकेामी M/s. Pinnacle Biomed, Mumbai यांच ेएकि त .३,६७,२३८/- मा  िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१९ ी साईनाथ णालयातील जनरल E.N.T. O.T.  करीता ENT Micro Debrider System खरेदी करणकेामी 
चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 

िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३२२ अ  वये १ नग E.N.T 
Micro Debrider System िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या .२०,७३,३७५/- 
चे खचास मा.उ  च  यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांची मा  यता घणेेस व मा.खंडपीठान े सचुिव  या माण े
कायवाही कर  यास मा  यता िमळालेली होती यानसूार िस  हील अ  लीकेशन न.ं६८४६ िद.१७/०७/२०१५ 
अ  वये  मा  यता िदलेली आह.े 

 यानसुार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.३०/०१/२०१६ अखेर िनिवदा 
ि वकार  याची अिंतम मदुत ठेव  यात आली होती. परंत ु  यास अनसु न एकही िनिवदा ा  त झालेली नस  यामळेु 
िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे मंजुर िटपणी  वये दसु-यांदा ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घऊेन वतमान प ात 
जािहरात दऊेन िद.२४/०९/२०१६ अखेर िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मदुत ठेव  यात आली होती. परंतु  यास 
अनसु न एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.२८/०९/२०१६ पयत 
ई-िनिवदेस मदुतवाढ दे  यात आली होती,  यास अनसु न एकच ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाली होती.  

दसु-यांदा वतमान प ात जािहरात दऊेन दखेील एकच ई-िनिवदा ा  त झा  यामळेु िद.०६/१०/२०१६ 
रोजीच े मंजरु िटपणी  वये ितस-यांदा वतमान प ात जािहरात दऊेन ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घऊेन 
िद.१६/०३/२०१७ अखेर िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या.  यास अनसु न एकच ऑनलाईन ई-िनिवदा 

ा  त झाली होती.  यामळेु िद.१४/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये शासन िनयमावलीनसुार थम एक 
आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती, परंतु  यास अनसु न एकही िनिवदा ा  त न झा  यामळेु 
िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु-यांदा एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती,  यास 
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अनसु न एक ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाललेी आह,े अशा एकुण ०२ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते,  याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
01 Unique Endoservices, Pune 28/03/2017 
02 Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune 15/03/2017 

 
वरील माण े ा  त ०२ ऑनलाईन तांि क ई-िनिवदा िद.१९/०५/२०१७ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीच े

सभेपढु े सम  उघड  यात यऊेन  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात यऊेनसदर ०२ 
कमिशयल ई-िनिवदा िद.०४/०८/२०१७ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सबंंिधत िनिवदाधारकांच े सम  
उघड  यात आले  या असनू Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune यांच े दर िन  नतम येत होते. परंत ू Pridex 
Medicare Pvt.Ltd., Pune यांनी क  टम ड्यटूी  या र  कमेत अडचणी िनमाण झा  यामळेु याकामी चौ  यांदा ई-
िनिवदा मागिव  यास िद.२३/१२/२०१७ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये मा  यता घऊेन वतमान प ात जािहरात देऊन 
िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यास 
अनसु न उपरो  त खरेदीकामी दोन ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या असनू ा  त ०२ तांि क ऑनलाईन ई-
िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ चे मा. खरेदी सिमती सभेपुढे सम  उघड  यात आले  या असनू सदर दोनही 
िनिवदांमधील तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू दो  हीही िनिवदाधारक 
तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 Unique Endoservices, Pune 
02 Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune 

वरील माण े E.N.T Micro Debrider System खरेदीकामी चौ  यांदा मागिवले  या ई-िनिवदसे 
अनसु न पा  ०२ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.१९/०३/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  
उघड  यात आले  या  यांनी देऊ केले  या  दरांचा थोड  यात तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Description of Work / Item(s) E.N.T. Micro Debrider System With Accessories & 
Consumables As Per Technical Specification With 

5 Years Warranty For E.N.T. Operation Theatre 
For Shri Sainath Hospital, Shirdi – Qty. 01 No. 

1 Unique Endoservices, Pune 2128000.00 
2 Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune 2103667.60 

 
उपरो  त तुलना  मक दरांच ेत   यात Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune यांच े .२१,०३,६६७.६० 

ह ेदर िन  न  तम यते असनू  यांनी िनिवदेम  य ेिदले  या दराचंा तपिशल खालील माण-े 
Sr. 
no. 

Description of Items Qty. Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune 
Unit Price incl. all 

Taxes 
Total Price 

1. E.N.T.  Micro Debrider System With 
Accessories & Consumables As Per 
Technical Specification With 5 Years 
Warranty For E.N.T. Operation Theatre 
For Shri Sainath Hospital, Shirdi. 

1 
No. 

Euro 22500 
(1 Euro = Rs.79.9114) 

1798006.50 

 GST Euro 2700 
(1 Euro = Rs.79.9114) 

215760.78 

 Total Cost in Rs. 2013767.28 
 Custom Duty Euro 1125 

(1 Euro = Rs.79.9114) 
89900.32 

 Net Cost in Rs. 2103667.60 
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वरील माण ेत   यानसुार M/s. Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune यांच ेदर ह ेसव अॅ  ससेरीजसह 
िन  न  तम येत असनू  यांनी E.N.T Micro Debrider System ची मळु िकंमत .१७,९८,००६.५० इतक  
िदलेली असनू  यावर GST  .२,१५,७६०.७८ इतक  र  कम िदलेली असनू िस  टम खरेदीकामी एकुण र  कम 
.२०,१३,७६७/- इतका खच यणेार आह े व क  टम डयटुीची र  कम .८९,९००/- सं  थानला वगेळी अदा 

करावी लागणार आह े  याकरीता E.N.T Micro Debrider System आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत 
L/C उघडून क  टम डयटुी  या र  कमेम  य ेसटु िमळणकेामी Custom Office ला अज करावा लागणार आह.े 

तथािप िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणय .२०७ अ  वये वै िकय 
संचालक यांनी मािहती िदली क , निवन खरेदी कर  यात आलेले Cathlab मिशनची क  टम डयटुी माफ 
करणसेाठी  णालय िवभागामाफत य  न  करणते येत आहते, परंतु क  ट  स िवभागाच े िनयम पाहता, १००% 
मोफत असणा-या  णालयांसाठीच क  टम डयटुी माफ कर  यात यतेे. यावर चचा होऊन, निवन कॅथलॅब मिशनची 
क  टम डयटुी भरणते येऊन, सदरह मिश  स सं  थानच े ता  यात घे  यात याव,े अस े ठरल े व याकामी यणेा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच यापढुे निवन सािह  य खरेदी करतेवेळी क  टम डयटुी भरणते येऊन, सािह  य 
ता  यात घे  यात यावे व  यानतंर क  टम डयटुी माफ होणकेरीता य  न करणते याव,े अशा सचुना िद  या आहते. 

तरी Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune यांचेबरोबर चचा / वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदशे 
दे  यास तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या पणुािकत र  कम .२०,१३,७६७/- (अ री . वीस लाख तेरा हजार 
सातशे सदसु  ठ मा ) चे खचास तसचे सदर E.N.T Micro Debrider System आयात करणकेामी िव  त 
िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty म  य ेसटु िमळणकेामी Custom Office ला अज करणसे तसेच 
क  टम डयटुी अदा क न  E.N.T. Micro  Debrider  System ता  यात घेणसे व  यावेळेस असलेली क  टम 
डयटुी भरणसे मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  तव 
सादर. 

तािवतकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक Pridex Medicare 
Pvt.Ltd., Pune यांच े ितिनधी चचसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. चचअतंी यांनी एकि त 
दरावर २% सुट देऊ केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल E.N.T. O.T.  करीता ENT Micro 
Debrider System खरेदी करणकेामी Pridex Medicare Pvt.Ltd., Pune यांनी ई-िनिवदमे य ेिदले या मळु 
दरावर २% सटु ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा. तसेच याकामीची क टम डयटुी 
सं थानमाफत भरणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

            (कायवाही- वै िकय संचालक)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२० ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater िवभागाकरीता Fully Automated Horizontal 
Autoclave Machine खरेदी कामी परुवठा धारकाबरोबर चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदेश दणेबेाबत.  

ी साईनाथ  णालयातील General Operation Theater यांचे मागणी माण ेजुने २ ऑटो  ले  ह 
मिशन Buyback क न निवन २ नग ऑटो  ले  ह मिशन वतमान प ात जािहरात दऊेन ई-िनिवदे  दारे खरेदीस व 
याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .९,३६,०००/- चे खचाचा  ताव मा  यतेसाठी िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. 
ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .४०२ अ  वये मा  यता िमळाललेी होती.   

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.१२/१२/२०१६ अखेर िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
 यास अनसु न तीन ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या.  यास अनसु न ा  त झाले  या िनिवदाचंा 

तपिशल खालील माण-े 
 
 
 
 

 
वरील माण े ा  त झाले  या ०३ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे मा. खरेदी 

सिमतीच े सभेपुढे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Austin  Healthcare, Pune 13/12/2016 
2 M/s. Periclave, Mumbai  13/12/2016 
3 M/s. Steri Techno Fab, Ahmedabad 09/12/2016 
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आला होता व  यावर ी साईनाथ  णालयाचे जनरल ऑपरेशन िथएटर िवभागातील इनचाज िस  टर व वै िकय 
अिधि का यांचा अिभ ाय घे  यात आललेा असनू  यांनी पढुील माण ेअिभ ाय कळिवलेला आह.े 

“साईनाथ हॉि पटल जनरल ओ.टी.म  य ेस  या असललेे Nat Steel कंपनीचे Autoclave सन २००८ 
पासनू वापरात असनू  यवि थत चाल ुCondition म  य ेआह.े कुठलीही त ार नाही Result पण चागंला आह.े” 

परंतु M/s. Austin HealthCare, Pune यांना िद.२३/०५/२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती 
सभेतील िनणय .४१४ अ  वये सं  थान  या खरेदी ि येमधील काळया यादीत टाक  यात आलेले आह,े 
 यामळेु ा  त िनिवदांमधील M/s. Austin HealthCare, Pune यांची िनिवदा र  झा  यामळेु उपरो  त 

खरेदीकामी कमिशयल दोनच िनिवदा पा  होत आहते व तलुना  मक दर िमळणकेामी कमीत कमी तीन 
िनिवदाधारकांचे दर ा  त होण ेआव  यक अस  यामळेु वरील ई-िनिवदा र  क न उपरो  त खरेदीकामी दसु-यांदा 
फेर ई-िनिवदा मागिव  यास िद.१८/०७/२०१७ रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये मा  यता िमळलेली आह.े  

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत 
ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी ०३ ऑनलाईन ई िनिवदा ा  त 
झाले  या आहते. सदर  खरेदीकामी ा  त ०३ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ चे मा. खरेदी 
सिमती सभेपढु ेसम  उघड  यात आले  या असनू सदर िनिवदांमधील तािं क बाब चा तुलनातमक त  ता तयार 
कर  यात आलेला असनू ा  त तीनही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Periclave, Mumbai 
02 M/s. Pinnacle Biomed Pvt.Ltd., 
03 M/s. Shree Enterprises, Nagpur 

वरील माण े ऑटो  ले  ह मिशन खरेदीकामी पा  असले  या ०३ ऑनलाईन कमिशअल िनिवदा 
िद.१९/०३/२०१८ रोजीच े मा. खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या असनू  यांनी दऊे केले  या दराचंा 
थोड  यात तपशील खालील माण-े 

 
Sl. 
No 

Description of Work / Item(s) Shree Enterprises, 
Nagpur 

PINNACLE BIOMED 
PVT LTD 

PERICLAVE, Mumbai 

  

Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1 Fully Automated Horizontal 
Autoclave Machine  with 5 years 
warranty Against Buyback of old 2 
Nos.Horizontal Autoclave Machine 
as per technical specification of 
Shri Sainath Hospital, Shirdi 
-2 Nos 

1396000/- 2792000/- 1296666/- 2593332/- 1038400/- 2076800/- 

2 Buyback value of old Horizontal 
Autoclave Machine 
-2 Nos 

20000/- 40000/- 35000/- 70000/- 20000/- 40000/- 

 Total Amt.in Rs.  2832000/-  2663332/-  2116800/- 

 
वरील माण े ा  त तलुना  मक दरांचे त   यात M/s. Periclave, Mumbai यांचे दर र  कम 

.२०७६८००/- ह े िन  न  तम येत असनू  यांनी जु  या मिशनची Buyback Value .४०,०००/- इतक  देऊ 
केलेली असनू सदर जु  या मिशनची र  कम वजा जाता र  कम . २०,३६,८००/- (अ री .वीस लाख छ  तीस 
हजार आठशे मा ) इतका खच येईल. 

तरी M/s. Periclave, Mumbai यांचेबरोबर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास तसेच 
सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदरचे 

 तावास मा  यता असावी. 
 
 



52 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater 
िवभागामधील जुने ०२ नग Fully Automated Horizontal Autoclave Machine बायबॅक क न नवीन 
०२ नग मिशन खरेदी करणेकामी M/s. Periclave, Mumbai यांच ेएकि त .२०,३६,८००/- मा  िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२१ ी साईबाबा णालयातील ICCU/GICU व साईनाथ णालयातील Opthal Ward/ Genral O.T. या 
िवभागाकरीता Video Laryngoscope With Blade खरेदीकामी चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदशे 
दणेेबाबत.  

ी साईबाबा व साईनाथ  णालयातील िवभागांकरीता ०६ Set Video Laryngoscope With 
Blade िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या अदंाज े र  कम . १२,६८,०१६.०० 
(अ री . बारा लाख अडुस  ट हजार सोळा मा ) चे खचास िद. २५/०२/२०१७, िनणय . १३७ (१७) अ  वये 
मा  यता िमळाललेी आह.े  

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते/ परुवठाधारक यांना ई- मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होते. ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २४/०७/२०१७ ते िद. १०/०८/२०१७ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदसे अनसु न सदर िनिवदेस अनसू न ०३ ई- िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
सदर खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी सदर ई िनिवदसे िद. १०/०८/२०१७ रोजीच े
िटप ् पणी  वये एक आठवड्याची  हणजे िद. १४/०८/२०१७ पयत पिह  यांदा मदुतवाढ दे  यात आलेली 
होती.  यानसुार ा  त झाले  या खालील ०३ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.३०/१०/२०१७ रोजीच े मा.खरेदी 
सिमती सभपेढु े सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला आह.े  

सदर तां ीक बाब चा तुलना  मक त  ता बघता असे िनदशनास आले क  Care Mediquip, 
Mumbai यांनी अनामत र  कम व िनिवदा िकंमत ही ऑनलाईन न दतेा डी.डी.  कॅन क न अपलोड केलेले आह े
परंतू  यांनी डी.डी.  णालय ेखरेदी िवभागाकडे जमा केललेे नाहीत तसेच  यांनी Technical Specification 
अपलोड करतांनी Video Laryngoscope With Blade एैवजीVideo Laryngoscope & Flexible 
Intubation Video Endoscope With Monitor चे Technical Specification अपलोड क न िदलेल े
आह.े  यामळेु Care Mediquip, Mumbai यांची िनिवदा अपा  ठरिव  यात आलेली आह.े  यामळेु सदरच े
खरेदीकामी दसु-यांदा ई-िनिवदा मागिव  यास िद.०३/११/२०१७ रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये मा  यता िमळलेली 
आह.े  

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०५/०२/२०१८ ते २७/०२/२०१८ या कालावधीत 
ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते.  यानसूार सदर खरेदीकामी ०२ ऑनलाईन ई िनिवदा ा  त 
झाले  या हो  या आहते.परंत ू खरेदीकामी कमीत कमी तीन िनिवदा आव  यक अस  यामळेु िद.२८/०२/२०१८ 
रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये िद.०६/०३/२०१८ पयत पिह  यांदामदुतवाढ दे  यात होती  यानसूार सदर खरेदीकामी 
०१ ऑनलाईन ई िनिवदा ा  त झालेली आहते अशा एकूण ०३ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त  झाले  या आहते. 
सदर  खरेदीकामी ा  त ०३ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ चे मा. खरेदी सिमती सभेपढु ेसम  
उघड  यात आले  या असनू सदर िनिवदांमधील तांि क बाब चा तुलनातमक त  ता तयार कर  यात आलेला 
असनू ा  त तीनही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Amrit Surgical Co., Pune 
02 M/s. Care Mediquip, SilvassaVapi 
03 M/s. Shree Enterprises, Pune 

 
तरी वरील माण े पा  ०3Online कमिशयल ई-िनिवदा िद. १९/०३/२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमती 

सभेपढुे सम  उघड  यात आ  या आहते.  याचा तपिशल खालील माण े:- 
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Sr. 
No. 

Description 
Care Mediquip, Salvasa Shree enterprises, Pune 

Amrit Surgical Company, 
Pune 

Rate 
Total Amt. 
in Rs. 

Rate 
Total Amt. 
in Rs. 

Rate 
Total Amt. 
in Rs. 

  VIDEO 
LARYNGOSCOPE 
WITH REUSABLE 
BLADES & 
ACCESSORIES & 5 
YEARS 
WARRANTY AS 
PER TECHNICAL 
SPECIFICATION 
FOR SHRI SAIBABA 
& SAINATH 
HOSPITAL, SHIRDI.  

2666666.00 15999996.00 146720.00 880320.00 176064.00 1056384.00 

Total Amt. in Rs.  15999996.00  880320.00  1056384.00 

 
वरील माण े ा  त तुलना  मक  दरांच ेत   यात M/s. Shree Enterprises, Pune यांच ेदर िन  नतम 

येत असनू  यांचे दरानसुार सदरच ेखरेदीकामी र  कम . ८८०३२०/- इतका खच येणार आह.े  
तरी M/s. Shree Enterprises, Pune यांचेबरोबर  चचा वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदेश देणसे 

तसेच सदरच ेखरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी 
सदरच े  तावास मा  यता असावी. 

तािवतकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Shree 
Enterprises, Pune यांच े ितिनधी आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेसमोर चचअतंी 
यांनी एकि त दरावर .१०,०००/- मा  सटु दऊे केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील ICCU/GICU व साईनाथ णालयातील 
Opthal Ward/ Genral O.T. या िवभागाकरीता Video Laryngoscope With Blade खरेदीकामी M/s. 
Shree Enterprises, Pune यांच ेएकि त .८,७०,३२०/- मा  अतंीम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२२ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता लागणारे Oxygen, Nitrous, Carbon खरेदी करणेकामी 

परुवठाधारकाबरोबर चचा वाटाघाटी क न परुवठा आदशे देणबेाबत. 
ी साईबाबा हॉि पटल करीता ऑ  सीजन व नाय स गॅस खरेदीस व याकामी येणा-या सवसमावशेक 

एकूण र  कम . ६५,१५,२५०/- इत  या खचास िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील 
िनणय .४१६ अ  वये िवहीत प दतीन ेवतमान प ात जािहरात देऊन ई- िनिवदा मागिवणसे मा यता िमळालेली 
आह.े यानुसार िद.२५/१०/२०१७ रोजीचे मंजरु िट  पणीअ  वये िद. १०/११/२०१७ पासनू ई-िनिवदा मागिव  यात 
आले  या हो  या व Online ई-िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मुदत िद.२४/११/२०१७ ठेव  यात  आलेली 
होती.तसचे परुवठाधारकांचे शंका िनरसन कर  यासाठी िद. १३/११/२०१७ रोजी ी-बीड िमट ग ठेव  यात 
आलेली होती. परंत ु  यास अनसु न दोनच िनिवदा ा  त झा  यामळेु शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ 

. .८२/ भाग-III/उदयोग- ४ िद.१ िडसबर२०१६– करण े चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील– िनिवदा 
कालावधीस मदुतवाढ – 

  “िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन ई-िनिवदा असण े आव  यक आह.े जर िनिवदा 
चौकशीला कमी तीसाद,  हणजे ३ पे ा कमी ई-िनिवदा िमळाले तर िनिवदा उघड  या  या कालावधीस थम 
िकमान एक आठवडयाची मदुतवाढ दयावी. अशी मदुतवाढ िद  यानतंर दखेील ३ पे ा कमी ई-िनिवदा िमळा  या 
तर दसु-यांदा एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात यावी. तथािप,  यानंतर कोणतीही मदुतवाढ दे  यात येऊ नय.े 
अिंतमतः खरेदी अिधका-यान े िनिवदमेधील िविवध अटी आिण कामा  या  या  तीचा फेरिवचार क न, पु  हा 
िनिवदा ि या सु  करावी. पु  हा िनिवदा मागिव  यानतंर देखील िनिवदलेा ३ पे ा कमी तीसाद िमळाला तर, 
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खरेदी अिधकारी  या िनिवदाकाराने (एल-१ िनिवदाकार) िनिवदा दाखल केली असेल  या िनिवदाकाराची, 
िनिवदमे  य े उ  लेख केले  या मु  यांकन िनकषा  या अधीन राहन, िनवड क न  या िनिवदाकाराबरोबर करार 
करेल”, अशी तरतुद आह.े 

वरील माण े िनणयानुसार उपरो  त खरेदीचे ई-िनिवदेकामी पिह  यांदा एक आठवडयाची  हणजे 
िद.०१/१२/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यास मा  यता िमळालेली होती.  यास अनसु न एकही िनिवदा ा  त न 
झा  यामळेु पु  हा एक आठवडयाची  हणजे िद.०८/१२/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली होती तरीदेखील 
एकही िनिवदा ा  त झालेली नाही  हणजेच  एकुण दोनच िनिवदा ा  त झा  यामळेु िद. २१/११/२०१७ रोजीच े
मंजरु िट  पणीअ  वये  पु  हा िद. ०८/०२/२०१८ पासनू फेर ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या असनू Online ई-
िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मदुत २६/०२/२०१८ ठेव  यात  आलेली होती. परंतु सदर खरेदीकामी एकच 
िनिवदा ा  तझाले  या आहते  यामळेु जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी सदरच ेखरेदीकामी ई-िनिवदेस 
एक आठवडयाची  हणजे िद.०६/०३/२०१८ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली होती तरीदखेील िनिवदा ा  त न 
झा  यामळेु िद.१३/०३/२०१८पयत मदुतवाढ दे  यात आली होती  यास अनसु न ०२ िनिवदा ा  त झाले  या 
आह.े ा  त झाले  या ०२ िनिवदा िद. १९/०३/२०१८ रोजी  या मा. खरेदी सिमती सभसेमोर उघड  यात आले  या 
असनू सदर िनिवदांमधील बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू ा  त दो  हीही िनिवदाधारक 
तांि क  टया पा  असनू  याचा तपशील खालील माण-े  

Sr.No.  Name of Supplier 
1 M/s. Balaji Trading Co., Sangamner 
2 M/s. Sagar Gas, Aurangabad 

    
वरील माण ेऑ  सीजन व नाय स गॅस खरेदीकामी पा  असले  या ०२ ऑनलाईन कमिशअल िनिवदा 

िद. १९/०३/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या असनू  यांनी दऊे केले  या दराचंा 
थोड  यात तपशील खालील माण-े 

Sr. 
No. 

Name of Item Qty. Units M/s. Balaji Trading 
Co., Sangamner 

M/s. Sagar Gas, 
Aurangabad 

Rate Amount Rate Amount 
1 Oxygen Gas  123875 .00 Cubic 32.14 3981342.50 40.32 4994640.00 
2 Nitrous 10149895.00 Litre     029 2943469.55 0.34 3450964.30 
3 Carbon Dioxide 3000.00 Cubic 128.57 385710.00 70.00 210000.00 
 Total Amt. in Rs.  7310522.05  8655604.30 

वरील माण े ा  त तुलना  मक दराचंे त   यात M/s. Balaji Trading Co., Sangamner यांच ेअ.न.ं 
१ व २ करीता दर िन  न  तम येत असनू अ.नं. ३ करीता  यांनी िद. २०/०३/२०१८ रोजी ई-मले  दारे Carbon 
Dioxide मोफत दणेबेाबत कळिवले आह.े  यामळेु पढुील पाच वषाकरीता ऑ  सीजन व नाय स गॅस 
खरेदीकामी र  कम .६९,२४,८१२./- इतका खच येणार आह.े 

तरी M/s. Balaji Trading Co., Sangamner यांचेबरोबर चचा वाटाघाटी क न  यांना परुवठा 
आदशे दे  यास तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदरच े  तावास मा  यता असावी. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता पढुील पाच वषाकरीता आव यक असणारा Oxygen, 
Nitrous, Carbon गॅस खरेदी करणकेामी M/s. Balaji Trading Co., Sangamner यांच े एकि त 
.६९,२४,८१२/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मानय् कर यात आली.               (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालया करीता सन २०१७-१८ या वषा या खरेदीतील दर ा  न झाले या 
औषधे/ सिजकल सािह य (Part “A” & “B”) खरेदी करणकेामी परुवठाधारकाबरोबर चचा वाटाघाटी क न 
परुवठा आदेश दणेबेाबत. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे सन २०१७-१८ या वािषक औषध े खरेदीकामी 
िद.२५/०२/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणय .५ अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े 



55 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

वरील ठरावास अनसु न िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मंजुर िटपणी  वये वतमान प ात जािहरात दऊेन 
िद.२४/०३/२०१७ ते िद.१५/०४/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या, तसेच 
शासन िनयमानसुार िद.२४/०४/२०१७ पयत पिह  यांदा व िद.०१/०५/२०१७ पयत दसु-यांदा मदुतवाढ दे  यात 
येऊन तांि क िसलबंद िनिवदा (Hard Copy) िद.०५/०५/२०१७ पयत ि वकार  यात आ  या हो  या.  यानसुार 

ा  त झाले  या १४८ तांि क िसलबंद व ऑनलाईन िनिवदा िद.११/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु े
सम  उघड  यात आ  या असनू तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार क न िव  त िवभाग व अतंगत 
लेखाप र ण  िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू पा  १०० ऑनलाईन कमिशअल ई– िनिवदा 
िद.०७/०६/२०१७ रोजी खरेदी सिमती सभेपढुे परुवठाधारकांचे सम  उघ  यात येऊन PART “A” व “B” 
एकुण ३०३६ आयटम पैक  ७५३ आयटमकरीता एकुण ५१ परुवठाधारकांना िद.२५/०७/२०१७ रोजीच े मा. 
 यव  थापन सिमती सभेतील िनणया  वये परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू उवरीत २२८३ आयटमकरीता 

िद.१४/०७/२०१७ रोजीचे मंजुर िटपणी  वय े दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आली. 
 यानसुार िद.२४/०७/२०१७ ते १०/०८/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या 

हो  या,  यास अनसु न १४१ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या, परंतु जा  तीत जा  त तलुनात ्मक दर 
िमळणकेामी िद.१०/०८/२०१७ रोजीच ेमंजरु िटपणी  वये िद.१४/०८/२०१७ पयत मदुतवाढ दे  यात आली  यास 
अनसु न एकुण १६१ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त  झा  या हो  या. 

ा  त झाले  या १६१ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१९/०८/२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु े
सम  उघडून ई-िनिवदेतील तांि क बाबी िव  त िवभागामाफत तपासनू घे  यात आले  या असनू ा  त तांि क 
बाब चे त   यानसुार एकुण ४३ पाटपैक  पाट न.ं१९ करीता एकुण ०७ िनिवदाधारकांपैक  ०३ िनिवदाधारक 
तांि क बाबी मािणत अस  यामळेु  यां  या कमिशयल बाब  यािनिवदा िद.०६/०९/२०१७ रोजीचे मा.उपसिमती 
सभेपढुे उघड  यात आले  या असनूउवरीत ४२ पाटमधील आयटमकरीता फेर ई-िनिवदा मागिव  याकामी 
िद.२९/०९/२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये मा  यता घऊेन वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.११/१०/२०१७ ते 
िद.३१/१०/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या  हो  या. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८ या वषाक रता लागणारे औषधे / 
सिजकल सािह  य व On Consignment Material खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते आलेली 
असनु  यास अनसु न ा  त (पाट A व B िमळून) एकुण १०७ Online ई-िनिवदा ा  त झा  या हो  या. 
िद.०३.११.२०१७ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीच े सभेपढु े सम  तां ीक ई-िनिवदा उघड  यात येऊन पा  
िनिवदाधारकांचे कमिशयल बीड िद.०९.११.२०१७ रोजी उघड  यात येऊन िद.१४/११/२०१७ रोजीच े
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतीलिनणय . १००५(०१) अ  वय-े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता 
सन २०१७-१८ या वषाकरीता खरेदी करावयाच े औषधे / सिजकल सािह  य / On Consignment सािह  य 
(Part “A”व“B”) खरेदीकामी िन तनम दरान ेपरुवठा आदेश दे  यात आह.े 

परंतु  या औषध/ेसिजकल सािह  य खरेदीकामी दर ा  त झाललेे नाहीत व यांची येक  िकंमत .३ 
लाखापे ा कमी आह ेअशी औषध/ेसिजकल सािह  य खरेदीकामी िवहीत प दतीने दरप कांची मागणी कर  यास 
व या औषध/े सिजकल सािह  याची एकुण िकमतं येक  .३ लाखापे ा जा  त आह े ते खरेदी करणकेामी 
िविहत प तीन ेई-िनिवदा मागिव  यास िद.२२/१२/२०१७ रोजीचे िटपणी  वय े६०४ औषध े/ सिजकल सािह  य 
खरेदीकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन (दरप क) मागिव  यास तसेच ९७ औषधे / सिजकल सािह  य खरेदीकामी 
िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिव  यास तसेच उपरो  त खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी सदरची 
जािहरात सं थानचे िस दी िवभागामाफत पणु,े मुंबई, नािशक, नागपरु, औरंगाबाद, बगलोर, है ाबाद, िद  ली, 
पंजाब, अहमदाबाद या शहरामधील वतमान प ात तसेच सं थानच े सकेंत थळावर दणेेस मा  यता िमळालेली 
आह.े  

 यानसूार वतमान प ात जािहरात दे  यात येऊन िद.२०/०२/२०१८ अखेर ऑनलाईन ई-िनिवदा 
मागिव  यात आललेे होते. परंत ुब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मदुतवाढ िमळणकेामी 
िवनंती केलेली आह,े  यामळेु सदरच ेखरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-
िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदर ई-िनिवदेस िद.२०/०२/२०१८ रोजीच े मंजरु िटपणी  वये ऑनलाईन ई-िनिवदसे 
िद.२७/०२/२०१८ पयत मदुतवाढ िदललेी होती.  यास अनसु न Part “A” करीता १० ऑनलाईन ई-िनिवदा व 
Part“B” करीता ३ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
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उपरो  त माण े ा  त झाले  या एकुण १३ ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१२/०३/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमती सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा त  ता िव  त िवभागाकडून तपासनू घे  यात 
आलेला असनू Part “A” करीता पा  १० पैक  ०९ िनिवदाधारक पा  आहते तर Part“B” करीता तीनही 
िनिवदाधारक पा  असनू अशा एकुण १२ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदािद.१९/०३/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीच ेसभेपढुे सम  उघड  यात आलेले असनू  याचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात  आललेा आह.े सदर 
तुलना  मक त  यातील िन  नतम दरानसुार खालील परुवठाधारकांना परुवठा आदशे जात आह.े 

PART - A - Hospital Medicines  Surgicals 
Sr. No. Name of Supplier Total Amt in RS. 
1 M/s. B L Lifesciences Pvt Ltd., New Delhi 8447152.00 
2 M/s. Boston Scientific India Pvt Ltd., Mumbai 872233.60 
3 M/s. ContacareOphthalmics& Diagnostics, Dabhasa 

(Vododara - Gujarat) 
665280.00 

4 M/s. Critical Care Systems, Pune 315000.00 
5 M/s. Getwell Distributors, Nashik 1961080.00 
6 M/s. India Medtronic Pvt. Ltd., Mumbau 360000.00 
7 M/s. Konark Remedies, Akola 1693250.00 
8 M/s. Liberty Pharma, Nashik 3209113.00 
9 M/s. Surgilink, Shrirampur 3770960.00 
  Total Amt in Rs. 21294068.60 

 
PART - B - Balloon, Ortho, Neuro Surgery Implant Etc. On Consignment Basis  

Sr. No. Name of Supplier 
1 M/s. Boston Scientific India Pvt Ltd., Mumbai 
2 M/s. Critical Care Systems, Pune 
3 M/s. Human Touch Technologies, Pune 

 
Part “A” करीता पा  ०९ परुवठाधारकांशी तर Part“B” करीता ०३ परुवठाधारकांशी चचा/ 

वाटाघाटीक न  परुवठा आदेश दे  याची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा  यते  वत 
सादर. 

तािवतकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारकांना आजचे उपसिमती 
सभेसमोर बोलिवणते आले असता, M/s. B L Lifesciences Pvt Ltd., New Delhi, M/s. Liberty 
Pharma, Nashik व M/s. Surgilink, Shrirampur यांच े ितिनधी सभेसमोर उपि थत होते. चचअतंी 
यांनी, यांना िमळणा या परुवठा आदशेावरील मळु रकमेम य ेअनु म े२%, ३% व १% अशी सटु दऊे केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालया करीता सन २०१७-१८ या वषा या 
खरेदीतील दर ा  न झाले या औषधे/ सिजकल सािह य (Part “A” & “B”) खरेदी करणकेामी M/s. B L 
Lifesciences Pvt Ltd., New Delhi यां या एकि त रकमेवर २%, M/s. Liberty Pharma, Nashik 
यां या एकि त रकमेवर ३% व M/s. Surgilink, Shrirampur यां या एकि त रकमेवर १% सटु ि वकारणते 
येऊन, यांना परुवठा आदेश दे यात यावा. तसेच जे परुवठाधारक चचसाठी उपि थत न हत,े यांच े ई-
िनिवदमेधील मळु दर ि वकारणते येऊन, यांनाही परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                 (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२४ च ेसमकालीन साईभ /संत यांच ेफोटो लावणबेाबत िनयमावली िनि त होणेबाबत. 

ीसाईबाबांच ेहयातीम ये अनके साईभ ांनी ची िन:सीम सेवा केली आह.े याबाबतचे परुावे सं थान 
काशीत ीसाईस च रत या ंथाम य ेअढळुन येतात. चे समकालीन यांची सवेा केले या एकूण ५३ भ ाचं े

फोटो फार पवु पासनु समाधी मंिदराचे सभामंडपाम ये लाव यात आलेले आहते. स या या काळाम य े
ीसाईबाबांचा चार व सार वाढ यामळेु अनेक चे समकालीन साईभ  यांचे वंशज यांचे पवुजां या 
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ीसाईस च रताचा दाखला दाखवनु अशाच प तीन ेफोटो समाधी मंिदराच ेसभामंडपाम य ेलावणबेाबत आ ह 
धरत आहेत. याबाबतच ेकाही अज मंिदर िवभागाकडे उपल ध आहते. परंत,ु स या समाधी मिंदर सभामंडपाम य े
फोटो लावणचेी जागा अपरुी अस याने व यापवु  मा.प ी.सदािशवराव गोर कर, सं थान यिुझयम स लागार 
यांनीही असे कळिवले होते क , समाधी मिंदरात दशनासाठी येणा-या साईभ ांना या फोट बाबत मािहती अढळत 
नस याने येथनु पढुे नवीन फोटो लाव ूनये अस ेसिूचत केले होते. तसेच याकरीता चे साईस च रत ंथाम य े
उ लेख असलेले सव फोट ची आट गलॅरी तयार कर यात यावी व यािठकाणी सव फोट सह ीसाईबाबांशी 
आले या संगिच ासह मािहती िविवध भाषामं य े दऊेन आट गॅलरी तयार कर यात यावी यामळेु भ ानंा 
भ ाचंा संदभ ल ात येईल अशी सचूना केली होती. यानंतर मा. यव थापन सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ 
रोजीचे सभतेील िवषय न.ं०५, िनणय .८१४ नसुार याबाबत सिव तर िवषय ठेव यात आलेला होता. यावेळी 
चचा होऊन, सं थानमाफत मंिदर प रसराम य े यो य िठकाणी आट गॅलरी तयार क न तावात नमदू केलेले 

ीसाईबाबांच े समकालीन सतं व साईभ  यांच े फोटो ीसाईस च रतामधील सिव तर मािहती तसेच 
संगिच ासह लावणते याव,े अस े ठरले. ठरावानसुार मंिदर िवभागाचे िद.२७/१२/२०१६ रोजीचे मंजरू 

िटपणीनसुार याबाबत बांधकाम िवभागास ठरावाची त पढुील कायवाहीकरीता दे यात आलेली आह.े याबाबत 
बांधकाम िवभागामाफत यो य ती कायवाही चाल ूआह.े 

  आता मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ चे सभेत चे समाधी शता दी वषाचे औिच य 
साधनु असे साईभ  यांनी यापवु  आपले पवुजांचा फोटो समाधी मंिदराम ये लावणबेाबतचा िवषय ठेव यात 
आला होता. सदर सभेम ये यावर िनणय .५६० नसुार यावर सिव तर चचा  होऊन, थमत: उपसिमती 
सभेसमोर यिुझयम हॉल येथील दशनीय भागात चे समकालीन साईभ / संत यांचे फोटो लावणकेामीची 
िनयमावली तयार करणते यावी व या िनयमावलीनसुार चे चे समकालीन साईभ / सतं यांचे फोटो 
लावणकेामीचा ताव सिमतीसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले आह.े 

  ताव:- चे यिुझयम हॉल येथील दशनीय भागात अथवा न यान ेतयार होणा-या आट गलॅरी येथ े
चे समकालीन दवेतांच,े संतांच ेव साईभ  यांच ेफोटो लावणबेाबत िनयमावली िनि त होणसे िवनतंी. 

िवभागाचा अिभ ाय:- चे यिुझयम हॉल येथील दशनीय भागात अथवा न याने तयार होणा-या आट 
गॅलरी येथ े चे समकालीन देवतांच,े संताचंे व साईभ  यांच े फोटो लावणकेामी खालील माण े िनयमावली 
असावी, असे मत आह.े तरी याबाबत िनणय होणसे िवनंती.  

 
अ.  िनयमावली तपशील 
०१ फ  सं थान कािशत ओवीब  ीसाईस च रताम ये उ लेख असलेले दवे, संत व साईभ  यांचेच 

फोटो समाधी मिंदर िकंवा यिुझयम हॉल येथे लावणते यावते. इतर साईभ ाचंे फोटो लावणते येऊ 
नय.े  

०२ ीसाईबाबांचे सािन यात असलेल ेव समकालीन असलेले साईभ ाचंेच फोटो लावणते यावे इतरांच े
लाव ुनय.े 

०३ या साईभ ाचंे फोटो लावायचे आहते यांचा ीसाईबाबांशी य  सबंंध आलेला असावा. 
०४ ीसाईस च रताच े तावना व उपो ात याम ये असलेले य  व या य चा 

ीसाईस च रतातील ओवीब  अ यायाम ये उ लेख नाही. अशा य /साईभ ाचंा फोटो लाव ू
नय.े  

०५ ीसाईबाबांच े िनवाणानतंर अनभुव असलेले व ीसाईस च रताच े यितरी  कोण याही ंथाम ये 
उ लेख अस यास अशा देवांच,े संताचंे व साईभ ाचंे फोटो लाव ूनय.े 

०६ ओवीब  ीसाईस च रतात उ लेख असलेल े सव देवांच,े संतांचे व साईभ ाचंे या सवाची 
िवभागणी क न फोटो वतं  लाव यात याव.े यांचा ीसाईबाबांशी आलेला संग, ंथा या ओवी, 
इ. संगिच ासह वतं  यिुझयम तयार झा यानंतर एकाच िठकाणी लाव यात याव.े 

 
उपरो  िनयमावलीनसुार खालील माण ेफोटो लावणसंेबंधी िनणय होणसे मा यता असावी.  

१  स या समाधी मंिदर व यिुझयम हॉल यथे े लावले या दवेांच,े संताचे व साईभ ाचंे फोटो लावलेले 
आहते. याम य े यांचा उ लेख ओवीब  ीसाईस च रताचे अ यायाम य े उ लेख आढळुन यते 
नाही यांचे फोटो ठेवाव ेिकंवा काढुन टाकावे? याबाबत िनणय हावा. 
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२. याच माण े सदर िनयमावली िनि त झा यानंतर फोटो लावणसंेबधंी साईभ ांच े मागणी अस यास 
संबंधीतांचा िनयमावली माण ेसं थान कािशत ओवीब  ीसाईस च रताम य ेदेव, संत व साईभ  
यांचा उ लेख तपासनु यांचे अजाची मिंदर िवभागामाफत शाहिनशा क न मा. यव थापन सिमतीची 
आव यक ती मा यता घेऊन पढुील कायवाही करणसे मा यता असावी. 

३.  उपरो  नमदू के या माण े चे समकालीन देव, संत व भ  याचं ेफोटो लावणकेामीची िनयमावली 
होणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 
यावर सिव तर चचा होऊन, च ेसमकालीन साईभ / संत यांच ेफोटो लावणेची िनयमावली िनि त 

करण ेही बाब धोरणा मक असून, यावर यव थापन सिमती सभेम य ेसव सद यांसोबत चचा होण ेआव यक 
आह,े यामळेु उपरो  ताव यव थापन सिमतीच े सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस होती. 

मा  या समकालीन सव भ ांच े फोटो मंिदरात व मंिदर प रसराम य े लाव यात आले आहते. 
यामळेु आता पु हा याबाबत िवचार कर याची आव यकता नाही. या तव सदर िवषय आता बंद करावा, असे 

ठरले.                    (कायवाही- मंिदर िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२५ मा.सद यां या सचुनांबाबत.  
आजच े थािनक उपसिमती सभेम य े िविवध चच या अनषुंगाने मा.अ य  महोदय यांच े मा यतेने 

खालील माण ेिशफारसी करणेत आ या.  
(१) ी साईबाबा हॉि पटलम य े ११-११ मिहन े कालावधीसाठी कं ाटी प दतीन े कायरत असले या ११ 
प रचारक/ प रचारीका यांना िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीच े यव थापन सिमती सभेतील िनणय .१२८ अ वय े
बाहययं णे ारे नेमणकू देणबेाबत ठरलेले आह.े परंत ु आता, या शासन िनणयाच े अनशंुगान े िनणय .१२८ 
घे यात आला, या शासन िनणयास थिगती िमळालेली आह.े यामळेु सदरह प रचारक/ प रचारीका यांना 
पवु माणचे ११ मिहन ेकालावधीसाठी कं ाटी प दतीन ेनेमणकू दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.               (कायवाही- वै िकय संचालक/ कामगार अिधकारी) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ च ेपादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन करणसंेबंधी दशेातील िविवध रा य,े शहरे व आयोजक इ. बाब  िनि त 

करणसेाठी िद.१७.०३.३०१८ रोजी झाले या पादकुा दशन सोहळा सिमतीच ेइितवृ ास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  ी साईबाबा 

सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी संपणू वषभर वगेवेग या 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  यांम  य े ी साईबाबा पादकुा दशन सोहळा याकाय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७ अ  वये चे पादकुा दशन सोहळा 
आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले अज ह े पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणकेामी गठीत 
कर  यात आले  या सिमतीसमोर सादर करावेत व या सिमतीन ेपादकुा दशन सोह याची परेषा ठरवनू  याचा 

 ताव पढुील सभेसमोर सादर करावा असे ठरलेले आह.े  
   यानसुार चे पादकुा दशन सोहळयाचे काय माचे आयोजन होणसेाठी शिनवार, िद.१७/०३/२०१८ 

रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं  थानचे ी साईिनवास अितथीगहृ यथे ेबैठक पार पडलेली असनू, या बैठक स 
खालील माण े ी साईबाबा सं  थानचे मा. िव  व  त व अिधकारी/कमचारी तसेच िशड  ाम  थ उपि थत होते.  

१) मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े अ  य , पादकुा अज छाननी सिमती 
२) मा. ी.चं शखेर कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  . 
३) मा.अडॅ. ी. मोहन जयकर, सद  य, पादकुा अज छाननी सिमती. 
४) मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य, पादकुा अज छाननी सिमती.  
५) मा. ीमती, बल अ वाल, भा. .स,े मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 

 यव  था, िशड  तथा सद  य पादकुा दशन छाननी सिमती. 
६) मा. ी. मनोज घोडे पाटील, उपिज  हािधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
७) ी.एस.  ही. गम,े शासक य अिधकारी 
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८) ी.य.ुपी. ग दकर, शासक य अिधकारी 
९) ी.बी.बी. घोरपडे, मु  य लेखािधकारी तथा . शासक य अिधकारी  
१०) ी.ए.आर. औटी, . शासक य अिधकारी 
११) ी.राजितलक बागव,े .अिध क, शता  दी क   
१२) ी.अतलु कंुभकण, िलिपक-टंकलेखक, शता  दी क  

 
ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम ाने पादकुा दशन सोहळा आयो िजत करणसेाठी संपणू मािहती 

सादर केललेे अजधारकानंा पादकुा दशन सोह या  या अजाची छाननी करणसेाठी गठीत करणते आले  या 
सिमतीसमोर चचसाठी बोलिवणते आलेल े होते.  यानसुार उपि थत आयोजक व  यांचे ितिनधी तसचे िशड  

ाम  थ यांची न द घे  यात आली असनू,  याचा तपिशल खालील त   यात दशिवलेला आह.े  
अ.नं. शहर मंिदर /  टचे नांव ितिनधीचे नांव बैठक स 

उपि थती 
म  य दशे 
०१. भोपाळ  िशड  साईधाम धमाथ सं  था --- गैरहजर 
०२. इं  दोर ी इदंौर शहर साईभ  त सवेा सिमती --- गैरहजर 
०३. रतलाम ी साईसेवा सिमती  ट ी. संदीप कोळबंकर हजर  

०४. हारदा ी साईधमा िसरली  --- गैरहजर 
०५. इं  दोर दवेी अिह  या साई सोशल भ  त सिमती  ी. महशे अ वाल हजर  
०६. बालाघाट  ी िशवसाई  ट  ी. अिनल ि पाठी हजर  
उ  तर दशे 
०७. लखनौ  साई आ म  ट ------ गैरहजर 
०८. गािझयाबाद  नगर िनगम साईमंिदर सवेा  ट ------ गैरहजर 
०९. लखनौ ी. पंकज ओहरी  ी. पंकज ओहरी हजर  
१०. लखनौ नरु ई साई  ट ी. मिनष ीवा  तव 

(  ताव माग ेघते 
असलेबाबत सम  

सांिगतले) 

हजर 

११. अिलगढ  साई सेवा सं  थान मंिदर ------ गैरहजर  
१२. लखनौ अ  हीका पु िल. ी. मिनष ीवा  तव हजर 
१३. आ ा साईधाम मंिदर  डॉ. अशोक रैना हजर 
कनाटक  
१४. मंगलोर ी िशड  साईबाबा मिंदर ी. िव  वास कुमार दास  हजर 
१५. उडपी  िशड  साईबाबा मिंदर  ी. शशी नाईक  हजर 
दादरा नगर हवेली  
१६. नरोली  ओम ी साईराम सवेा  ट  ी. परमार हजर  
१७. दमन  डॉ. रमनीलाल मेडीकल रलीफ अॅ  ड रसच  

 ट 
ी. राज  भुज बळ  हजर  

राज  थान  
१८. जयपरू  ी िशड  साईनाथ िवकास सिमती  ------ गैरहजर  
१९. िभलवाडा  िशव साई मंिदर ी. रमेश पाटील  हजर  
आं दशे  
२०. अ  कमपेठ, 

ने  लोर 
ी िशड  साई भगवान मिंदरम किमटी, 

ने  लोर  
------ गैरहजर  

२१. नरसापरू व.ेगो  साई चॅरीटेबल  ट, नरसापरू ी. ा नागेश बी  हजर  
२२. ने  लोर  ी िशड  साई चरॅीटेबल  ट, नैलोर ी. के. ीिनवासलु ूरेड्डी हजर  
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२३. अगॅलूर िज.कृ ी िशड  साई सवेा संगम ------ गैरहजर  
२४. मदनाप  ली  ी िशड  साईबाबा मिंदर  ट  ी.एन.बाब.ू नायडू  हजर  
२५. कािशबगुा,  ी िशड  साईबाबा  यान मंिदर, काशीबुगा ी. जी.ज.ेएस रेड्डी हजर  
२६. मैलावरम,कृ  णा  ी िशड  साईबाबा मिंदर  ी.  ही. बालाजी साद हजर  
२७. मदनाप  ली  ी साईबाबा ट  पल  ट ------ गैरहजर  
तेलंगना  
२८. मेठाप  ली िशड  साईबाबा सं  थान  ट ------ गैरहजर  
२९. मेहबेबुनगर िशड  साईबाबा मिंदर ीमती जी पदमजा  हजर  
३०. हदैाबाद  साईबाबा सं  थान मिंदर  ------ गैरहजर  
३१. बागंबरपेठ  ी िशड  साईबाबा सं  थान  ी. पी.  ही. साई  हजर  
३२. हदैाबाद  ी. डी.ज.े टेिल  हीजन ा.िल.  

(िगनीज व  ड रेकॉडसाठी आरती) 
ी. ीिनवास राव  हजर  

३३. हदैाबाद  ी िशड  साईबाबा सं  थान  ट, 
िदलसखुनगर 

ी. के.िलंग या  हजर  

िद  ली  
३५. िद  ली  ी साई ेरणा  ट, ितमपरुा  ी. िशवांक मनैागी  गैरहजर  
३६. िद  ली  ी सदगु  साईनाथ िम  मंडळ  ी. रतेश गु  ता/ ी राहल 

गु  ता 
हजर  

अदंमान व िनकोबार  
३७. पोट  लोअर  अदंमान साई सेवा सिमती  ी. साईबाबा चेगं ी  हजर  
ओरीसा  
३८. भवुने  वर  ी साई सेवा  ट  ी. ान  सनेापती  हजर  
३९. नवरंगपरुा  ी साई सेवा  ट  ------ गैरहजर  
झारखंड  
४०. जमशेदपरु  ी साईप रवार िव  व सवेा सं  थान ी. कौिशक हजर  
४१. रांची  ी साईधाम सवेा  ट  ी. स  न कुमार  ह जर  
महारा    
४२. पणु े ी. साईगंगा ित  ठान  ी. राज  जाधव  हजर  
४३. क  याण  ी. सतं राम मा ती समाधी सं  थान ी. िशरीष गडकरी  ह जर  

तसेच या बैठक म  य ेपि म बंगाल, केरळ, पंजाब व ह रयाणा या रा  यांचे आयोजक / ितिनधी गरैहजर 
होते. तसेच या बैठक त िशड  येथील खालील माण े ाम  थ उपि थत होते.  

 
अ.नं. िशड  ाम  थांचे नांव अ.नं. िशड  ाम  थांचे नांव 
१. मा. ी. कैलासबाप ूकोते. पा. ०६. मा. ी. कमलाकर कोते. पा. 
२. मा. ी. िवजय कोते. पा. ०७ मा. ी. िनतीन कोते. पा. 
३. मा. ी. िनलेश कोते. पा. ०८. मा. ी. राहल ग दकर. पा. 
४. मा. ी. िशवाजी ग दकर. पा. ०९. मा. ी. अिमत शेळके.पा. 
५. मा. ी. सिुनल बारहाते.पा.   

ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  य े माह-ेऑग  ट मिह  याम  य े िशड  येथे ी गंगािगरी महाराज 
स  ताहाच ेआयोजन कर  यात येणार आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी वष व सदरह स  ताह हा दिुमळ योगा-
योग आह.े ी साईबाबा व ी गंगागीर महाराज ह ेस मकालीन संत होते. स  ताह कालावधीम  य ेलाखो भािवक, 
गोर-ग रब, शेतकरी, वारकरी, ह ेस  ताहाचे िठकाणी भेट देतात या ०७ िदवसां  या कालावधीम  य े चे पादकुा ा 
भािवकांना दशनासाठी उपल  ध क न दे  यात या  यात अशी िवनतंी सव िशड  ाम  थांनी मा. पादकुा अज 
छाननी सिमतीचे बैठक त केली. तसेच सिमती सद  य मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी महारा  ातील पणु े व 
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क  याण येथील आयोजकांना बैठक स उपि थत राहणेसाठी सांिगतले होते  या माण े तेथील आले  या 
आयोजकांशी ही चचा कर  यात आली.  

मा.पादकुा दशन छाननी सिमती अ  य  व सद  य यांनी िविवध रा  यातील उपि थत  तावधांरक/ 
आयोजकांशी िविवध मु ांवर चचा क न खालील माण ेिनणय घतेलेले आहते. 

 तावः- अ) ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेिशड  यथे ेआयोजीत कर  यात येणा-या ी 
गंगागीर महाराज यांचे १७१  या स  ताहात िद. १६/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ या कालावधीम  य े िशड  
येथील काय मांचे िठकाणी चे पादकुा भािवकांच ेदशनाथ ठेव  यात या  यात.   

ब) मा. पादकुा दशन छाननी सिमतीन ेआयोजकांनी पाठिवले  या  तावाची छाननी तथा आयोजकांशी 
चचा क न  खालील माण े  ताव अिंतम कर  यात आले :  

 
अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / 

मंिदराचे नांव 
मा. छाननी सिमती माफत िनि त 

कर  यात आलेली िदनांक व मिहना 
िक.मी. वासाचे 

साधन 
एि ल-२०१८ 
०१. महारा   पणेु साईगंगा ित  ठाण, 

शिनवार पेठ 
िद. १५ एि ल, २०१८ रा ौ  १८४ साईरथ 

०२. दमण * दमण डॉ. रमनीलाल मेडीकल 
 ट 

िद. २६ एि ल, २०१८  २७१ साईरथ 

         * दमण येथील  टचे मु  य आयोजक उपि थत न  हते,  याचंे िशड  येथील ितिनधी उपि थत होते.  यामुळे दमण येथील मु  य  
आयोजकांना मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांची मा.  यव  थापन सिमतीचे पढुील बैठक पूव  सम  भेट घेणेबाबत व  तपिशलवार 

 ताव सादर करणेबाबत सांग  यात आले.  ताव सादर के  यानंतर पादकुा दशन सोहळा आयोजन कर  याचे अिधकार मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांना दे  यात आले.   
म-े२०१८ 
०१. म  य दशे  रतलाम ी. साईसेवा सिमती 

 ट, रतलाम 
िद.०३ म,े २०१८ ते सं  या िद.०४ 
म,े २०१८ (सं  या इदंौर कडे रवाना ) 

४८२ साईरथ 

०२. इदंौर दवेी अिह  या साई 
सोशल भ  त सिमती  

िद.०५ म,े २०१८ ते ०६ म,े २०१८ 
पयत  

रतलामपासनु 
१३७ 

साईरथ 

०३. तेलंगना  
 

हदैाबाद 
िदलसखूनगर 

ी. िशड  साईबाबा 
सं  थान  ट  

िद.१२ मे,२०१८ ते १३ मे, २०१८ 
पयत  

५९९ साईरथ 

०४. हदैाबाद डी.जे. टेिल  हीजन 
अॅ  ड माकट ग िल. ी. 
साई ीिनवास  

िद.१४ म,े २०१८ पादकुा दशन व  
०१ लाख भ  तांकरवी साई धपूारती  

-- साईरथ 

०५.  कनाटक  मंगलौर ी िशड  साईबाबा 
मंिदर, मंगलौर  

िद.२३ म,े २०१८ ते २४ म,े २०१८ 
द.ु ४.०० वाजेपयत  
(  यानंतर उडपीकडे रवाना) 

९४१ िवमान / 
साईरथ 

०६. उडपी िशड  साईबाबा मंिदर 
कोडव  , उडपी  

िद.२४ मे, सं  याकाळ ते िद.२५ मे, 
२०१८ पयत  

मंगलोर 
पासनू ५६ 

िवमान / 
साईरथ 

उपरो  त मंगलोर व उडपी येथील आयोजकांनी पादकुा व  यासोबत येणारे मा. िव  व  त, अिधकारी व कमचारी यांची जाणे ये  याची सोय 
िवमाना  दारे कर  यात येईल, असे सिमतीपढेु सांिगतले आह.े 
जून-२०१८ 
अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / 

मंिदराचे नांव 
मा. छाननी सिमती माफत िनि त 

कर  यात आलेली िदनांक व मिहना 
िक.मी. वासाचे 

साधन 
०१. उ  तर दशे लखनौ  ी. पंकज ओहरी  िद.०२/०६/२०१८ ते िद. 

०३/०६/२०१८  
१२६८ िवमान / 

साईरथ  
उपरो  त लखनौ येथील आयोजकांनी पादकुा व  यासोबत येणारे मा. िव  व  त, अिधकारी व कमचारी यांची जाणे ये  याची सोय िवमाना  दारे 
कर  यात येईल, असे सिमतीपुढे सांिगतले आह.े 
०२. झारखंड 

 
रांची  ी साईधाम सेवा  ट  िद. ०९/०६/२०१८ ते 

१०/०६/२०१८ 
१४७९ िवमान / रे  वे/  

साईरथ  
०३. उ  तर दशे आ ा साईधाम मंिदर िद.२८/०६/२०१८ दपुार पासनू ते 

िद. २९/०६/२०१८पयत  
िद  ली पासनू 
२१४ 
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जलैु-२०१८ 
०१. िद  ली  िद  ली  ी सदगु  साईनाथ 

िम  मंडळ 
िद.३०/०६/२०१८ दपुार पासनू ते 
०१/०७/२०१८ पयत  

१२६० िवमान 

उपरो  त िद  ली येथील आयोजकांनी पादकुा व  यासोबत येणारे मा. िव  व  त, अिधकारी व कमचारी यांची जाणे ये  याची सोय िवमाना  दारे 
कर  यात येईल, असे सिमतीपुढे सांिगतले आह.े 
ऑग  ट-२०१८ 
०१. महारा    िशड  ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, 
िशड  व िशड  ाम  थ  

िद.१६/०८/२०१८ ते 
२३/०८/२०१८  

ी गंगागीर महाराज स  ताह 
कालावधी  

-- --- 

स  टबर-२०१८ 
०१. आं दशे ** ने  लोर ी. िशड  साई चॅरेटेबल 

 ट 
िद.१५ ते  १६/०९/२०१८ 
            िकंवा 
िद. २२  ते २३/०९/१८ 
            िकंवा 
२९ ते ३०/०९/१८ 

१०५९ िवमान / रे  व े
/  
साईरथ 

०२. अंदमान 
िनकोबार 

** अंदमान 
िनकोबार 

िशव साई मंिदर िद. २४ ते ३०/०९/२०१८ 
िकंवा  
िद. ०१ ते ०६/१०/२०१८ या 
कालावधीत  

नैलौर ते 
चै  नई १७६ 
चै  नई ते 
अंदमान 
१३५५ 

साईरथ 
 
िवमान 

** उपरो  दो ही िठकाणी पादकुा दशन सोह याचा काय म आयोिजत कर  यापवू  शता  दी वषातील सं  थानमाफत आयोिजत कर  यात 
आलेले काय म व तेथील हवामान याची मािहती घेऊन पादकुा दशन सोहळयाची तारीख िनि त करणेसाठी मा.मु  य कायकारी अिधकारी 
यांना अिधकार दे  यात आले.  

 
क) खालील  तावधारकांशी चचा कर  यात येऊन, तेथील पादकुा दशन सोहळयाचे काय म दणेेबाबत व 
 यां  या तारखा िनि त कर  याचे अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना दे  यात आल.े 

 
अ.नं. रा  य शहर आयोजक/  टचे / मंिदराचे नांव 
०१. राज  थान  िभलवाडा िशव साई मंिदर 

 
ड) इतर िशफारसी-   

१) मा. ी मोहन जयकर यांनी ३० ते ३१ जुलै २०१८ म  य ेलंडन येथे चे मळु पादकुा घऊेन जाणबेाबत 
सचूना केली आह.े तथािप याबाबत आयोजकांकडून काय माच े िठकाण, वास खच, परवान  या व 
इ  यादी मािहती उपल  ध झालेला नाही. तसेच याबाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी 
िवदशेातील पादकुा दशन सोह यासाठी चांदीचे पादकुा उपल  ध क न देणबेाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीचे बैठक त यापवू  िनणय झालेला आह.े तसेच िवदेशात चे पादकुा दशन सोह याच े
आयोजन करावयाचे झा  यास महारा   शासनाची परवानगी  यावी लागले असे सांिगतले.  

२) महारा   रा  यातील इतर तसेच मुबंई, क  याण येथ े चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन करावयाच े
झा  यास सव आयोजकांना पढुील बैठक त सम  बोलवनू एकि त  मोठया काय मांच े आयोजन 
करणबेाबत िनणय घे  यात आला.  

३) जयपरु येथील इतर आयोजकांना पढुील बैठक त बोलिव  यात याव.े तसेच राज  थान येथील चे 
पादकुा दशन सोहळा आयोजनाबाबतचे सव अिधकारी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना दे  यात 
आले.   

४) चे पादकुा दशन सोहळयासाठी वासादर  यान ना  टा, भोजन, िनवास  यव  था, इधंन खच व इतर 
अनषंुिगक खच सं  थानमाफत करावा. तसेच छाननी सिमतीने चे पादकुा दौरा िनि त केलेनतंर 
 याम  य ेबदल कर  यात येऊ नय.े   
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शता  दी  िनिम  त है ाबाद येथे एक लाख साईभ  ताकरवी बाबांची शजेारती एका सरुात गा  याची न द 
िगनीज व  ड रेकॉड बुकात होणसेाठी आयोिजत काय मास चे पादकुा दशनसाठी उपल  ध करणबेाबत िड.ज.े 
टेली  हीजन आिण माकट ग ा. िल. है ाबाद यांच े  ताव आला होता.  

सदर  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. १४/११/२०१७ रोजीच े बैठक त ‘ चे पादकुा 
दशनासाठी उपल  ध क न दणेसे त  वत: मा  यता दे  यात आली. परंतु  यां  या काय माचे  व प याकामी  यांना 
सं  थानचा काय सहयोग अपेि त आह,े या  या तपशीलासह  यांना पढुील सभेसमोर सादरीकरणासाठी बोलिवण े
याव’े असा िनणय झालेला आह.े  

 या अनषंुगाने आजच े सिमतीचे बैठक त संबंधीत आयोजकांना बोलािवणते आल े असता,  यांना 
‘शेजारती’ ऐवजी ‘धपुारती’ चे वळेेस सदरह काय म आयोिजत करणबेाबत सांग  यात आले आह े व  यास 
 यांनी समंती दशिवली आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- पादकुा अज छाननी सिमतीचे िद.१७/०३/२०१८ रोजीचे बैठक चे 
इितवृ  तातील िनणयाची अमंलबजावणी करणसे हरकत नाही. मा. पादकुा अज छाननी सिमतीने उपरो  त 
तपिशलात िनि त केले  या दौ-याम  य ेनिवन  तावांचा समावेश कर  यात येऊ नय.े तथािप मा. पादकुा अज 
छाननी सिमतीन ेिनि त केले  या पादकुा दशन सोह याचे िठकाणांची पूव पहाणी दौ-याम  य ेअथवा  य  दौ-
याम  य े आयोजकाबंाबत अथवा आयोजनाब ल ितकुल अहवाल ा  त झा  यास िकंवा काही अप रहाय 
कारणांमळेु दौ याची तारीख बदलावयाची गरज भास  यास दौरा र  कर  याचे िकंवा तारखांम  य ेबदल कर  याचे 
अिधकार मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना दे  यात याव.े  

  तसेच िवदेशातील पादकुा दशन सोह यासाठी चांदीचे पादकुा उपल  ध क न दणेेबाबत मा. 
 यव  थापन सिमतीचे बैठक त यापवू  िनणय झालेला आह.े िवदशेात चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन 

करावयाचे झा  यास महारा   शासनाची परवानगी  यावी लागेल.  
तरी मा. पादकुा दशन छाननी सिमती  या िद. १७/०३/२०१८ रोजी  या बैठक चे इितवृ  तातील 

िशफारसी मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढू ेिनणयासाठी सादर. 
िनणय .२२६ यावर सिव तर चचा होऊन, च ेपादकुा दशन सोहळयाच ेआयोजन करणसंेबंधी दशेातील िविवध रा य,े शहरे व 

आयोजक इ.बाब  िनि त करणेसाठी िद.१७.०३.२०१८ रोजी झाले या पादकुा दशन सोहळा सिमती या उपरो  
इितवृ ाच े अवलोकन करणते येऊन, यामधील िशफारशी माण े कायवाही करणेस मा यता दे यात आली व 
पादकुा दशन सोहळा सिमती या उपरो  बैठक म य ेमा यता िदले या दमण येथील डॉ. रमनीलाल मेडीकल  ट 
यांना िद.२६ एि ल, २०१८ रोजी पादकुा दशन सोहळयासाठी या पादकुा उपल ध क न दे यास मा यता 
दे यात आली. तसेच िदनांक २५.०४.२०१८ रोजी ी.िवशाल तांडेल, दमण व लखनौ येथील अ हीका पु िल. 
यांनाही पादकुा ा यात.  

  याच माण ेमा. यव थापन सिमती या िदनांक २०.०८.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .६८७ म य े
पादकुा दशन सोहळयासाठी दशेातील काही ठरािवक िठकाणी या मळु पादकुा व परदशेात चांदी या पादकुा 
पाठिव यात या यात, असे ठरलेले आह.े या माण े िवदशेातील पादकुा दशन सोहळयासाठी चांदी या पादकुा 
पाठिव यात या यात व िवदशेातील पादकुा दशन सोहळयासाठी शासनाची पवु मा यता घे यात यावी, असे ठरले.   

(कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ सौ. दा चं शेखर शु ल यांचा िद.३०.०४.२०१८ ते िद.०१.०५.२०१८ या कालावधीत १५० नारदीय 

क तनकारांचा दवेष  नारद जयंती उ सव सं थानमाफत साजरा करणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू : 

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
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३) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय-  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक १७१ खालील माण ेपारीत 
झालेला आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े 
२) मा  यव  थापन सिमतीच े िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं . ९४४ खालील माण े पारीत 
झालेला आह.े  

“-------------- यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत धािमक, 
सां  कृितक व सामािजक काय म िवनामु  य सादर करणा-या िनमं ीत कलाकाराचंी चहा –पाणी – िनवास भोजन 
व दशन  यव  था सं  थानतफ मोफत कर  यात यावी, असे ठरले आह.े      

 तावः- सौ.  दा चं शेखर शु  ल, (पवुा मीची मदंा नारायण दशेपांडे) यांनी िद. २२/११/२०१७ 
रोजीचे प ा  दारे,"साईबाबांचे परमभ  त असले  या कै. माधवराव उफ शामा दशेपांडे तसचे कै. उ  दवराव देशपांडे 
यांची नात या ना  यान,े ी साईबाबां  या पु  यितथी महो  सवात िद. १ म े२०१८ रोजी येणारा नारद जयंती उ  सव 
साई चरणी  हावा अशी आ  हा महारा  ातील नारदीय क तनकाराचंी अतीव इ  छा असनू सदर उ  सव हा 
महारा  ातील िविवध ितथ े ी सपं  न झालेला आह.े उ  सवाचे  व प दोन िदवसांच े असनू, उ  सवात सकाळी 
पालखी, नारदीय क तन,े वचन व प रसंवाद,  तवनमंिजरी वाचन असा काय म आखला जातो. तरी आपणांस 
या प ा ारे िवनंती कर  यात येते क , महारा  ातील आ  हां अदंाजे १२५ ते १५० नारदीय क तनकारांना िद. २९ 
एि ल २०१८ रा ौ ०९ नंतर ते िद. ०१ म े२०१८ सायंकाळी ०७ वाजेपयत आप  या सं  थानची िनवास तथा 
भोजन  यव  था व काय मासाठी सभागहृ िन:शु  क  व पात िमळाव,े ही साई चरणी ाथना, असे कळिवले 
असनू सदर प ात (क तनकाराचंी  यव  था ६ हॉल म  य े  हावी व काय म साईचरणी  हावा.) उ  सवात ३० ते 
३५ क तनकार साईबाबांसमोर क तन हजेरी व प रसंवादात सहभागी होणार अस  याचे नमदू केले आह.े 

   
उ  सवातील काय म 
सोमवार 
िद.३०.०४.२०१८ 

स.१० वा.  नगर दि णा दवेष  नारदां  या ितमेसह  
स.११ वा. दीप  वलन, उ ाटन सोहळा 
द.ु १ ते २ वा.  मंगलाचरणाच ेक तन 
द.ु ३ वा. नवोिदत क तनकारांसाठी प रसंवाद  
द.ु ४ ते ६ वा व ७ ते ८.३० मा  यवरांची क तन े
रा ौ ९ वा.  भोजन, िव ांती 

मंगळवार 
िद.०१.०५.२०१८ 

स. ६ ते ७ वा.  साईबबांच ेदशन 
स. ७ ते ८ वा चहा, ना  ता  
स. ८ ते ११.३० मा  यवरांची क तन े
द.ु १२ ते १ वा.  भोजन 
द. २.३० वा. उ  सवाचा समारोप सोहळा  

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

कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर 
वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू संपणू वषभरात िशड म  य ेभ  तीमय 
वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

सौ.  दा चं शखेर शु  ल,यांनी  यांचे  तावात दरवष  नारद जयंती उ  सव महारा  ातील िविवध 
ितथ े ी सपं  न होत असतो. यावष  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषंुगान े िशड म  य े ी 
साईबाबां  या पु  यितथी महो  सवात िद.१ मे २०१८ रोजी येणारा नारद जयंती उ  सव साई चरणी  हावा साजरा 
कर  याची इ  छा  य  त केली आह.े  
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िवभागाचा अिभ ायः- सं  थानमाफत साज-या के  या जाणा-या उ  सवांम  य ेनारिदय िकतनाची परंपरा 
अगदी सु वातीपासनू चालत आलेली आह.े नारिदय प  दतीने िकतन कर  याचा उपदेश ी साईबाबांनी दासगण ू
महाराजांना केला होता.  याची हिकगत ी गो. र. दाभोळकर  कृत ी साईस  च रत या थां  या अ  याय ं . १५ 
म  य ेआललेी आह.े (ओवी ं . १८ ते ३६  या दर  यान)  यानंतर दासगण ूमहाराज साईबाबांनी दाखिवले  या 
मागानसुार नारिदय प  दतीन ेिकतन क  लागले  यास अनसु न सं  थानम  य ेआजही नारदीय िकतनाची परंपरा सु  
आह.े तसेच शता  दी वषात धािमक काय मातंगत सदरचा नारद जयंती उ  सव काय म आयोिजत के  यास 
िनरिनराळया िकतनकारां  या मा  यमातनू धािमक, सामािजक, एैितहासीक, पौरािणक िवषंयावर साईभ  त व िशड  

ामं  थासाठी बोधन होऊ शकेल.   
सौ.  दा चं शेखर शु  ल, यांनी सादर केले  या  तावात फ  त िनवास (०६ हॉल), भोजन व 

काय मासाठी सभागहृ िनशु  क  व पात िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े परंतु कोण  याही कार  या मानधनाची 
अपे ा केलेली नाही. तथापी सदर काय मासाठी सवसाधारणपण ेखालील खच अपेि त आह.े 

अ) मागणी केले  या बाब चा खच-     
(१) िनवास- साईआ म धमशाळा -०६ हॉल  
१५०  य  ती X  २०/- (सवेा आकार) X २ िदवस =   . ६,०००/-  
(२) भोजन-  स  या मोफत सादभोजन सु  अस  यान ेभोजनखच होणार नाही. .         ०/- 

   (३) चहा- १५०  य  ती X२ (िदवसातनू दोनदा) X .२/-X २ िदवस =  . १,२००/- 
(४) ना  ता- १५०  य  ती X .५/-X २ िदवस =   . १,५००/- 
(५) सभागहृ -  ी साईबाबा सं  थान शता  दी मंडप          .        ०/- 

         ----------------------------- 
                      . ८,७००/-  
         ---------------------------- 

तथापी मा  यव  थापन सिमतीच े िद. १४/११/२०१७ रोजीच े सभेत िनणय ं . ९४४ अ  वय े ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय म िवनामु  य सादर करणा-
या िनमं ीत कलाकाराचंी चहा –पाणी – िनवास भोजन व दशन  यव  था सं  थानतफ मोफत कर  यात यावी, असे 
ठरले आह.े      

ब)  तारीख व वेळेची उपल  धतता- शता  दी क ामाफत िनयोिजत केले  या काय मां  या 
वेळाप कात अजदाराने िदले  या तारखांना दसुरा कुठलाही काय म आयोिजत केललेा नाही. 

तरी सदर काय माचे आयोजन करावयाचे झा  यास  खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय घेणे 
आव  यक आह.े  
१) िद. ३० एि ल २०१८ ते िद. ०१ म े२०१८ या कालावधीत नारद जयतंी उ  सव आयोजीत करणबेाबत.  
२) नारद जयंती उ  सवासाठी येणा-या महारा  ातील अदंाज े१२५ ते १५० नारदीय क तनकाराचंी िद. २९ 

एि ल २०१८ िद. ०१ मे २०१८ या कालावधीत  सं  थानमाफत िनवास तथा भोजन  यव  था िन:शु  क 
करणबेाबत.   

३) सदरचा काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर  शता  दी  मंडपात आयोिजत करणबेाबत. 
सदर काय माचे बैठक  यव  थसेाठी फायबर खु  या, आिद  यव  था सं  थानचे संबंधीत िवभागाकडून 

उपल  ध क न देता येईल.   
तरी उपरो  त नमदू बाब वर धोरणा  मक िनणय होणसे सिवनय सादर. 

िनणय .२२७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.       (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात िद.१६ ऑग  ते िद.२३ ऑग , २०१८ या कालावधीत योगीराज 

स ु  गंगािगरीजी महाराज यां या १७१ वा अखंड ह रनाम स ाहा या आयोजनाबाबत.   
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

२. अिधिनयमाचे कमल २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
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३. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोटकलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
शासन िनणय- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/ 

का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.े सदर आराखडयात सं  थानच े थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े  िविवध धािमकव सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळाललेी आह.े   

मा.  यव  थापन सिमती ठराव – 
१. मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२३/०५/२०१७ रोजीच े सभेत िनणय ं .३५८ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े   

ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत करावया  या धािमक, सां  कृितक व सामािजक 
काय मांची परेषा व  व प ठरिवणकेामी साईभ  त, िशड  ाम  थ तसचे जागितक साई मंिदर िव  व  त/ 
पदािधकारी यांचेकडून ा  त झाले या सचूना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा  मक िनणय होणकेामी 
धािमक, सां  कृितक व सामािजक काय मांचे वेळाप क मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणते आले होते. 
 यात महंत कािशकानंद महाराज, ी.कैलासबाप ू कोते आिण इतर िशड  ाम  थ यांच े िवनतंी माण े व 

मा.िव  व  त ी.सिचन तांबे यांच े िशफारसीव न ऑग  ट २०१८ म  य े अखंड ह रनाम स  ताहाचा समावेश 
कर  यात आला होता. सदरह वेळाप काबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभते िनणय 

.३५८ खालील माण ेसमंत झालेला आह.े  
“...समाधी शता  दी वषाम  य े सादर करावया  या काय मांची परेषा ठरिवणते यऊेन, झाले या 

चच माण ेता  काळ कायवाही करणसे व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली आह.े” 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ६५४ खालील माण े समंत 
करणते आला आह.े  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषामधील धािमक काय मांम  य ेप. प.ू 
गंगािगरीजी महाराज अखंड हरीनाम स  ताहाच ेआयोजन करणते यावे व या स  ताहासाठी दहे, आळंदी, पंढरपरू 
अशा िठकाण  या वारकरी सां दायांनाही बोलिवणते याव,े अस ेठरल.े 

३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं . ७५० खालील माण े समंत 
करणते आला आह.े  

“--------- माह े ऑग  ट २०१८ म  य े आयोिजत करावया  या सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज 
स  ताहासाठी आव  यक असले  याजागचेी िनि ती िशड  ाम  थांनी करावी व  या जागेची ले  हल क न मंडप 
उभारणी, सादाची आमटी तयार करण,े उपवासा  यािदवशी िखचडीची  यव  था करण ेही काम ेसं  थानमाफत 
करणते यावी अथवा या स  ताहासाठी सं  थानमाफत ठरािवक र  कम दे  यात यावी. यासाठी सिमती सद  य मा. ी 
भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी िशड  ाम  थांशी चचा क न, यासाठीचा खच व सं  थानचा सहयोग याबाबत सिमतीस 
अवगत करावेव सदर िनणयानुसार पढुील कायवाही करावी,असे ठरल ेआह.े 

 तावना- ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यानंी मा. अ  य  सो. यानंा अ िेशत केले  या िद.१८/०३/२०१८ रोजी  या 
प ामं  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे औिच  य साधनू आपण यो गीराज गगंािगरीजी महाराज यां  या १७१ 
 या अखंड ह रनाम स  ताहा  या आयोजनासाठी अनकूुलता दशवली याब ल मनःपवुक ध  यवाद. शता  दी 

वषातील सवात भ  यिद  य काय म अशी या स  ताहाची देश िवदेशात  याती  हावी  हणनू आ  ही िशड  ाम  थ 
व पचं ोशीतील लोक य  नशील असणार आहते. अस ेनमदू क न  याम  य े 

ं . ०१ चे प ात (आवक न.ं०२५५८६/िद.१९/०३/२०१८)-   
आपण स  ताहासाठी मंजरू केले  या िनधीतनू चार- सार सािह  य छपाई,  वागत कमानी उभारण े

आिण एैनवेळी करा  या लागणा-या  यव  था याचहेी िनयोजन करावे लागणार आह.े याबाबतची कायवाही पढुील 
मिह  यात सु  होईल कृपया आप  या िनधी िविनयोगा  या िनयोजनात या गो  टीची न द अस ू ावी. (सोबत प ाची 

त) 
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ं . ०२ चे प ात (आवक न.ं०२५५८७/िद.१९/०३/२०१८)– 
आपणाशी यापवू  झाले  या चचनसुार स  ताहासाठी सं  थान  या सादालया  या बाजूला असलेली 

शेती महामंडळाची जागा लागणार आह.े कृपया संबंधीत िवभागाला याबाबत सचूना दऊेन सदर जागा लवकरात 
लवकर उपल  ध क न ावी. (सोबत प ाची त) 

ं . ०३ चे प ात (आवक न.ं०२५५८८/िद.१९/०३/२०१८)– 
आपणाशी यापवू  झाले  या चचनसुार स  ताहासाठी िनि त केले  या िनधीला लवकरात लवकर मंजरुी 

ावी.(सोबत प ाची त)  
ं . ०४ चे प ात (आवक न.ं०२५५८९/िद.१९/०३/२०१८)– 

 सदर स  ताहासाठी खालील माण े  यव  था उपल  ध क न ावी.  
१. स  ताह प रसरात समुारे ५०० नळा  या तोट्या लावनू  या  दारे िप  यासाठी  व  छ पाणी उपल  ध क न 

दणेे.  
२. सं  थान  या सरु ा िवभागाशी चचा क न समुारे १०० एकर प रसरात आले  या भािवकांसाठी सरु ा 

 यव  था उपल  ध क न देणे आिण  याचे स  ताह कालावधीत िनयोजन क न देण.े  
३. स  ताहात महा सादासाठी लागणारा िकराणा, भाजीपाला खरेदीबाबतची टडर ि या आप  या 

यं णमेाफत रा बिवण ेआिण हा खच आपण मंजरू केले  या िनधीतून करण.े  
४. या सपंणू प रसरात िदवसभर  व  छता करण,े जागेवरील कचरा उचलण ेआिण  याची िव  हवेाट लावण े

याबाबतचे िनयोजन क न देण.े या  यव  थते स  ताहात नहेमी सुंदराबाईची टोळी यानावाने प रिचत 
असले  या समहूाला समािव  ट क न घेण ेव  यां  या ठरले  या .२/- लाख मानधनाची  यव  था करण.े  

५. ३५ Walky-talky उपल  ध क न ावेत.  
६. दशेभरातील साई भ  त मंडळांना संपक क न स  ताहा  या काळात जेवणा  या पं  तीम  य ेवाढ  यासाठी 

तसेच इतर सेवा करण ् यासाठी आमं ीत करण.े  
७. स  ताह प रसरात ३० िफरते शौचालय उपल  ध क न देण.े  
८. स  ताहात  हणजेच १६ ऑग  ट ते २३ ऑग  ट याकाळात साईबाबां  या पादकुा स  ताहा  या मंडपात 

भ  तानंा दशनासाठी ठेवा  यात.  
९. स  ताहा  या काळात जेवणा  या पं  तीम  य े वाढ  यासाठी दररोज ४०० मिहला/पु ष पगारी कमचारी 

उपल  ध क न ावेत.  
१०. स  ताहा  या मंडप  यव  थसेाठी िनधी उपल  ध क न दयावा.  
११. स  ताहासाठी जेवण बनिवणा-या आचा-या  या िनधीची  यव  था करावी.  

कृपया संबंिधत िवभागाला याबाबत सचूना देऊन सदर  यव  था लवकरात लवकर पणू क न ा  यात 
िह िवनंती, असे कळिवलेले आह.े(सोबत प ाची त)  

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

कालावधीम य े ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी शता  दीचे सपंणू वषभर 
वगेवगेळया धािमक व सां  कृितक काय मांच ेआयोजन करणते यते आह,े जणेे क न सपंणू वषभरात िशड म  य े
भ  तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शता  दी सोहळा अिव  मरणीय होईल, या  टीन ेकामकाज चाल ू
आह.े 

यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन े शता  दी वषात आयोिजत धािमक, सां  कृितक व 
सामािजक काय मांचे वािषक वळेाप क तयार करणते आल े असनू सदर वेळाप कात अखंड ह रनाम स  पाह 
आयोजनाचा समावेश केला आह.े सदर स  ताहा  याआयोजनाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े वेळोवेळी 
झाले  या सभांम  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी वषामधील धािमक काय मांम  य ेप. प.ू गंगािगरजी महाराज 
अखंड हरीनाम स  ताहाच े आयोजन करणते यावे व या स  ताहासाठी देह, आळंदी, पंढरपरू अशा िठकाण  या 
वारकरी सां दायांनाही बोलिवणते यावेतसचे माह े ऑग  ट २०१८ म  य े आयोिजत करावया  या सदगु  ी 
गंगािगरीजी महाराज स  ताहासाठी आव  यक असले  याजागेची िनि ती िशड  ाम  थांनी करावी व  या जागेची 
ले  हल क न मंडप उभारणी, सादाची आमटी तयार करण,े उपवासा  या िदवशी िखचडीची  यव  था करण ेही 
काम ेसं  थानमाफत करणते यावी अथवा या स  ताहासाठी सं  थानमाफत ठरािवक र  कम दे  यात यावी. यासाठी 
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सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी िशड  ाम  थांशी चचा क न, यासाठीचा खच व सं  थानचा 
सहयोग याबाबत सिमतीस अवगत करावेव सदर िनणयानसुार पढुील कायवाही करावी,असे ठरल ेआह.े 

याबाबत मा. िव  व  त ी भाऊसाहबे वाकचौरे सो. यांना मा.  यव  थापन सिमतीच े उपरो  त 
िनणयानुसार कायवाही करणबेाबत िद.१९/०१/२०१८ रोजीच े प ा  वये िवनंती करणते आली आह.े तथापी 
अ ापपयत  यांचे  तराव न इकडील कायालयास कोणताही तपशील अथवा  ताव ा  त नाही. 

िवभागाचा अिभ ाय- अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजनाबाबत ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, 
अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यांचे िद.१८/०३/२०१८ 
रोजी  या उपरो  त संदिभय िविवध प ातंील मागणीनसुार कायवाही करावयाची झा  यास सं  थानचे मोठया 

माणावर मनु  यबळ याकामासाठी वापरावे लागेल.  यामळेु सं  थान  या दैनिंदन कामकाजावर याचा प रणाम होऊ 
शकतो. तसचे सदरचा स  ताह हा ाम  थांचे सहभागान े आयोिजत करावयाचे ठरले आह.े तथापी आयोजन 
सिमतीन े सव जबाबदारी ही सं  थानला िदली आह े तसचे या स  ताहाच े आयोजनाकरीता येणारे अदंाजप क 
दखेील नमदू केलेले नाही. यािशवाय सदर स  ताहा  या आयोजना  या खालील बाब ची पतुता करणकेामी 
सं  थानकडे आव  यक स म यं णा व मनु  यबळ नाही.  यामळेु सदर स  ताहासाठी ावयाची र  कम िनि त क न 
 यांचे न दणीकृत अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीला दऊेन स  ताहाचे आयोजन व इतर अनषंुिगक सव बाब च े
 यव  थापन सदर सिमतीकडून करण ेउिचत होईलव सं  थानचा सहभाग हा फ  त ठरािवक िनधी वग करणपेरुता 

असावा.      
तथापी उपरो  त सदंिभय िविवध प ांतील खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय घेण ेआव  यक आह.े 

१. अखंड ह रनाम स  ताहा  या आयोजनाबाबतची आव  यक ती सव कायवाही योिगराज सदगु  ी 
गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमती, िशड  अथवा ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या दोघांपकै  कोणी करावी याबाबत िनणय होणबेाबत. 

२. अखंड ह रनाम स  ताहा  या आयोजनासाठी सं  थान सादालया  या बाजूस असलेली महारा   रा  य 
शेतीमहामंडळाची परेुशी जागा उपल  ध क न देणबेाबत. (सदर जागा स  ताहासाठी अनकूुल करणसेाठी 
या जागेवरील काटेरी झाडे –झुडपे काढण,े जागे  या सपाटीकरणासह मु मीकरणतसचे आव  यक 
र   यांची कामेसं  थानला करावी लागतील याबाब ची पतुता करणसेाठी जिमन ता  यात घतेलेपासनू ते 
स  ताहाच ेसमा  तीपयत सदर जिमनीचा भाडेप ा सं  थानला भरावा लागेल.) 

३. अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजनासाठी सं  थानमाफत आव  यक  टेज व मंडपांची उभारणी करण े
िकंवा  यांचे मागणी माण ेआव  यक िनधी उपल  ध क न देणबेाबत. 

४. अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजनासाठी  यांनी  तावात नमूद केले माण ेआव  यक िनधी उपल  ध 
क न दणेबेाबत िनणय घेण.े िकंवा अखंड ह रनाम स  ताहाच े आयोजनासाठी चार- सार सािह  य, 
 वागत कमानी, आव  यक पाणीपरुवठा,  व  छता, ३५-Walky-Talky, ३० िफरते शौचालय, आिद 

अनषुंिगक सािह  य व एैनवेळी लागणारे आव  यक साधन सामु ी उपल  ध क न दणेेबाबत तसेच 
स  ताहात महा सादासाठी लागणारा िकराणा, भाजीपाला, टडर ि या क न खरेदी क न देण.े 

५. अखंड ह रनाम स  ताहाच े यश  वीतेसाठी सरु ा  यव  था,  व  छता िनयोजन, पं  तीम  य े जेवण 
वाढ  यासाठी दररोज ४०० मिहला/पु ष पगारी कमचारी उपल  ध क न देणेबाबत. 

६. अखंड ह रनाम स  ताह कालावधीत ी साईबाबां  या पादकुा स  ताहा  या मंडपात भ  तांना दशनासाठी 
उपल  ध क न देणबेाबत. 

७. स  ताहासाठी जेवण बनिवणा-या आचा-यांचा िनधी सं  थानन े दणेबेाबत तसचे  यके स  ताहात 
 व  छतेचे काम पाहणारी ीमती सदुरंाबाई यां  या टोळीस . ०२/- ल  मानधन देणबेाबत. 

८. स  ताहाच ेकाळात जेवणा  या पं  तीम  य ेवाढ  यासाठी दशेभरातील साईभ  त मंडळाना सवेा करणसेाठी 
आमं ीत करण.े 
तरी योगीराज सदगु  ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताहाचे आयोजनासाठी 

उपरो  त बाब वर िनणय होणसे िवनंती.   
िनणय .२२८ यावर सिव तर चचा होऊन, योगीराज स ु  गंगािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी रा यभरातून 

मोठ-मोठया देण या ा  होत असतात, याकरीता अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताह सिमती िशड  यांचे उपरो  प ातील व यानंतरही ा  होणा या प ामधील माग या अमा य 
करणते आ या. तसेच सदरह स ाहासाठी सं थानमाफत .७५,००,०००/- लाख मा  खचाची र कम छाननी 
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सिमती व शासन मा यतेने स ाह सिमतीस दे यात यावी. सं थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेेपरुताच 
मयािदत राहील.  

तसेच योगीराज स ु  गंगािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी येणा या भािवकां या 
दशनासाठी सदरह िठकाणी या मळु पादकुा उपल ध क न ावया या अस यान,े या पादकुांसाठी वतं  
वेगळे टेज तयार करणते याव ेव पादकुांजवळ सं थान या दि णा पेटया ठेव यात या यात. याच माण ेस ाह 
सिमतीम ये सव यव थापन सिमती सद यांचा समावेश करणबेाबत अ य , स ाह सिमती यांना कळिवणते 
यावे, असे ठरले.                  (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाच ेिनिम ान ेिशड  शहरामधनू जाणा या अहमदनगर- मनमाड (NH160) 

या रा ीय महामागावर उ र व दि ण बाजुस ता परु या व पात वागत कमानी उभारणसेाठी जागितक बँक 
क प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर  यांना सं थानतफ िनधी उपल ध क न दणेेकामी येणा या 

वाढीव .२७,५४,३४३/- मा च ेखचास मा यता िमळणबेाबत. 
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 िवशषे 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  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वय ेिव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े ही 
सिमतीची कत  य ेअसतील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय:- 
१. मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५१६ अ  वये 

खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
“ चे समाधी शता  दी वषाचे िनिम  ताने िशड कडे येणारे सव र  ते /महामागावर आकषक महा  दारांची 

उभारणी करणते यावी. यासाठी शासनाचे सावजिनक बांधकाम खा  यास िवचारणा करणते यावी. ते महा  दार 
उभारणी क न दे  यास तयार असतील तर  यासाठीचा खच सावजिनक बांधकाम खा  यास दे  यात यावा अथवा 
 यांचेकडून NOC घेवनु, सं  थानमाफत महा  दारांची उभारणी करणते यावी, असे ठरल.े” 

२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६६१ अ  वये खालील माण े
िनणय झालेला आह.े   

“यावर सिव  तर चचा होऊन, ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे िनिम  ताने िशड शहरामधनू 
जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH160) या रा  ीय महामागावर उ  तर बाजूस िशड  बायपास र   याजवळ व 
दि ण बाजसू िशड  िशवालगत  वागत कमानी उभारणसेाठी जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) 
िवभाग, अहमदनगर यांना सं  थानतफ र  कम .९९,८६,२५२/- मा चा िनधी उपल  ध क न दणेते यावा. त  पवु  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ मधील तरतूदी अ  वये रा  यशासनाचे पवू 
मा  यतेकरीता  ताव सादर क न शासनाची मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले.” 

३. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .५० अ  वये खालील माण े
िनणय झालेला आह.े   

“यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर 
यांचमेाफत अहमदनगर– मनमाड रा  ीय महामागावर (NH-160)  वागत कमानी उभारणीकामीयेणा याअदंाजे 
र  कम .१.४० कोटी मा चे खचास व सदरह िनधी सं  थानमाफत कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प 
(सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना उपल  ध क न देणकेरीता तसचे  यासाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतदुी अ  वये रा  य शासनाचे पवूमा  यतेसाठी  ताव सादर 
करणसे मा यता दे यात आली.” 

 तावना:- ी साईबाबां  या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होतआहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  शता  दी वषाचे 
कृती आराखड्यात सं  थानमाफत थम ाधा  य मान ेउपल  ध करावया  या सोयीसिुवधांम  य ेिशड शहरामधनू 



70 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या रा  ीय महामागावरिशड  शहरा  या उ  तरेस शासिकय 
िव ामगहृाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड  शहरा  या दि णसेिशड  िशवाजवळ  वागत 
कमानी उभारण े  तािवत आह.े  

याकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६६१ अ  वये 
अहमदनगर- मनमाड रा  ीय महामागावर  वागत कमानी उभारणकेामी जागितक बॅकं क  प (सावजिनक 
बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना सं  थानतफ र  कम .९९,८६,२५२/- मा चा िनधी उपल  ध क न दणेेत 
यावा व  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ मधील  तरतूदी अ  वय े
रा  यशासनाचे पवू मा  यतेकरीता  ताव सादर क न शासनाची मा  यता घे  यात यावी, अस ेठरले होते. 

याकामी महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांची मा  यता घणेकेामी सं  थानचे जा. .२४६०/ 
२०१७ िद.०४/०८/२०१७ रोजीच ेप ा  वये ताव सादर करणते आला होता.   यािवषयाचे अनषंुगाने शासनाचे 
िवधी व  याय िवभागान ेसदरह र   यावर  वागत कमान उभारणसेाठी कायकारी अिभयंता, रा  ीय महामाग िवभाग 
०९ यांचा ना हरकत दाखला ा  त क न घणेबेाबत कळिवले होते.  यानसुार सबंधंीत िवभागाचा 
िद.२८/११/२०१७ रोजी ना- हरकत दाखला ा  त क न घे  यात आला असनू सदरह दाखला िवधी व  याय 
िवभाग यानंा सं  थानचे िद.०४/१२/२०१७ रोजी  या प ा  वये पाठिव  यात आला आह.े   

सदरह  ताव सावजिनक बांधकाम िवभाग मं ालय, मुंबई यांचेकडे तपासणीकरीता गेला असता  यांनी 
या क  पाचे आराखडे व अदंाजप कात काही बदल/सधुारणा सचुिव  या असनू याबाबत िवधी व  याय 
िवभागान े िद.१५/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वय े कळिवले आह.े सदरह बदल करणसेाठी कायकारी अिभयंता, 
जागितक बॅकं क  प, (सां.बा.) अहमदनगर यानंा सं  थानचे िद.२०/०१/२०१८ रोजीच े प ा  वय े कळिव  यात 
आल ेआह.े सा.बा.ं, मं ालय, मुंबई यांनी सचुिव  या माण े  वागत कमानी उभारणचेे आराखडयांम  य ेआव  यक 
बदल करणेकामी कामी अदंाजे र  कम .१.४० कोटी मा चे अपे ीत खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८/०१/२०१८ रोजीच ेसभेतील िन. . ५० अ  वये मा  यता दे  यात आली आह.े   
 कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प,(सां.बा.) अहमदनगर यांनी  यांचेकडील िद.२३/०३/२०१८ 
रोजीच ेप ा  वय े  तािवत  वागत कमान उभारणसेाठी सधुारीत र  कम .१,६७,५४,३४३/- मा चे अदंाजप क 
सादर केल ेआह.े  

 ताव:- जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचमेाफत अहमदनगर – 
मनमाड रा  ीय महामागावर (NH-160)  वागत कमानी उभारणीकरीता येणा-या अदंाजे र  कम 
.१,६७,५४,३४३/- मा चे सधुारीत खचापैक  वाढीव र  कम .२७,५४,३४३/- मा चे खचास व सदरह िनधी 

सं  थानमाफत कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना 
उपल  ध क न दणेेकरीता तसचे  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ 
मिधल तरतुदी अ  वय ेरा  य शासनाच ेपवूमा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२२९ यावर सिव तर चचा होऊन, अहमदनगर- मनमाड (NH160) या रा ीय महामागावर उ र व दि ण बाजुस 
ता परु या व पात वागत कमानी उभारणेसाठी सं थानतफ सधुा रत र कम .१,६७,५४,३४३/- मा  िनधी 
महारा  शासना या पुव परवानगीने जागितक बँक क प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना 
दणेेस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-२०१८ िनिम  िशड -कनकुरी –डो हाळे या र याच े

(इिजमा-९) िक.मी.०/०० ते ६.०० मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणसेाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
संगमनेर यांना सं थानमाफत उपल ध क न ावया या िनधी या वाढीव अदंाजप क य र कम .८,१०,२०४/- 
मा ला मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िवश ्व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदुः- 
अिधिनयमाचे कलम २१ पोट कलम २ (१क) पोट कलम (१)  या तरतुद ना अिधन राहन, 

िव  वत  यव  थसे, रा  यशासना  या पवू मंजरूीन,े आिण रा  य शासनाकडून राजप ात िस  द केलेल आदेशा ारे 
िविनिद  ट कर  यात यईेल. अशा कमाल मयादे  या आिण अशा अटी व शत ं  या अिधन राहन भ  तां  या 
सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  व े  थानक व िवमानतळ आिण त  सम पायाभतु सिुवधा यांसार  या पायाभतु सिुवधा 
परुिव  यासाठी िकंवा  या वाढिवणसेाठी शासिकय िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यांना िकंवा 
शासिकय उप मांना सहायक अनदुान देता येईल. अशी तरतुद आह.े 
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मा.  यव  थाप सिमतीचे सभतेील िनणयः-  
१. मा.  यव  थापन सिमतीच े सभतेील िद.०८/०९/२०१७ रोजीच े सभेत िनणय .७७९ खालील माणे 
संमत झाललेा आह.े 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ िनिम  तान े
िशड  परीसरातील कोण - कोणते र  ते िवकसीत करावयाच ेह ेसिमती ठरिवल व सिमतीन े िनि त केललेे र  ते 
सं  थान  वत:  िवकसीत करेल.  याकरीता सदरह  ताव तुत  थगीत ठेवणते यावा असे ठरल.े” 
२. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय .९४९ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े 

“... यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावीत र   यांपैक  िशड – कनकुरी –डो-हाळे या र   यावर 
साईभ  तांची य-े जा राहते. याकरीता िशड  – कनकुरी – डो-हाळे या र  ता ( इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणसेाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनरे यांना .३ कोटी मा  िनधी िवधी 
व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेने सं  थानमाफत उपल  ध क न दे  यात यावा, अस ेठरले व उवरीत 
र   यांबाबतचा  ताव अमा  य करणते आला. 

 तावनाः ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े या शता दी 
वषाम य े ी साईबाबां या दशनासाठी िशड म ये येणा-या भ ांना सव कार या पायाभतू सिुवधा उपल ध क न 
दतेा या यात यासाठी एकि त कृती आराखडा तयार क न िनयोजनब  काय म राबिव यात यते आह.े यासाठी 
िविध व याय िवभाग, शासन िनणय िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा.मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली 
संयु  कृती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली आह.े सदर कृती आराखडा अिंतम क न क  शासनाकडे 
सादर करावया या तावाला मा यता दे यासाठी मा. मु यमं ी महोदय यां या अ य तेखाली गठीत कृती 
आराखडा सिमतीची बैठक िद.३१माच, २०१७ रोजी मा. मु यमं ी महोदय यांच ेसिमती क , िवधानभवन, मुंबई 
येथ ेपार पडली. सदर बैठक म  य ेकृती आराखडयासमा  यता िमळालेली आह.े  

सदरह कृती आराखडयाम  य े िशड  प रसरातील र  ते िवकिसत करणसेाठी सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, संगमनेर व िज  हा प रषद, सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर  यांचेमाफत थम ाधा  य गटातील 
सं  थान व महारा   शासन िनिधतुन  तािवत व ि ितय ाधा  य गटातील क  सरकारचे िनधीतनु  तावीत 
िकंमतीचा घोषवारा खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. कायकारी िवभागाचे  नांव थम ाधा  य गट 

( . कोटीत) 
ि ितय ाधा  य गट 

( . कोटीत) 
एकूण 

( . कोटीत) 
०१ सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर ३४.५१ ५३८.७० ५७३.२१ 
०२ िज  हा प रषद सावजिनक बांधकाम (उ  तर) 

िवभाग, अहमदनगर 
५६.८० २२०.५० २७७.३० 

  उपरो  त िनधी मागणी करणारा  ताव संबंिधत िवभागामाफत शासनाकडे सादर कर  यात आला होता. 
सदरह  तावास अ ाप मा  यता िमळाललेी नाही.  

मा.ना. ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, िवरोधी प नेता यांनी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच े
पवूतयारीकरीता सं  थान, िशड  नगरपचंायत व सव शासक य िवभागांच े सबंंिधत अिधकारी यांचे समवते 
घेतले  या बैठक त उ  सव काळात साईभ  ताचंे सं  यते वाढ होणार अस  याने िशड  येथे होणा-या गद चा िवचार 
करता िशड  प रसरातील र   यांची सधुारणा करणबेाबत संबंिधत िवभागांना सचुना केले  या आहते.तसेच मा. 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यानंी आप  ती  यव  थापन िनयोजनाकरीता घतेले  या बठैक त शता  दी 
कालावधीम  य ेसाईभ  ताचंे सं  यते वाढ होणार असलेन,े गद चे िनयोजनाकरीता र   यांची सधुारणा करणबेाबत 
संबंिधत िवभागांना सचूना के  या आह.े  

   या अनषुगंान े सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांनी जा. . शा/५२५९/२०१७ 
िद.०१/०९/२०१७ प ा  वय े खालील र   यांच े कामासाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे िनधी उपल  ध 
नस  याने सं  थान माफत याकामी र  कम .२४ कोटी मा  िनधी उपल  ध क न िमळावा जेणके न सदरची काम े
वेळत पणू करता यतेील असे कळिवले होते. 
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उपरो  त माण े सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेरयांनी सादर केले  या वरील र   यांचे दु  तीचे 
कामासाठी सं  थानकडून िनधी िमळणबेाबतचा  ताव िद.०८/०९/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु े
िनणयाथ सादर कर  यात आला होता.  यानसुार सदरह  ताव ततु  थगीत ठेवणते यावा अस ेठरले होते. 

तदनंतर मा. ी.राधाकृ  ण िवख े पाटील, मा.िवरोधी प  नेता यांनी मा. मु  यमं ी महोदय व धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना अ ेिषत केले  या िद.२९/०९/२०१७ रोजी  या प ात ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वषात आप  कालीन प रि थतीम  य ेखालील पयायी र   यांची सधुारणा होणबेाबतर  कम . २७ कोटी 
िनधी उपल  ध क न देणबेाबत िवनतंी केली होती.   

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेत  सा.बा.ं िवभाग सगंमनरे यांना 
िनधी उपल  ध क न दणेेबाबत  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेतील िनणय .९४९ अ  वये 

 तावीत र   यांपैक  िशड – कनकुरी– डो-हाळे हा र  ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करणसेाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनरे यांना .३ कोटी मा  िनधी महारा   शासनाच े
मा  यतेने उपल  ध क न दे  यात यावा, अस ेठरल.े 

वरील िनणयानुसार िशड  कनकुरी डो-हाळे र  ता (इिजमा.९) िक.मी.०/०० ते ६/०० म  य ेमजबुतीकरण 
व डांबरीकरण करणकेामी शासन मा  यतेसाठी  ताव सादर करणसेाठी सदरह र   याच े तािं क मा  यता ा  त 
अदंाजप क व नकाशे घणेेकामी जा.न.ं४९८४/२०१७ िद.२०/१२/२०१७ रोजीचे प ान ् वये कायकारी अिभयंता, 
सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगंमनरे यांना कळिवणते आल े होते. यावर उपिवभागीय अिभयंता, सा.बा.ं 
उपिवभाग राहाता यांनी िद.१७/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये सदरह र   या  या कामाची र  कम 
.३,०८,१०,२०४/- मा चे तांि क मा  यता ा  त अदंाजप क सादर केले आह.े 

  उपरो  त नमदू केले माण ेिवषयांक त कामी मा.  यव  थापन सिमतीन े .३ कोटी मा चे खचास मा  यता 
िदलेली होती. तथापी सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी  यांचे िद.१७/०३/२०१८ रोजीच े प ा  वय े
.३,०८,१०,२०४/- मा चे सधुारीत तांि क मा  यता ा  त अदंाजप क सादर केले आह.े मा.  यव  थापन सिमतीन े

िदले  या मा  यतेपे ा सदरह खच .८,१०,२०४/- मा  इतका जा  त कळिवला आह.े तरी िनधी वग करणसे 
शासन मा  यता घेणकेरीता वर नमदू वाढीव अदंाजप क य र  कम .८,१०,२०४/- मा  या खचास मा  यता 
िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२३० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या सुधा रत .३,०८,१०,२०४/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ मौज ेिनमगांव को हाळे ह ीतील चर र ता नगर-मनमाड रोड ते गोदावरी उजवा कालवा सं थानच ेगट नं.२२१ व 

२४५ पयत या र याच ेडांबरीकरण (लांबी २.०० िक.मी.अदंािजत र कम .५७,०७,६६०/-) करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद– अिधिनयमाचे कलम “ १७ 

(१) रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान थेनसुार धािमक 
िवधी पजुा –अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमां  वये िव  व  त  यव  थचेा 
कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह.े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी 
लावण,े ही सिमतीची कत  य असतील. (२) िवशषेक न आिण पोट कलम (१) मधील तरतुदी  या 
सवसाधारणतेला बाधा न आणता सिमती –(झ) सवसाधारणपण ेिव  व  त  यव  थचेे मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं ेयो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  याचा योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी 
करील ” अशी तरतदू आह.े  

मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय – 
१)  िद.२७/०४/२०१३ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .३६० खालील माण े संमत 
झालेला आह.े  

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, िवषयांक त र   याचे मजबतूीकरणासह डांबरीकरण करणसे व याकामी 
यणेा-या अदंाजे र  कम  .३६,२९,०८०/- मा च े खचास मा  यता दे  यात आललेी आह.े तसचे सदरह र  ता 
 यां  या आख  यारीत आह े  यांची परवानगी घऊेन  ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठिव  यात यावा असे ठरल.े” 

२) िद.०८/०१/२०१४ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .११ खालील माण े संमत 
झालेला आह.े 
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“ यावर सिव  तर चचा होऊन , मौजे िनमगांव-को-हाळे ह ीतील चर र  ता नगर-मनमाड रोड ते गोदावरी 
उजवा कालवा गट न.ं २२१ व २४५ पयत  या र   याचे डांबरीकरण कोणामाफत क न  यायचे. याबाबत सं  थान 
विकलामाफत अज करणते यऊेन, मा.मुंबई उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठाच ेमागदशन घे  यात यावे व 
 यानंतर फेर  ताव सभपेढुे सादर करणते यावा, अस ेठरले.”  

 तावना– वर नमदु िनणयानुसार िवषयांक त र   याचे काम सं  थान िनधीतनू करणसेाठी मा.कायकारी 
अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांना जा.न.ं१३७३/२०१३ िद.२४/०७/२०१३ चे प ा  वय े
परवानगीची मागणी कर  यात आलेली होती.  यास अनसु न कायकारी अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग, 
नािशक यांनी जा. ./ ना.पा.िव./ .शा.-२/७३१०/२०१३, िद.२४/०९/२०१३ चे प ा  वये िवषयांक त र   याचे 
कामास एकूण सहा अिटंचे अिधन राहन ना हरकत दाखला िदललेा आह.े मा.कायकारी अिभयतंा, नािशक 
पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडील वर नमदू ना हरकत दाख  यातील अट .०५ खालील माण ेआह.े – 

  “सदर काम जलसंपदा िवभागामाफत या िवभागाकडून सं  थान िनधीतनू िडपॉझीट ठेव त  वावर 
कर  यात येईल. यासाठीचा िनधी सं  थानने या िवभागाकडे वग करावा. ” 

  सदर अट .५ अ  वय े िनयोिजत कामाच े  लॅन व एि टमेट िवभागीय कायालयास सादर कराव े असे 
उपिवभागीय अिधकारी, गोदावरी उजवा तट कालवा, राहाता यांनी जा. .३०६७/२०१३ िद.२८/१०/२०१३ 
रोजीचे प ा  वये सं  थानला कळिवले होते.  

  वरील िवषयांक त काम जलसपंदा िवभागामाफत नािशक पाटबधंारे िवभागाकडून ठेव अशंदान 
(िडपॉझीट) त  वावर करावयाचे झा  यास  यासाठीचा िनधी सं  थानतफ सदर िवभागाकडे वग करावा लागले. 
तथापी यापवू  सन २००९ म  य ेसदर र   याचे डांबरीकरणाच ेकाम सं  थान िनधीतनू सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
संगमनरे यांचेमाफत करणते आललेे आह.े र  ते बांधकामासाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग हा शासनाचा त  व 
स म िवभाग आह.े  यामळेु सदर र   याचे डांबरीकरणाच ेिनयोजीत काम ह ेसावजिनक बांधकाम िवभाग अथवा 
जलसंपदा िवभाग यांचमेाफत करावयाचे िकंवा थटे सं  थानमाफत करावयाचे याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े
धोरणा  मक िनणय होण ेआव  यक अस  याने, सदर  ताव मा.ि सद  य सिमतीचे सभपेढू ेसादर करणते आला 
होता.  

  िद.०८/०१/२०१४ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .११ अ  वये िवषयांक त 
कामी सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा.मुंबई उ  च  यायालया  या औरंगाबाद खंडपीठाच ेमागदशन 
घे  यात याव ेव  यानंतर फेर  ताव सभेपढूे सादर करणते यावा,असे ठरले.  

  उपरो  त िनणयानुसार सं  थानच े िवधी िवभागामाफत सदर  तावास मा.मुंबई उ  च  यायालय 
औरंगाबाद खंडपीठ यांचे  यायालयात िस  हील अज दाखल करणकेामी सं  थानचे अडॅ.संजय चौक दार यांना 
िवधी िवभागाकडील जा.न.ं११६६/२०१४ िद.२०/०४/२०१४ व जा.नं.२३४३/२०१४िद.१२/०८/२०१४ रोजीच े
प ा  वये कळिव  यात आले होते.  यानंतर शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं  थानचा कारभार 
पहाणसेाठी न  याने मा.  यव  थापन सिमतीची िनयु  ती केलेली आह.े  यामळेु मा.उ  च  यायालयान े
िद.१३/०३/२०१२ रोजी  या आदशेाने गठीत केले  या मा.ि सद  य सिमतीचा कायकाल संपु  टात आलेला आह.े  

  न  याने गठीत झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा 
िवषय न.ं२, िनणय .५५६ अ  वये मा.उ  च  यायालयाची मा  यता घणेकेामी दाखल केललेे ३३ िसि हल अज 
मागे (withdraw) घेणबेाबत िनणय समंत झालेला आह.े सदरह िनणयानूसार सं  थान िवधी िवभाग यांनी  यांचे 
जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ान े सदरह िसि हल अॅ  लीकेशन 
मा.उ  च  यायालयातून मागे घे  यात (withdraw) आले अस  याचे कळिवले आह.े  

 ताव–   तािवत नगर मनमाड ते गोदावरी उजवा कालवा सं  थानचे गट न.ं २२१ व २४५ लगतचा 
चर र  ता सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत सं  थान िनधीतनू सन २००९ साली पूण करणते आलेला आह.े 
सदर र   याव न परीसरात सु  असले  या बांधकामाकरीता वीट, वाळू, खडी व मु माच े तसचे पा  याचे टॅकंर 
इ.जड वाहतूक सतत सु  अस  याने काही भागात र  ता खलेला असनू जागोजागी र   यावर खड्डे पडलेले आहते. 
सं  थानचे गट न.ं१७२ मधील साई धमशाळेकडे जाणकेरीता सदरच ेचर र   यापासनु अतंगत र  ता अस  याने साई 
धमशाळेकडे जाणसेाठीही चर र   याचा वापर होतो. मौज े िनमगांव (को) गट न.ं१६९ म  य ेसं  थानची कमचारी 
िनवास  थाने असनू  यालगत सं  थान कमचा-यांची हौिसगं सोसायटी आह.े यािठकाणी जा  या-ये  याकरीता सदर 
र   याचा वापर होतो. तसचे मौज े िनमगांव को-हाळे गट न.ं२१८, २२१ व २४५ मधील सं  थान मालक  या 
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जिमनी या र   यालगत आहते.  यामळेु सदर र   याचा वापर सं  थानकरीता मोठया माणात होणार अस  याने, 
सदर र   याचे डांबरीकरण करण ेआव  यक आह.े  

यासाठी सदर र   याचे मजबतुीकरणासह डांबरीकरण करणकेामी मु म िफिलंग, एम.पी.एम. व 
कारपेटसह िसलकोट अशा कारची कामे करावी लागतील. याकामी एसएसआर २०१७-२०१८ मधील 
दरसुचीच ेअदंाजप कानुसार .५७,०७,६६०/- मा  खच अपेि त आह.े िवषयांक त र   याचे मजबुतीकरणासह 
डांबरीकरण करणसेाठी ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतुदीस 
अनसु न शासनाची पूव मा  यता घणेे आव  यक आह.े 

१) सदरील काम नािशक पाटबंधारे िवभागाकडून करावयाचे िकंवा सं  थानमाफत करावयाचे याबाबत 
िनणय होणसे िवनंती. 

२) उपरो  त काम जलसपंदा िवभागामाफत नािशक पाटबंधारे िवभागाकडून ठेव अशंदान (िडपॉझीट) 
त  वावर करावयाचे झा  यास  यासाठीचा िनधी सं  थानतफ सदर िवभागाकडे वग करावा लागले.   

३)  मौजे िनमगांव-को-हाळे ह ीतील चर र  ता नगर-मनमाड रोड ते गोदावरी उजवा कालवा सं  थानच े
गट न.ं२२१ व २४५ पयत  या (लांबी २ िक. मी. व ं दी ३.७०मी.) र   याचे मजबतुीकरणासह डांबरीकरण 
करणसेाठी . ५७,०७,६६०/- मा  अ पिे त आह.े सदर  या खचास मंजरुी िमळणबेाबत. 

तरी सदरचा  ताव शासनाकडे मजंरुीसाठी सादर करणसे मा  यता िमळणसेाठी तसेच उपरो  त १), २) 
व ३) चे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२३१ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगांव को हाळे ह ीतील चर र ता नगर-मनमाड रोड ते गोदावरी उजवा 
कालवा सं थानच े गट नं.२२१ व २४५ पयत या र याच े डांबरीकरण िवहीत कायप दतीचा अवलंब क न 
सं थानमाफत करणेत याव,े असे ठरले. तसेच याकामी शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेस व येणा या 
अदंाज े .५७,०७,६६०/- मा चे अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.  

             (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांच े समवेत अिब ेशन करणिेवषयी ॲङ रमेश सोनी यांच े ा  झालेले 

अिभ ायाबाबत चचा होऊन पढुील कायवाहीची परेषा िनि त करणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  

अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड (ड) अ  वये ी साईबाबां  या िशकवणीचा 
चार करण ेअशी तरतूद आह.े  

 तावना:- मौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानच े गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. 
यव थापन सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याचे ठरले होते. या क पातंगत ी 

साईबाबां या िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना 
US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेते आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकागँ यांचशेी झाले  या 
करारानसुार यांनी केले  या कामापोटी Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० 
अदा करणते आलेले आह.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांचे िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व 
िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वये करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$१५,४०,००० 
ची िबले सादर केललेी होती.  

                   मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभतेील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांचे िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ च यायालयाच े
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले होते. यानसुार सं थानचे वक ल ी. संजय चौक दार 
यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठात 
िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 तुत करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी त्  यांची Payment Schedule०५ व ०६ नसुार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामळेु िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानच ेवतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणते आले आह.े या करणी 
मा. उ  च  यायालयान े नेमले  या त  सिमतीच े अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ  च  यायालयान े
खालील माण ेआदेश केला आह.े  
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“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 

2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  

मा. उ  च  यायालयाच े उपरो  त आदेशानसुार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणण े
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसंमत करणते आला आह.े  
“.. म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आह.े 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणेत आलेला असनू सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचमेाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीन े यायचा आह.े 
यापूव  म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाच े१५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आह.े सदर िबले या क पाच े आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसेच म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पढुील काम थांबिवणते 
याव,े अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने दणेेत आले होते. यामळेु मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानतंरच े काम थांबिवले आह.े परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार दये असले या रकमेची मागणी केललेी आह.े सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना देय 
असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता यते नाही. 
सबब मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत सिमतीन े
िनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरल ेक , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते. याकरीता सदर करारनामा र  
क न अिब ेशनची ि या सु  करणचेी कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम य ेतं ानाम य े
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीन ेनवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.  

तसेच या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नमेणकू होण ेव 
म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांच ेमागदशन घणेकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाच ेमागदशना माण ेपुढील कायवाही 
करणते यावी.” अस ेठरल.े  

उपरो  त माण े झाललेे िनणयानसुार  तुत करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
मागदशन घणेेकामी  यांचेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला आह.े  मा.  यव  थापन 
सिमती  या उपरो  त िनणयाबाबत मा. उ  च  यायालयास अवगत करावे लागणार आह.े  

म.ेलेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प ा  वये खालील माण े कळिवल े
आह.े  

This is with reference to the captioned Agreement executed between us in respect 
of the proposed Saibaba Multimedia Theme Park, our letter dated 3rd March 2017 
addressed to your Trust regarding termination of the said Agreement and your letter dated 
11thApril 2017 in this regard.  

As mentioned earlier, the Shri Saibaba Sansthan Trust (Trust) has failed inter alia 
to make payments due to us under the Agreement from a period as long as November 
2012, amounting to a failure by the Trust in complying with their obligations under the 
Agreement. Moreover, even after having been notified of its default, the Trust failed to 
remedy its default and / or breach in the manner provided in the Agreement.  
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Without prejudice to the above, the alleged impediment for non-payment of our 
dues, cited in your letter dated 11th April 2017 and not admitted by us, was never notified 
to us promptly at the appropriate time. In fact, the Trust should clearly have been aware of 
any such alleged deficiency and/ or defects in its authority and/ or powers and/ or capacity 
at the time of engaging our services under the Agreement and consequently has also 
committed breach of warranty given under the Agreement.  

In light of the above and particularly the Trust's failure to remedy its long-standing 
default, the Agreement stands terminated by virtue of the provision of Clause 25.2 of the 
Agreement reproduced herein below: 

"Termination of the Agreement: 
25.2  If either party fail to comply with the obligations set out in this Agreement 

and fails to remedy that failure within 20 Business Days of receiving written notice from 
the other party to do so, the party not failing to comply with its obligations under this 
Agreement may suspend Works or terminate this Agreement by written notice to the other 
party without prejudice to any other rights of action or remedies it may have under this 
Agreement."  

Without prejudice to the above, Laservision Limited reserves all its rights, claims, 
demands and/ or remedies in law that may be available to them against the Trust and 
nothing contained herein above should be deemed a waiver thereof. 

लेजर ि हजन िल., यांचेशी िद.१२/०५/२०११ रोजी केले  या करारामधील अट .३१- Mediation 
Followed by Arbitration (International)म  य ेखालील माण ेनमूद आह.े  
31.1  A party claiming that a dispute has arisen must give written notice to the other 

parties within 10 business Days specifying the nature of the dispute. 
31.2  On receipt of the notice specified, the parties to the dispute must within 30 

Businesss Days of receipt must seek to resolve the dispute. 
31.3 In the event of a dispute between Laservision and the Trust, the parties agree to 

first make every attempt to settle the matter by mediation. An independent and 
impartial mediator will be selected by agreement of both parties. 

31.4  For the purpose of this Agreement and to avoid any misunderstanding between the 
parties, the parties agree to equally share all costs relating to the assistance 
provided by an independent mediator. 

31.5  The language to be used in the arbitration, if it was to occur, will be English. 
31.6  If the parties are unable to resolve the dispute through mediation then the matter 

may proceed to Arbitration. 
31.7  In the occurrence of arbitration, for the avoidance of doubt, the High Court of 

Mumbai will be considered to have unilateral jurisdiction.  
 मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन नोटीसवरिनणय घेणबेाबत तसचे  यांचे समवते अिब ेशन 

करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता. 
याबाबत सदरह सभेत खालील माण ेिनणय झालेले आहते.  

िनणय .९५६ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या 
टिमनशेन नोटीसवर सं थान ॲड होकेट पनॅलवरील त  विकलामाफत याबाबत स ला मागिवणते यावा, अस े
ठरल.े  

िनणय .९५७ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेलेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांच े समवेत 
अिब ेशन करणपेवु  मा.उ च यायालयाम ये सं थानचे वतीने काम पहाणारे ॲड होकेट सजंय चौक दार व 
स लागार प रषदमेधील स लागार ॲङरमेश सोनी यांना चचसाठी पढुील उपसिमती सभेसमोर आमिं त करणते 
याव,े अस ेठरले. 
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  उपरो  त िनणय .९५६ अ  वये सं  थान अडॅ. पनॅलवरील अडॅ. संजय चौक दार यांना या करणाची 
सु वातीपासनूची मािहती अस  याने याकामी  यांचा स  ला मागिवणसे तसचे िनणय . ९५७ अ  वय ेठरले माण े
अडॅ. चौक दार व सललागार प रषदेमधील स  लागार अडॅ. रमेश सोनी यांना उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
आमं ीत करणकेामीमा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े सभेपढु े सादर करणते आला होता. 
 यावर िनणय .७६ (१४) खालील माण ेझाललेा आह.े  

“.. उपरो  िवषयावर चचा करणसेाठी आजच ेसभते, सं  थान अडॅ.पॅनलवरील अडॅ.संजय चौक दार व 
स  लागार प रषदमेधील स  लागार अडॅ. रमेश सोनी ह ेउपि थत राह शकले नाही. यामुळे म.ेलेजरि हजन िल., 
हाँगकाँग यांच े समवेत अिब ेशन करणिेवषयी ॲङसंजय चौक दार व अङँरमेश सोनी यांचेकडून स या लेखी 
व पात मागदशन मागिवणते यावे. यथावकाश यांच े सोयीनुसार, यांना थािनक उपसिमती समोर चचसाठी 

आमंि त करणते याव,े अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.” 
  वरील िनणयानुसार अडॅ. संजय चौक दार व अडॅ. रमेश सोनी यांना िद.२१/०२/२०१८ रोजी प  दऊेन, 

 यांचेकडून मागदशन मागिवणते आले. अडॅ. संजय चौक दार यांच ेमागदशन अ ाप अ ा  त आहते.तसेच अडॅ. 
रमेश सोनी यांनी  यांचेकडील िद.०१/०३/२०१८ रोजीच े प ा  वय े  यांचे मागदशन सादर केले असनू,  याचा 
थोड  यात तपिशल खालील माण ेआह.े  

“...On the basis of the estimate which may be made as per clause 13, damages can 
be claimed from the contractor/Laservision along with refund of amount with interest.  A 
proper notice claiming damages for unilateral termination has to be issued. The said notice 
would be obviously disputed by the contractor and at that stage it would be proper to 
invoke arbitration agreement for resolving the said dispute as per the agreement and the 
amount of damages and refund can be claimed in such an arbitration by the Sansthan.  I 
feel that the Sansthan should take initiative immediately by issuing a notice to the 
contractor Laservision seeking damages for committing gross breach of contract due to the 
unilateral termination of the contract.”   

  वरील माण ेअडॅ. रमेश सोनी यांनी सादर केललेे मागदशनानसुार म.ेलेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांच े
समवेत अिब ेशन करणबेाबत नमदू केले आह.े तरी म.े लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचे करणात चचा होऊन 
पढुील कायवाहीची परेषा िनि त करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमती समोर सादर. 

िनणय .२३२ यावर सिव तर चचा होऊन, अॅड. रमेश सोनी यानी केले या मागदशनानसुार मे.लेजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचे 
समवेत अिब ेशनची कायवाही सु  करणेत यावी. यासाठी कायदते  सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांचे 
मागदशनाखाली यातनाम िवधी ामाफत नोटीस ावी, असे ठरले व यासाठी येणा या अनुषंगीक खचास 
मा यता दे यात आली.              (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० ी साईनाथ णालयाच े शासक य कायालयाच ेपवु व उ र बाजूकडील भागात पे ह ग लॉक बसिवणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१ (१) 
अ  वये सिमतीकडून िव   त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतदु आह.े  यातील पोटकलम कलम २१ (क) अ  वय े मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतुद आह.े 

   तावना: ी साईनाथ  णालय ह े (२०० म) जुनी धमशाळा येथे सन २००३ म  य े  थलांतरीत 
कर  यात आली आह.े  ी साईनाथ  णालयाचे शासक य कायालया कॅ  टीन इमारतीम  य े  थलांतरीत कर  यात 
आले आह.े वैदयिकय अिध ीका, ी साईनाथ  णालय यांनी  यांचे उपरो  त संदभ य प ा  वये शासक य 
कायालयाचे पवु व उ  तर बाजूस पे  ह ग  लॉक बसिवणबेाबत कळिवले आह.े  सदर िठकाणी ड़नेज लाईन असनू 
पावसाळयाम  य े यािठकाणी पा  याच े डबके तयार होतात  यामळेु  डासांचा ादभुाव वाढतो याकरीता,  सदर 
िठकाणी भर टाकून पे  ह ग  लॉक बसवनु िमळावेत तसेच  यापढुील प रसरात पािकग अस  यामळेु तेथ े
डांबरीकरण/ पे  ह ग  लॉक/ कॉ ं टीकरण व चनेिलंक जाळी बसवनु िमळणबेाबत इकडील िवभागास कळिवल े
आह.े 
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 तावः- ी साईनाथ  णालयाच े शासक य कायालयाचे उ  तर व पवु बाज ूकडील भागात पे  ह ग 
 लॉक बसिवण ेव चेनिलंक फेनिसंग करणकेामी महारा   रा  य दरसचुी २०१७ -२०१८ नसुार  खालील माण े

खच अपेि त आह.े 
अ.नं. मटेरीयलचा तपिशल अदंाजे अपेि त खच 
०१ पेि हगं  लॉक (६० एम.एम.जाड)  बसिवण.े ११,७०,४९२/- 
०२ एम.एस.गेट सह चेनिलगं  फेि संग करण.े  २,०४,३८६/- 
 एकूण - १३,७४,८७८/- 
 अिधक ५%कंटेनज  सी - ६८,७४४/- 
 एकूण  पय े-  १४,४३,६२२/- 
 अिधक  १८% GST २,५९,८५२/- 
 एकूण  पूणाक त  पय-े  १७,०३,४७४/- 

  मागणी: ी साईनाथ  णालयाच े शासक य कायालयाचे पवू व उ  तर बाजूकडील भागात पेि हगं 
 लॉक बसिवण े तसचे चेनिलंक फि संग करणकेामी वरील माण े .१७,०३,४७४/- मा  इतका खच अपे ीत 

आह.े िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१२९ अ  वय े अदंाजप क य 
र  कमपेे ा २० ट  के रक् कम कपात क न B-2  हणजे Item Rate प  दतीन ेयापढु ेिनिवदा मागिवणते या  यात 
अस े ठरल.े  यानसुार अदंाजप क य र  कमतेून २० ट  के र  कम कपात क न िवषयांिकत कामासाठी 
.१३,६२,७७९/- मा  या र  कमचेी  ई िनिवदा मागिवता येईल.  

तरी ी साईनाथ  णालयाचे शासक य कायालयाचे पवू व उ  तर बाजकूडील भागात पेि हगं  लॉक 
बसिवण ेतसचे चेनिलंक फेि संग करणकेामी येणारे .१३,६२,७७९/- मा चे खचास व सदरच ेकाम करणसेाठी 
िवहीत प  दतीन ेई िनिवदा मागिवणसे िनणयाथ सादर, 

िनणय .२३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाचे शासक य कायालयाचे पवू व उ  तर बाजूकडील भागात 
पेि हगं  लॉक बसिवणे तसेच चेनिलंक फेि संग करणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी 
येणा या अदंाज े .१३,६२,७७९/- मा चे खचास मा यता दे यता दे यात आली.  

  तसेच या िठकाणी अि नशमन वाहने ठेव यात येतात, या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिव या या 
कामाचा, सदर कामात समावेश कर यास व यासाठी येणा या वाढीव खचास मा यता दे यात आली.    

            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी 

नवीन िशट बसिवणेकामी येणा या .४१,३२,९५४/- मा च ेखचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- अिधिनयमाच े कलम २१ 

मधील पोटकलम (१)  या खंड (क) अ  वय,ेमंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन 
व शासन कर  याचे योजनांसाठी िव  व त  यव  थचेा िनधी सिमतीकडून खच कर  याची तरतूद आह.े  

 तावना:- ी साई सादालय इमारतीम  य ेसाईभ  तांकरीता साद भोजन िद.०८/०१/२००९ पासनू 
उपल  ध क न देणते येत आह.े ी साई सादालय येथ ेदररोज सरासरी ४०,००० भ  त साद भोजनाचा लाभ घते 
असतात. सदरह हॉलची उ  तर दि ण लांबी ३६७ फुट इतक  असनू, पवु पि म ं दी १२१ फुट आह.े  हणजेच 
४४,४०४ चौ. फुट एवढा मोठा हॉल आह.े  याकरीता भोजन हॉलम  य ेभरपरू माणात सयु काश व हवा खेळती 
राहावी याकरीता  हटीलेटरसह  पॉलीकोब नटे िशट व कौलासह डोम आहते. ी साई सादालयातील एकूण २३ 
डोमपकै  ०४ डोमची दु  ती यापवु  कर  यात आलेली आह.े उवरीत १९ डोमचे पॉलीकोब नटे िशट खराब 
झालेल े अस  यामळेु पावसा यात  यामधनू पा  याची गळती होते. तसेच हवेसाठी मोक या ठेवलेल े
 हटे लेटरमधनू पावसाचे पाणी येते. इकडील िवभागामाफत कौला  छताची वेळोवेळी दु  ती कर  यात येते. ी 

साई सादालयातील पॉलीकोब नटे डोमचे िशट बदलण े कामी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२३/०५/२०१७ 
रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता सदरह सभतेील िनणय .३९५ खालील माण े ठराव संमत 
झालेला आह.े  

“यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाई सादालयइमारतीचेछतासअसले याडोमचनुेतणीकरण करणसेाठी 
बाजाराम य ेनवीन आकषक वॉटर ुफ डोम आलेले आहते, याचा अ यास क न, ते बसिवणकेामीचा ताव 
सादर करणते यावा.  
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तसेच ी साई सादालयाकडे जाणा या र यावर खुपच अित मण झाललेे आह,े ते काढणसेाठी िशड  
नगरपंचायतीस कळिवणते यावे, याचबरोबर सादालयासाठी पयायी र ता तयार करता येईल का, याची मािहती 
घेऊन, सभेसमोर सादर करणते यावी, अस ेठरल.े” 

 यानसूार सदरह कामी खालील पयाचा िवचार करता येईल. 
अ) ी साई सादालयाचे डोमचे खराब झालेले पॉिलकाब नेट िशट काढून  याऐवजी टे  साईल फॅ ीक 

बसिवण.े 
याकामी स  याचे डोम  या   चरम  य ेबदल क न  यावर टे  साईल फॅ ीक बसवाव ेलागले.  यासाठी 

.५००/- .चौ.फुट या माण े८७,८०,१६०/- मा  खच यईेल. तसचे  यामळेु सादालयातील भोजन हॉलम  य े
परेुशा माणात काश येणार नाही.  

ब)  ी साई सादालयाचे डोमच ेखराब झाललेे पॉिलकाब नेट िशट काढून  याऐवजी फायबर  लास 
बसिवण.े 

याकामी १६ एम एम जाड, ीपल लेयरफायबर  लास िशट बसवावे लागेल.  यासाठी अदंाजे .१५०/- 
.चौ. फुट माण े .२६,३४,०४८/- मा  खच येईल.फायबर  लास िशटला तडा गे  यास दु  ती खच क आह,े 

अतीउ  ण वातावरणासाठी यो  य नाही. फायबर  लास िदस  यास आकषक नाही तसचे काही िदवसानंतर 
वातावरणामळेु धसुर होते.   

क) ी साई सादालयाचे डोमचे खराब झालेले पॉिलकाब नटे िशट काढून  याऐवजी म  टीवॉल 
पॉिलकाब नटे िशट बसिवण.े  

सदर िठकाणी जुन े पॉिलकाब नेट िशट काढून  याऐवजी म  टीवॉल पॉिलकाब नटे िशट बसिवणकेामी 
स  या  या   चरम  य े िवशेष बदल करावे लागणार नाहीत. तसेच पॉलीकाब नेट िशटला कंपनीमाफत १० 
वषाची वॉरटी आह.े तसचे फायबर  लास पे ा पॉलीकाब नेट िशटची मजबुती जा  त आह.े  यानसुार सदर 
िठकाणी म  टीवॉल पॉिलकाब नेट िशट बसिवणकेामी खालील माण ेखच अपेि त आह.े  

अ.नं. तपिशल 
डोमची 
सं  या 

प रमाण एकक दर र  कम 

अ. मु  य व  ही.आय.पी. डायिनंग हॉलवरील १० डोम   
१   चरल ि टल वक १० ०.४५ म.ेटन ४८,२५५.०० २,१७,१४७.५० 

२ 
१० एम एम जाडीच े पॉलीकोब नेट िशट 
बसिवण े

१० १०८.०० चौ.मी. २,३०१.०० २४,८५,०८०.०० 

३ कलर कोटेड िशट -०.५० एमएम टी.सी.टी १० २१.२४ र.मी. ७५६.०० १,६०,५७४.४० 
  एकूण पये  २८,६२,८०२.०० 
ब. सादालय वेट ग रांग व स  ह स पसेॅसमधील डोम  

१ 
१० एम एम जाडीचे पॉलीकोब नटे िशट बसिवण े

ित ा रांग -०७ डोम, स  ह स पॅसजे -०२ डोम 
५५२.०० चौ.मी. २३०१.०० १२,७०,१५२.०० 

  एकूण पये  १४,३५,२००.०० 
 एकूण अ + ब र  कम पये  ४१,३२,९५४.०० 

   ताव: उपरो  त पयाय िवचारात घेता ी साई सादालयइमारतीचछेतास असलेले जनुे पॉलीकाब नटे 
िशट बदलून  याऐवजी नवीन म  टीवॉल पॉलीकाब नेट िशट टाकण े यो  य होईल असे इकडील िवभागाचे मत 
आह.े तरी ी साई सादालय इमारतीच े छताचे पॉलीकाब नेट िशट काढून  याऐवजी नवीन म  टीवॉल 
पॉलीकाब नटे िशट टाकणकेामी यणेारे र  कम .४१,३२,९५४/- मा चे खचास व सदरच ेकाम िवहीत प  दतीने 
ई-िनिवदा मागवनू क न घणेबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारती या छतावरील जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट 
काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या 
.४१,३२,९५४/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच यावेळी सादालयातील िवशेष अितथ साठी राखीव असले या अ यागत क  व भोजनक ाच े
नतुनीकरण व फेररचना कर यास व यासाठी आव यक खचास मा यता दे यात आली.  

         (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१२ ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व सामािजक काय मांसाठी साईनगर ाऊंड 
येथे टेज व यावरील शेडच ेउभारणीबाबतचा िनणय िनर त करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम )१ ( , अ  वये रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेने यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी, पजूाअचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था  करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ )ग( , अ  वये भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

३. अिधिनयमाच ेकमल २१ मधील पोटकलम १ )ख(  अ  वये ढी परंपरानसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, 
पजूाअचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीच े

सभेत िनणय .७७६ खालील माण ेझालेला आह.े  
“..यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात आयोिजत धािमक सां  कृतीक व 

सामािजक काय मांसाठी साईनगर ाउंड येथ े  टेज व  यावरील शेडच े उभारणी करणकेामी  तावात नमदू 
केले माण ेकायवाही करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे .७,३०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  

   तावना: ी साईबाबा समाधी शता  दी वषाचे कालावधीत िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ  टोबर, २०१८ या कालावधीत करावयाचे धािमक, सां  कृतीक व सामािजक काय मांसाठी साईनगर ाऊंड 
येथ े एम. एस.   चरम  य े ४०’x३२’ मापाचे  टेज  लटॅफॉम व  यावर प ाशेडच े काम करणसेाठी उपरो  त 
िनणया  वये मा  यता दणेते आलेली आह.े  

सदरह िनणयानतंर साईनगर ाऊंडवर मा. रा  पती महोदय यांचे ह  ते िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ रोजी 
शता  दी सोहळा  वजारोहन काय म उ ाटन सोहळा व िद.२३/१२/२०१७ रोजी मा. उपरा  पती यांचे ह  ते देश-
िवदशेातील साई मंिदरांचे ितिनध चे चचास  काय माचे आयोजन करणते आले होते. सदर काय मासाठी या 
जागेवर मंडप,  टेज व इतर अनषंुगीक  यव  थेची उभारणी करणते आली होती.  यामळेु सदरच ेिठकाणी शता  दी 
वषात आयेािजत करावयाचे धािमक, सां  कृतीक व सामािजक काय मासाठी  टेज व शेडची उभारणी करता 
आली नाही.  

 ताव: शता  दी कालावधीत आयोिजत धािमक, सां  कृतीक व सामािजक काय मांचे आयोजन मिंदर 
प रसराचे पवूकडील जागते उभारणते आलेले टे  साईल फॅ ीक शेडम  य ेकरणते येत आहते. तसचे साई आ म 
भ  तिनवास प रसरात टे  साईल फॅ ीक शेड उभारणीचे काम सु  करणते आलेले आह.े  यामळेु साईनगर ाऊंडवर 
वरील माण े  टेज व शेड उभारणीची आव  यकता नाही अस ेमत आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२३५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत धािमक, सां कृितक व सामािजक 
काय मांसाठी साईनगर ाऊंड येथे टेज व यावरील शेडच ेउभारणीबाबतचा िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .७७६ िनर त करणेत आला.          (कायवाही- कायकारी अिभयतंा, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ एि ल-२०१८ मिह यासाठी िकराणामाल व इतर अनशंुगीक सािह य आिण भाजीपाला सन २०१७-१८ या 

वषा या परुवठादारांकडून खरेदी कर यास मा यता िमळणे. 
ताव- सं  थान सन २०१७-१८ साठी खरेदी करीत असलेले िकराणामाल व अनशंुिगक सािह  य खरेदी व भाजीपाला 

खरेदीचे परुवठाधारकांचे परुवठा आदशेाची मदुत ३१ माच, २०१८ रोजी संपत आह.े सं  थानची सन २०१८-१९ 
ची खरेदी ि या चालु आह.े  

 याबाबतची व  तुि थती खालील माण े– 
अ) िकराणामाल व इतर अनशंुिगक सािह  य खरेदी – 
सं  थानचे सादालय, कॅ  टीन, लाडू िनिमती व मंिदर िवभागांकरीता सन २०१८-१९ या वषासाठी 

िकराणामाल व इतर अनशंुगीक सािह  य ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी करणकेामी भांडार िवभागान ेमा.  यव  थापन 
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सिमतीची िदनांक ०२.०२.२०१८ चे सभेत मा  यता घऊेन हा  ताव िद.०९.०२.२०१८ रोजी खरेदी िवभागाकडे 
पाठिवला होता. सदर  तावास मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .८८नसुार ई-
िनिवदा प  दतीन ेखरेदीस व  याकामी येणारे अदंाजे र  कम .५०,०२,००,०००/- (अ री . प  नास कोटी दोन 
लाख) मा चे खचास मा  यता िमळाललेी होती.  

सदर िकराणामाल व अनशंुिगक सािह  य खरेदीसाठी ई-िनिवदा ि या  ताव िदनांक १५.०२.२०१८ 
रोजी सादर क न िदनांक २८.०२.२०१८ ते २२.०३.२०१८ हा ई-िनिवदा कालावधी ठेवलेला आह.े तसेच नमनु े
सादर करणकेामी िदनांक २३.०३.२०१८ ते २६.०३.२०१८ हा कालावधी ठेवललेा आह.े यानतंर तांि क िनिवदा 
उघडण,े पा  िनिवदाधारकांच ेनमनेु त  सिमतीकडुन िनवडण,े कमिशयल बीड उघडण,े चचा-वाटाघाटी होण ेव 
 यानंतर अिंतम िनणय होऊन परुवठा आदेश दणेे, करारनामा करण े व  य  परुवठा होण े याकामी अदंाजे १ 

मिह  याचा कालावधी अपेि त आह.े  यामळेु एि ल-२०१८ या मिह  यासाठी अगर सन २०१८-१९  ची िनिवदा 
ि या अिंतम होणपेयत सादालय, मंिदर, कॅ  टीन व लाडु िनिमती या िवभागांसाठी िकराणामाल व इतर 

अनषंुिगक सािह  याची खरेदी मागील सन २०१७-१८  या परुवठाधारकांकडून करण ेगरजेचे आह.े  
ब) भाजीपाला खरेदी – 

 सं  थानचे सादालय िवभागाकरीता सन २०१८-१९ या वषाकरीता भाजीपाला खरेदीकामी सादालय 
िवभागाकडून  ताव िदनांक ०५.०२.२०१८ रोजी खरेदी िवभागास ा  त झाला होता. याबाबत खरेदी 
िवभागाकडून ई-िनिवदा  ताव तयार क न िदनांक ०७.०२.२०१८ रोजी सादर क न िदनांक २८.०२.२०१८ ते 
१८.०३.२०१८ हा कालावधी ठेवलेला होता. मदुतीअखेर सदर २०१८-१९ चे चार ट   यांसाठी  यके  ८ ई-
िनिवदा ा  त झाले  या आहते. आता तांि क िनिवदा उघडण,े कमिशयल बीड उघडण,े चचा-वाटाघाटी होण ेव 
 यानंतर अिंतम िनणय होऊन परुवठा आदेश दणे,े करारनामा करण े व  य  परुवठा होण े याकामी अदंाजे १ 

मिह  याचा कालावधी अपेि त आह.े  यामळेु एि ल-२०१८ या मिह  यासाठी अगर सन २०१८-१९  ची िनिवदा 
ि या अिंतम होणपेयत सादालय िवभागासाठी भाजीपाला खरेदी मागील सन २०१७-१८ (जानेवारी-२०१८ ते 

माच-२०१८)  या परुवठाधारकांकडून करावी लागेल. 
तरी  

अ) एि ल-२०१८ या मिह  यासाठी अगर सन २०१८-१९  ची िनिवदा ि या अिंतम होणपेयत सादालय, 
मंिदर, कॅ  टीन व लाडु िनिमती या िवभागांसाठी िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  याची खरेदी 
मागील सन २०१७-१८  या परुवठाधारकांकडून भांडार िवभागाच ेमागणीनसुार करणसे, 

आ)   एि ल-२०१८ या मिह  यासाठी अगर सन २०१८-१९  ची िनिवदा ि या अिंतम होणेपयत सादालय 
िवभागासाठी भाजीपाला सादालयाचे मागणीनसुार मागील सन २०१७-१८ (जानेवारी-२०१८ ते 
माच-२०१८)  या परुवठाधारकांकडून खरेदी करणसे, 
वरील “अ” व “आ” माण े कायवाही करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 

सिमतीचे सभेत सादर. 
िनणय .२३६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.   (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथील तूप खरेदी या यवहाराबाबत ी साईबाबा सं थान 

यव थापन सिमतीच ेअिभ ाय शासनास सादर करण.े 
ताव- मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई-३२ यांनी िद.१ माच २०१८ चे प ा  वय े

मा. ी.सदािशव लोखंडे साहबे, लोकसभा सद  य व मा.प.ै ी.रावसाहबे सदाराम खेवरे यां  या मा.मु  यमं ी 
महोदयांना अ ेसीत केले  या प ा  या ती पाठिव  या आहते. सदर दो  हीही प ात सं  थानमाफत तूप खरेदीत 
झाले  या गैर  यवहाराची चौकशी सी.आय.डी माफत कर  याची िवनतंी केलेली आह.े 

 सदर दो  हीही प ात उपि थत केलेले मु  ेखालील माण-े 
  “ ी साईबाबा सं  थान  या लाडू सादासाठी लागणा-या तूप खरेदीचा ठेका ह रयाणातील अबंाला 

येथील ‘  मतृी ॉड  ट्स’ या कंपनीस मागील एक वषापासनू िदलेला होता. परंत ुआणखी ३ मिह  यांसाठी २,८०० 
ि वंटल तुपाचा .११,०८,८०,०००/- (अ री .अकरा कोटी आठ लाख ऐशंी हजार फ  त) चा वाढीव ठेका 
दे  यात यावा अशी मागणी सबंंिधत ठेकेदारान े साईबाबा सं  थान  या िद.०८.१२.२०१७ रोजी  या िमट गम  य े
केली व तसा आ ह धरला असता  यास  यव  थापन मंडळाने कारण िवचारल.े  यावर संबंिधत ठेकेदारान े
सं  थान  या एका व र  ठ अिधका-यास .५० लाख व एका िव मान िव  व  तांस .१० लाख र  कम िद  याचा 
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गौ  य  फोट केला.  यावर संबंिधत िव  व  त व ठेकेदाराची बाचाबाची झाली. सदर करणाची आपणाकडे 
सी.आय.डी. माफत चौकशी कर  याची मागणी िशवसेने  या वतीने िनवेदना दारे मा याकडे कर  यात आली. 

  सदर करणाची चचा वा-यासारखी िशड  प रसरात तथा िज  हा व िज  ाबाहरे पस न उलटसलुट 
चचस सु वात झाली. यामळेु दशे-िवदशेातून येणा-या व मोठी दणेगी दणेा-या साई भ  तांम  य े सं माच े तथा 
अिव  वासाचे वातावरण िनमाण होत आह.े साईबाबा समाधी शता  दी वष अस  यामळेु मोठया माणात भ  तगण 
िशड त यते आहते. व  यां  यातही याबाबत चचा होत अस  यामळेु सं  थानची मोठया माणात बदनामी होत 
आह.े तरी संबंिधत गैर  यवहाराची चचा कोठेतरी थांबली पािहजे व साई भ  तांसमोर स  य बाहरे आले पािहजे व 
होत असले  या बदनामीला कोठेतरी पुणिवराम िमळावा  हणनू सदर करणाची सी.आय.डी.माफत चौकशी 
कर  यात यावीही िवनतंी.” 

वरील त ारीनसुार मा.कायासन अिधकारी यांनी सदर त ारी  या अनषुंगाने मु  य कायकारी अिधकारी 
यांचा व  तुिन  ठ अहवाल व ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीच े अिभ ाय शासनास ता  काळ सादर 
कर  याची िवनतंी केली आह.े यावर सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर करणबेाबत िनदश 
आहते. 

  सं  थानने म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचेकडून खरेदी केले  या शु  द तूप खरेदी  या करणाची 
व  तुि थती खालील माण:े- 

सं  थानने जनु ते स  टबर-२०१७, ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१७ व जानेवारी ते माच-२०१८ या 
कालावधीसाठी तीन ट   यांम  य े तपुाचे अदंािजत प रमाणासाठी िनिवदा काढ  या हो  या. याम  य े सं  थान 
आव  यकते माण ेतपु खरेदी करील, अशी अट होती.  

या तीनही ट   यांम  य ेम.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचे ती िकलो .३९६/- ह ेदर  यनुतम होते. 
 हणनू मा.  यव  थापन सिमतीन े िदनांक २५.०७.२०१७ चे सभेतील िनणयानुसार म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., 

अबंाला यांना ायोिगक त  वावर तीन मिह  यांसाठी परुवठा आदेश िदला होता. याम  य े  यांनी परुिवले  या तुपाच े
प र ण कर  यात येऊन पढुील कालावधीसाठी  या परुवठा आदेशाबाबत िनणय घे  याचे ठरले होते. 

परुवठा आदशे िद  यानतंर म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांनी तुपाचा परुवठा सु  केला. याम  य े
 यांनी परुिवलेले तुपाच े बॅच न.ं५३ च े ३ सॅ  पल व ६८ च े २ सॅ  पल चे Central Food Technological 

Research Institute, Mysore या क  शासना  या लॅबचे रपोटमधील Test of Rancidity – Positive 
(As per FSSAI Norms – Negative) आली होती. तसेच तपुाचे बॅच न.ं५३ व ५८  या  यके  १ सॅ  पलच े
BRR Test Report Reading अनु मे ३९.२ व ३९.५ (As per FSSAI Norms 40-43) असे आले होते. 
 यामळेु म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना कारण े दाखवा नोटीस दे  यात आली होती. याचा  यांनी 

खलुासा केला होता.  
दर  यान सं  थान  या भांडार िवभागामाफत ह े लॅब रपोट्स मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 

२३.१०.२०१७ चे सभेत सादर केले असता म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचेकडून तपु खरेदी कर  याचे 
थांबवनू, पढुील कालावधीसाठी दरप के व ई-िनिवदा मागिवणचेे ठरले होते. तसेच  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., 
अबंाला याचंा ३ वषासाठी काळया यादीत समावेश कर  याचे व सं  थानला तपू खरेदीसाठी जादा येणारा वाढीव 
खच तसेच  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांचेकडील जमा असले  या अनामत रकमेतून वसलु कर  याचे 
ठरले होते. दर  यान तसचे  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला याचंा तीन  मिह  याचंा तपु परुवठा कालावधी सु  दा 
िदनांक २६.१०.२०१७ रोजी संपु  ठात आला होता.  

तथािप म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना  यांना िदले  या कारण ेदाखवा नोटीस सदंभात िदनांक 
१४.११.२०१७  या सभेसमोर खलुासा करणचेी सधंी दे  यात आली होती. याचा  यांनी लेखी खलुासा व 
सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१७ चे सभेत पवुवत परुवठा आदशे िमळ  याची  सम  
िवनंती केली होती. तथािप सभेन े  यांना परुवठा आदेश दतेा येणार नाही,  परंत ु  यांचा काळया यादीत समावेश 
कर  याची अट िशथील क न यापढुील गाईचे तपू खरेदीकामी  या ई-िनिवदा ि येम  य े सहभागी होणसे  यांना 
मभुा दे  यात यावी असा िनणय घतेला होता.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण े १,५०० ि वंटल तपू खरेदीसाठी दरप के मागिवलेले होते. 
याम  य े िन  नतम दरधारक म.े  हीएसपी काप रेशन, उमरगांव िज.वलसाड गजुरात याचंेकडून १२०० ि वंटल व 
महारा   रा  यातील म.ेगोदावरी खोरे नामदवेरावजी परजण ेपाटील तालुका सहकारी दधु उ  पादक संघ मयािदत, 
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कोपरगाव यांचकेडून ३०० ि वंटल तुप खरेदी कर  यात आले होते. तसेच न  याने एक वषासाठी  ई-िनिवदा 
मागिवणते आले  या हो  या. 

सदर नवीन ई-िनिवदा ि येत म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना सहभाग घे  याची संधी दे  यात 
आली होती. परंतु तांि क िनिवदमे  य ेआिथक बाबीबाबतची उिचत कागदप े ऑनलाईन सादर न के  यामळेु ते 
अपा  ठरले होते.  यानंतर  यांनी िदनांक २६.१२.२०१७ रोजी सं  थानिव  अबंाला (ह रयाणा)  यायालयात 
अनािधकारे परुवठा आदेश र  केला व सं  थानला तपु परुवठा करणचेा  यांचा आदेश कायम करणबेाबत व 
सं  थान  या तुपाचे नवीन ई-िनिवदा ि येस  थिगती िमळावी, याबाबत दावा .३६२७/२०१७ दाखल केला 
आह.े परंत ुतसेच  म.े  मतृी ॉड  ट्स ा.िल., अबंाला यांना मनाईहकुम िमळाललेा नाही. सदर बाब  याय िव  ट 
असनू दावा  यायालयात लंिबत आह.े व सं  थान िवधी स  लागार माफत उिचत कायवाही चालू आह.े 

सन २०१८ साठी न  याने कर  यात आले  या ई-िनिवदा ि यमे  य ेम.ेहष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., 
भगवानपरु, िज.ह र दार यांना ३ मिह  यांसाठी २८०० ि वंटल तुप परुिवणकेामी ती िकलो .३११.५० पैसे या 
दराने परुवठा आदशे दे  यात आलेला आह.े  यास अनसु न िद.२२.०३.२०१८ अखेर २०५४.९७ ि वंटल 
तुपाचा परुवठा झाला आह.े याम  य े तपुाच े दर कमी होऊन ती ि वंटल .८,४५०/- मा  सं  थानचा आिथक 
फायदा होत आह.े 

वरील व  तुि थती िवचारात घतेा याम  य ेकोणताही गरै कार झाललेा नाही. तसेच सदर त ार वगळता 
याबाबत इतर कोणतीही त ार सं  थानकडे ा  त झालेली नाही.  

तरी मा.कायासन अिधकारी िवधी व  याय िवभाग महारा   रा  य यांचे िद.०१.०३.२०१८ चे प ानसुार 
उपरो  त त ारी  या अनषंुगाने सं  थान  यव  थापन सिमतीचे अिभ ाय शासनास कळिवणसेाठी सदरचा िवषय 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .२३७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमदु केलेली व तुि थती नमदू क न, तुप खरेदीम य े
गैर कार घडलेला नाही, असा यव थापन सिमतीचा अिभ ाय शासनास सादर करणते यावा, असे ठरले.  

  तसेच यावेळी िदनांक ०८.०१.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .०२(०१) म य े ठरलेनसुार 
एनडीआरआय (National Deiry Reserch Institute, Karnal, Hariyana) या क  शासना या सं थेकडून 
सन- २०१८ साठी गाईचे तुपाचा परुवठा करणारे मे. हष े श डेअरी ॉड  टस ् ा.िल., भगवानपरु, ह र ार यां या 
लॅ टची तपासणी के याचा अहवाल सभेसमोर सादर करणेत आला. सदरह अहवाल सकारा मक अस यामळेु 

उव रत कालावधी या तुपाचा ितमाहीिनहाय परुवठा आदशे हष े श डेअरी ॉड  टस ् ा.िल., भगवानपरु, ह र ार 
यांना दे यात यावा, असे ठरले.                 (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ िशड  व िशड  शहरात येणा या र यां या कडेला वृ ारोपन करणेबाबतचा ताव िनर त करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद- 14 (2) (घ) मधील भ ां या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते 
तातडीचे दु तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण ेअशी तरतदु आह.े 

तािवक- महारा  शासनाने ह रत आ छादन िदवसिदवस कमी होत अस याने ते वाढिव यासाठी 
50 कोटी वृ  लागवड करणबेाबतचा मह वकां ी सकं प हाती घेतलेला आह.े याकरीता दर वष  िद.1 जुल ैते 7 
जुलै असे सन 2017 ते 2019 पयत वृ लागवड करावयाची आह.े यानसुार ी साईबाबा सं थानमाफत 
वृ ारोपन करणेबाबत ताव सादर करणते आलेला होता. िद.25/07/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती 
सभेतील िनणय ं .531 अ वय,े िशड  शहरात व िशड त येणा या र यां या कडेला झाडे लावणसे तसचे ई 
िनवीदा शासनाच े वेबसाईटवर िस द क न िविवध कामाच े दरप के मागिवणसे व याकामी यणेा या अदंाजे 
.38,32,000/- (अडवतीस लाख ब ीस हजार) मा  खचास मा यता घे यात आलेली आह.े तसेच िशड  

शहरात व िशड त येणा या र यां या कडेला झाडे लावायची अस याने संबंधीत तावास महारा  शासनाच े
िवधी व याय िवभागाची मा यता घणेकेामी ताव मंजुरीसाठी शासना या िवधी व याय िवभागाकडे पाठिवणते 
यावा असे ठरलेले आह.े महारा  शासनाचा वनमहो सव काय म िद.1जूलै ते 7 जुलै अशा ा तीन वषाकरीता 
आह.े याम ये सव सामाजीक वनीकरण िवभाग, सावजनीक बांधकाम िवभाग (PWD), वन िवभाग, वरा य 
सं था, ामपंचायत, शाळा, नगरपालीका, खाजगी कारखाने या सवाना रोपे लाव याचे उ ी  शासनाने ठरवनु 
िदलेले आह.े  

                           िशड  शहरात व िशड  प रसरातुन िशड त येणा या र यां या कडेला वृ ारोपण करणकेामी िकती झाडे 
लावता येतील व झाडे लाव यास परवानगी िमळणबेाबत िशड  नगरपंचायत ,सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
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िज हा प रषद सा.बा. उ र िवभाग-अहमदनगर व सा.बा.िवभाग-संगमनेर यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-बगीचा/ 
3689/2017 अ वये प  पाठिवणते आले होते परंत ुकुठ याही कारची माहीती ा  न झा यान ेपु हा िशड  व 
िशड  शहरात येणा या र यां या कडेला वृ ारोपण करणकेामी जा.न.एसएसएसटी/वशी- बगीचा5835/ 2018 
िद.30/1/2018 रोजीचे प ानसुार िशड  नगरपचंायत यांना शासना या शतकोटी वृ लागवड योजनेअतंगत 
वृ लागवडीचे उददी  व केले या झाडां या लागवडीबाबत माहीती मागिवली असता जा. .नप/टे-2 /898 
िद.9/2/2018 रोजी या प ानसुार िशड  नगरपंचायत िशड  यांनी शहरातील िविवध सामािजक सघंटनांनी िशड  
शहरात मोठया माणात वृ ारोपण केलेले आह.े  याम ये हॉटेल सन एन सॅ ड रोड, 18.00 मीटर रंग रोड, साई 
आ म शेजारील 24.00मी रोड,लटेु व ती ते गणशे बंधारा रोड, नांदखु  रोड, कनकुरी रोड,  

                 बाहयवळण र ता इ. िठकाणी  जवळजवळ 7000 ते 8000 वृ  लागवड झालेली असनु लागवड 
केलेली सव झाडे यवि थत वाढत आहते. तसेच िशड  नगरपचंायत ारे अमतृ अिभयान अतंगत ीन पेस 

क पात पु हा न याने 10000 वृ  लागवडीचे काम लवकरच सु  कर यात यणेार आह.े  तसचे िशड  
नगरपंचायत हददीतील वृ ांना पाणी दणेेकामी ी साईबाबा सं थानमाफत ॅ टर टँकर उपल ध क न दयावे अशी 
िवनंती केलेली आह.े यासाठी लागणारे पाणी िशड  नगरपचंायत एस.टी.पी. क प येथनु नगरपचंायत ारे मोफत 
उपल ध क न देता येईल असे कळिवलेले  आह.े 

   मागणी- जा. .नप/टे-2 /898 िद.9/2/2018 रोजी या प ानसुार िशड  नगरपचंायत िशड  यांनी 
शहरातील िविवध सामािजक संघटनांनी िशड  शहरात मोठया माणात वृ ारोपण केललेे असनु जवळजवळ 
7000 ते 8000 वृ  लागवड झालेली असनु लागवड केलेली सव झाडे यवि थत वाढत आहते. तसेच िशड  
नगरपंचायत ारे अमतृ अिभयान अतंगत ीन पेस क पात पु हा न यान े 10000 वृ  लागवडीच े काम  
लवकरच सु  कर यात येणार आह.े तसेच िशड  नगरपचंायत हददीतील वृ ांना पाणी दणेेकामी ी साईबाबा 
सं थानमाफत कायम व पी ॅ टर टँकर उपल ध क न दयाव ेअशी िवनतंी केलेली अस यान ेतसेच   महारा  
शासनाचा वनमहो सव काय म िद.1 जूल ै ते 7 जुल ैअशा ा तीन वषाकरीता आह.े याम य ेसव सामाजीक 
वनीकरण िवभाग, सावजनीक बांधकाम िवभाग (PWD), वन िवभाग, वरा य सं था, ामपंचायत, शाळा, 
नगरपालीका, खाजगी कारखाने या सवाना रोप ेलाव याचे उ ी  शासनान ेठरवनु िदलेले आह.े  यामळेु येकान े
यांचेवर जबाबदारी अस यामळेु ते येक खच करीत आह.े यामळेु सं थानमाफत िशड  शहरात व र यां या 

कडेला वृ ारोपनासाठी जागा िश लक नस याने फ  सं थान या प रसरात/ह ीत झाडे लावता यतेील व िशड  
नगरपंचायत िशड  यांचे मागणीनसुार वृ संगोपणासाठी पाणी दणेके रता एक वतं   ॅ टर टँकर कायम व पी 
उपल ध क न दतेा येईल.तसेच यापवु ही िशड  शहरातील र यां या कडेला झाडे लावणबेाबतचा ताव 
मंजरुीसाठी महारा  शासनाकडे पाठिवणते आललेा होता परंतु महारा  शासनाच े ं .सासंिव-1016/ 1057/ 

.क.08/का.16 िद.1 जुन 2016 रोजी या प ा वय े ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
अिधिनयम,2004 म ये वृ ारोपणा या योजनाक रता िनधी उपल ध क न दे याची तरतुद नस याने िशड  
शहरातील र यां या कडेला झाडे लावणबेाबतचा ताव अमा य कर यात आलेमळेु 25/7/2017 रोजी 
झाले या यव थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय ं .10 व िनणय ं  531 नसुार िशड  व िशड  शहरात येणा या 
र यां या कडेला वृ ारोपण करणकेामी .38,32,000/-(अडतीस लाख ब ीस हजार) मा  खचा या 

तावावरील पुढील कायवाही रदद करता यईेल.   
    सं थान अिधिनयम ठराव/या नसुार छाननी,शासन,िनदश, तांि क  कायदिेशर तसेच अिथक िवषय 

इ.छाननी क न अनमुान- आिथक िवषय आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय- जा. .नप/टे-2 /898 िद.9/2/2018 रोजी या प ानसुार िशड  नगरपचंायत िशड  

यांचमेाफत तसचे शहरातील िविवध सामािजक संघटनांनी िशड  शहरात7000 ते 8000 वृ  लागवड केलेली 
असनु अमतृ अिभयान अतंगत ीन पेस क पात पु हा न याने 10000 वृ  लागवडीच े काम लवकरच सु  
करणार अस यामळु◌ ेसं थानमाफत फ  सं थान प रसर/ हददीत वृ ारोपण करणसे तसेच िशड  नगरपंचायत 
हददीतील वृ ांना पाणी दणेकेामी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचे मागणीनुसार ी साईबाबा सं थानमाफत ॅ टर 
टँकर कायम व पी उपल ध क न दणेेस, तसेच यापवु ही िशड  व शहरातील र यां या कडेला झाडे 
लावणबेाबतचा महारा  शासनाकडे पाठिवणते आलेला ताव  . सासंिव-1016/1057/ . .08/.16  आ.न ं
4056 िद. 7 जुन 2016 रोजी ा  झाले या प ा वये अमा य झा यामळेु तसेच िशड , न.पं िशड  ह ेिशड  शहरात 
वृ ारोपण करणार अस यान े िद.25/7/2017 रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .10 व 
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िनणय ं . 531 नसुार िशड  व िशड  शहरात यणेा या र यां या कडेला वृ ारोपण करणकेामी .38,32,000/-
(अडतीस लाख ब ीस हजार) मा  खचा या मा यतेचा ताव िनर त होणकेामी िनणयाथ सादर. 

तरी उपरो  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .२३८ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  व िशड  शहरात येणा या र यां या कडेला वृ ारोपण करणेबाबतचा िदनांक 

२५.०७.२०१७ रोजीच ेमा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .५३१ िनर त करणेत आला.  
तसेच िशड  नगरपचंायत हददीम ये स या लावले या व लावणते येणा या वृ ांना पाणी दणेकेामी 

िशड  नगरपचंायत, िशड  यांचे मागणीनुसार भाडो ी टँकर उपल ध क न दे यात यावा व पयावरण िहता या 
ीन ेिशड  व िशड  शहरात येणा या र यां या कडेला वृ ारोपण करणेकामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा 

को ह ेयांच ेमागदशनाखाली ताव सादर करावा, असे ठरले.          (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ वाढीव िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपंचायत संयु  पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण 

उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर योजने या िनिवदचे े मसु ास मंजरुी िमळणेबाबत व िनळवंडे धरणातुन 
िशड  पयत तािवत पाईपलाईन योजनेत िशड  प रसरातील दु काळ त सात गावांचा आिण राहाता 
नगरपंचायतीचा समावेश करणबेाबत. 

ताव- मु  य अिभयंता, ( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांचेकडुन जा. ं .मअु/ ना/ 
मजी ा/ िचशा/ १५९/२०१८, िद.२५/०१/२०१८ अ  वये तांि क मा  यता दान कर  यात आलेली आह.े  

 यास अनसु न वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका 
संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व घऊेन) योजनेस महारा   शासन, 
िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७(भाग-१)/ का.१६, िद.०७ फे वुारी, 
२०१८ अ  वये ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनेची िनकड िवचारात घऊेन 
ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनच े
काम करण)े– अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण ते मौजे कनकरी सं  थान 
जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपचंायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  पयत पाईपलाईन टाकण)े 
अदंाजे मु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर अदंािजत रकमेवर 
escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C. charge यांची गणना क न अटी व शत  या अिधन 
राहन सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता दणेते आली.  

िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयास अनसु न सदरह योजनेची िनकड िवचारात घेता ही योजना 
तातडीन े कायाि वत होणसेाठी िनिवदा तयार करणसेाठी मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक 
िवभाग, नािशक यांना जा.नं.एसएसएसटी/ वशी/पाणी परुवठा/६०१७/२०१८, िद.०८/०२/२०१८ अ  वये प  
दे  यात आललेे होते.  

सदरह  तािवत योजनेबाबत मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांचे .सासंिव-२०१५/ 
१००७/ . .१७७/ का.१६, िद.७ फे वुारी, २०१८ रोजीचे प  ा  त झालेले होते. सदरह प ात नमदु केलेनसुार 

ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, मा.िवरोधी प  नेता, महारा   िवधानसभा यांचे िद.११/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वय े
िनळवंडे धरणाचा उ व ध न  तािवत असले  या पाणी परुवठा योजनेला सधुा रत शासिकय मा  यता दतेांना 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तसेच िशड  नगरपंचायत व िशड  लगत  या खडकेवाके, को-हाळे, 
डो-हाळे, केलवड, वाळक , नांदखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु या दु  काळ  त गावां  या समावेश करणचेी िवनंती केली 
आह.े  

  स ् तुत करणी "उ  त सात गांवे व राहाता नगरपचंायत यासाठी महारा   जीवन ािधकरण यांच े
अिभ ाय  यावेत व  वतं   ताव सादर करावा" अस े शासन आदशे ा  त झाले आहेत. सदर िनदशेानषंुगाने 
ता  काळ कायवाही क न  वतं   ताव सादर कर  यात यावा असे कळिवलेले होते.   

मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांचे .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६, िद.७ 
फे वुारी, २०१८ रोजीचे प ास अनुस न खडकेवाके, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, वाळक , नांदखु  ख.ु, नांदखु  
ब.ु ही सात गांवे व राहाता नगरपचंायत यासाठी महारा   जीवन ािधकरण यांचे अिभ ाय घणेेसाठी मा.मु  य 
अिभयंता, ( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांना जा.न.ंएसएसएसटी/वशी/पाणी 
परुवठा/ ६०१६/२०१८, िद.०८/०२/२०१८ अ  वये प  दे  यात आलेले होते.  
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ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवा  या तयारीसाठी गठीत कर  यात आले  या कृती आराखडा 
सिमतीची चौथी बैठक मा.मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखाली िद.०१/०२/२०१८ रोजी पार पडली. सदरह 
बैठिकचे इितवृ  तात यािवषयी दे  यात आलेले िनदशानसुार पढुील कायवाही होणसेाठी मा.मु  य अिभयंता, 
( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांना जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/ 
६७६८/ २०१८, िद.१७/०३/२०१८ अ  वये प  दे  यात आललेे होते. 

तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  कामकाजासदंभात वषा, मा.मखु ् यमं ी महोदय 
यांचे शासिकय िनवास  थान येथे िद.०१/०२/२०१८ रोजी २:०० वाजता मा.िवरोधी प  नेते व इतर यांची बैठक 
मा.मु  यमं ी महोदय यांचे अ  य तेखाली पार पडली. सदर बैठिक  या इितवृ  तात नमदु िनदशास अनसु न 
कायवाही होणेसाठी याबाबत ०७ िदवसाचे आत सिव  तर अहवाल सादर करणसेाठी मा.मु  य अिभयतंा, 
( भारी) महारा   जीवन िधकरण, ादिेशक िवभाग, ना िशक यांना जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/ 
६७७१/ २०१८, िद.१७/०३/२०१८ अ  वये प  दे  यात आललेे होते.  

 ताव:-  तुत करणी मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण, ादिेशक िवभाग, नािशक यांचे 
जा. ं ./ मअु/ नािशक/तांशा-३/४४६/२०१८, िद.१७/०३/२०१८ रोजीचे प  ा  त झालेले असनू उपरो  त 
संदिभय िद.१७/०३/२०१८ रोजीच ेप ात नमदु केलेनसुार मंजरु योजनेतील दनंैिदन पाणी मागणीत मा.नामदार ी 
राधाकृ  ण िवख े पाटील (िवरोधी प  नतेा िवधानसभा, महारा   िवधानसभा) यांनी  यांचे िद.११/१०/२०१७ 
रोजीचे प ा  वये मागणी के  या माण ेसदर ७ गावांची (खडकेवाके, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, वाळक , नांदखु  
ख.ु, नांदखु  ब.ु) पाणी मागणी िवचारात घतेली असता मंजरू योजनसे न  यान े शासिकय मा  यता घणेेची गरज 
भासणार नाही मा  याबाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड ची मा  यता घऊेन तसा ठराव घणे े
आव  यक असेल. तथािप राहाता शहराचा या योजनते समावेश करावयाचा झा  यास िनळवंडे धरणातून येणारी 
पाईपलाईनम  य ेबदल करण ेआव  यक असनू न  यान े  ताव करावा लागेल.  

अ) सात गावाचंा समावेश  तािवत योजनेत (मंजरु योजनेस न  याने शासिकय मा  यता मा  यता घेणचेी 
गरज नाही) करावयाचा अस  यास सदर कामाचे काय  ययी अदंाजप के क न  या आधारे िनिवदा प  े
तयार करण ेआव  यक आह.े याकरीता एक मिह  याचा कालावधी लागेल.  

ब) वरील माण े७ गावांसह राहाता शहरा  या उवरीत पाणी मागणीचा वरील योजनेत समावेश करावयाचा 
अस  यास संपणू योजना न  याने सकं  पन क न तयार करण ेआव  यक असनू, याकरीता दोन मिह  याचा 
कालावधी लागेल.  यानंतर योजनसे न  याने  शासिकय मा  यता  यावी लागले. अस ेनमदु आह.े 
महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग िवभागाकडील िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयास 

अनसु न सदरह  तािवत पाणीपरुवठा योजनचेी िनकड िवचारात घतेा ही योजना तातडीने कायाि वत होणसेाठी 
महारा   जीवन ािधकरण िवभागाकडून  तािवत ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपंचायत िशड  आिण 
कोपरगांव नगरपािलका सयंु  त पाणी परुवठा योजनचेी िनिवदा मसदुा त ा  त झाललेी आह.े सदरह िनिवदा 
मसदुा त सोबत सादर आह.े  

उपरो  त प रि थती िवचारात घेता, यािवषयी खालील माण ेिनणय होण ेगरजचेे आह.े  
१) महारा   जीवन ािधकरण िवभागाकडून ा  त सोबत जोडले  या िनिवदा मसदुा मा  य होणेस िवनंती 

आह.े जेणके न  वरीत िनिवदा िस  द करता येतील.  
२) ७ गावांचा (खडकेवाके, को-हाळे, डो-हाळे, केलवड, वाळक , नांदखु  ख.ु, नांदखु  ब.ु) समावेश 

 तािवत योजनते (मंजरु योजनेस न  याने शासिकय मा  यता मा  यता घणेेची गरज नाही) करावयाचा 
अस  यास सदर कामाचे काय  ययी अदंाजप के क न  या आधारे िनिवदा प े तयार करण.े 

३) ७ गावांसह राहाता शहरा  या उवरीत पाणी मागणीचा वरील योजनेत समावेश क न सपंणू योजना 
न  याने सकं  पन क न तयार करण ेव  यानंतर योजनेस न  याने शासिकय मा  यता घेण.े  
तरी यािवषयी यो  य तो आदशे व िनणय होणसेाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ 

सादर. 
िनणय .२३९ यावर सिव तर चचा होऊन, वाढीव िशड  सं थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  पाणी 

परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, िज.अहमदनगर  योजने या िनिवदचे ेमसु ाच ेअवलोकन 
करणते येऊन, यास मंजरुी दे यात आली व ता काळ िनिवदा िस द करणेत यावी. तसेच या तािवत 
पाईपलाईन योजनेत िशड  प रसरातील दु काळ त सात गावांचा समावेश के यास या योजनेस सधुा रत 
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शासक य मा यता यावी लागले व यास बराचसा कालावधी लागेल, याकरीता दु काळ त सात गावांचा या 
योजनेत समावेश करणेचा ताव तुत थिगत ठेवणते यावा, असे ठरले.  

मा  राहाता नगर प रषदचेा समावेश करावाचा झा यास संपणू योजनेचा आराखडा व alignment 
बदलावी लागले. यामळेु सदर ताव अमा य कर यात आला.   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ दशनरांग यव थापन अतंगत कायाि वत करणेत आले या मोफत दशन पास (Time Base) काय णाली 

आधार णालीशी जोडण े(िलंक करणे) बाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१)भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण.े 

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

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

.५८० नसुार जा.नं.एसएसएसटी/वशी-आयटी/२४६५/२०१६ ने िद.१७ ऑग  ट, २०१६ रोजी म.े ि लोक 
िस  यु रटी िस  टीम ा.िल., ित पती यांना कायादशे देणते आलेला आह.े  या माण े मे. ि लोक िस  यु रटी 
िस  टीम ा.िल., ित पती यांनी सदरची काय णाली िद.१२.१२.२०१६ रोजी काया  वीत केलेली आह.े 

स ि थतीत काय णालीम  य ेसाईभ  ताचंे बोटाचे ठसे व फोटो इ. घऊेन  यांना दशन पास िवतरीत केले 
जातात. सं  थानमाफत राबिवणते येणारे िविवध धिमक, सामािजक उप म तसेच वेळोवेळी करावयाचे आवाहन 
साईभ  तापंयत पोहचिवणकेामी सं  थानकडे साईभ  ताचंी मािहती असण ेआव  यक आह.े दशनपास काय णाली 
िह Unique Identification Authority of India (UIDAI) याचं े माफत काया  वीत करणते आले  या 
आधार णालीशी जोड  यास साईभ  तां  या मािहतीची पडताळणी तसेच मािहती सं  थानला उपल  ध होऊ 
शकते.  

सबब, दशनपास काय णाली िह Unique Identification Authority of India (UIDAI) 
यांचमेाफत काया  वीत करणेत आले  या आधार णालीशी जोडणकेरीता करावयाच े कायवाहीबाबत,UIDAI 
यांचमेाफत नमे  यात आले  या NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.(NSDL e-Gov) यांचेशी 
संपक साधला असता  यांनी संदभ य ई-मेल ारे याबाबत सिव  तर मािहती व न दणीकामी आव  यक 
द  ताऐवजांचे मसदु ेसादर केलेले आहते. 

उपरो  त ा  त मािहतीनसुार सं  थानने Sub Authenticaiton User Agency (Sub AUA) िकंवा 
Authenticaiton User Agency AUA  हणनू न दणी के  यास सं  थानला फ  त साईभ  ताचंे मािहतीच े
पडताळणी “Yes/No” या  व पात करणचेी सिुवधा उपल  ध होणार आह.े सं  थानला साईभ  तां  या सहमतीने 
साईभ  ताचंी मािहती उदा. नांव, प  ता, मोबाईल न.ं इ. ा  त करावयाची अस  यास सं  थानला Authenticaiton 
User Agency (AUA) व KYC Authenticaiton User Agency (KAUA)  हणनू न दणी करण े
आव  यक आह.े NSDL e-Gov यांचेकडून ा  त झाले  या मािहतीनसुार Sub AUA, AUA व KAUA 
 हणनून दणी के  यास उपल  ध होणारी सिुवधा व याकामी यणेारा खच यांची तपिशलवार मािहती पढुील माण.े 

Sr.
No 

Requesting 
Entity 

Investment Services 

01 Sub AUA 

1. Annual License fee of 1 
(One) Lakh 
2. Transaction Charges0.20 per 
trn.or 2,000+ Taxes whichever 
is higher (monthly) 

1. Only Authentication “Yes/No” 
 
2. e-KYC Services cannot be 
availed  

02 AUA 

1. Bank Guarantee of 25 Lakhs 
for 10 years 
2. Rs. 5 Laks for 3 Months for 
testing on pre-production.  
3. License fee of 20 Lakhs for 2 
years 

1. An entity may avail the e-KYC 
services by registering as a KUA, 
though as mandated by UIDAI has 
to register as an AUA.   
2. e-KYC Information shared by 
UIDAI-Name, Address, Date of 
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Sr.
No 

Requesting 
Entity 

Investment Services 

4. Transaction Charges 1.00 per 
trn + Taxes 

Birth, Gender, Photograph, Mobile 
Number &Emai ID (If avable) 

03 KAUA No Additional charges.  
After some successful transaction 
UIDAI register requsting entity as 
KAUA   

  नमदु केले माण ेदशनपास णालीशी UIDAI यांचमेाफत काया  वीत करणते आलेली आधार णाली 
िलंक करणकेामी पढुील माण े पयाय उपल  ध असनू, िनवडले  या  पयायानसुार  यापढुे िदले  या सिुवधा 
सं  थानला उपल  ध होऊ शकतात. 

अ. Sub AUA -  हणनू न दणी के  यास सं  थानला फ  त साईभ  ताचंी पडताळणीची सिुवधा  यांच े
आधार नंबर व बोटाचे ठस ेयाआधारे “Yes/No” या  व पात ा  त होईल. याकामी नमदु केले माण े
वाष क परवाना फ  पये १ लाख मा  व पडताळणीकामी पये ०.२० (२० पैस)े ित साईभ  त एवढा 
खच येणार आह.े या सिुवधेअतंगत साईभ  ताचंी मािहती सं  थानला उपल  ध होणार नाही.  

आ. AUA व KAUA-  हणनू न दणी के  यास सं  थानला साईभ  ताचंे नाव, प  ता, मोबाईल नंबर, फोटो व 
ई-मेल आयडी (उपल  ध अस  यास) इ. मािहती  यांचे आधार नंबर व बोटाचे ठसे याआधारे ा  त होऊ 
शकते. याकामी सं  थानला नमदु केले माण े२५ लाख पय ेबॅकं गरंॅटी १० वषाकरीता, पय े५ लाख 
काय णाली तपासणीकरीता (३ मिह  यांकरीता), २० लाख पय े परवाना फ  दोन वषाकरीता तसचे 
साईभ  ताचंी मािहती उपल  ध करणकेामी पये ०१/- ती साईभ  त इतका खच येणार आह.े  
दशनपास काय णाली UIDAI यांचेमाफत काया  वीत करणते आले  या आधार णालीशी 

जोडणेकामी पयाय“अ” व “आ” म  य ेनमदु केले माण,े याकामी यणेारा अपे ीत खच व  याअतंगत उपल  ध 
होणा-या सिुवधा याचंा  ताव पढुील िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  
आह.े      

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण े दशनरांग पास काय णाली UIDAIयांचमेाफत काया  वीत 
करणते आले  या आधार णालीशी जोडणी करणकेामी ा  त झाले  या मािहतीनसुार उपल  ध पयाय व 
 याअतंगत उपल  ध सिुवधा तसेच याकामी येणारा खच पढुील माण ेआह.े  
अ. Sub AUA -  हणनू न दणी के  यास सं  थानला फ  त साईभ  तांची पडताळणीची सिुवधा  यांचे 

आधार नंबर व बोटाचे ठस ेयाआधारे “Yes/No” या  व पात ा  त होईल. याकामी नमदु केले माण े
वाष क परवाना फ  पये १ लाख मा  व पडताळणीकामी पये ०.२० (२० पैस)े ित साईभ  त एवढा 
खच येणार आह.े या सिुवधेअतंगत साईभ  ताचंी मािहती सं  थानला उपल  ध होणार नाही. 

आ. AUA व KAUA-  हणनू न दणी के  यास सं  थानला साईभ  ताचंे नाव, प  ता, मोबाईल नंबर, फोटो व 
ई-मेल आयडी (उपल  ध अस  यास) इ. मािहती  यांचे आधार नंबर व बोटाचे ठसे याआधारे ा  त होऊ 
शकते. याकामी सं  थानला नमदु केले माण े२५ लाख पय ेबॅकं गरंॅटी १० वषाकरीता, पय े५ लाख 
काय णाली तपासणीकरीता (३ मिह  यांकरीता), २० लाख पय े परवाना फ  दोन वषाकरीता तसचे 
मािहती साईभ  ताचंी मािहती उपल  ध करणकेामी पय े०१/- ती साईभ  त इतका खच येणार आह.े  
दशनरांग पास णाली आधार णालीशी जोडणकेामी पयाय“अ” व “आ” म  य े नमदु केले माण,े 

याकामी येणारा अपे ीत खच व  याअतंगत उपल  ध होणा-या सिुवधा यांचा  ताव पढुील िनणयाथ 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी. 

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- आिथक, तांि क व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- नमदु केले माण े दशनरांग पास काय णाली UIDAIयांचमेाफत 
काया  वीत करणते आले  या आधार णालीशी जोडणी करणकेामी ा  त झाले  या मािहतीनसुार उपल  ध पयाय 
व  याअतंगत उपल  ध सिुवधा तसचे याकामी येणारा खच पढुील माण ेआह.े  

अ. Sub AUA -  हणनू न दणी के  यास सं  थानला फ  त साईभ  तांची पडताळणीची सिुवधा  यांचे 
आधार नंबर व बोटाचे ठस ेयाआधारे “Yes/No” या  व पात ा  त होईल. याकामी नमदु केले माण े
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वाष क परवाना फ  पये १ लाख मा  व पडताळणीकामी पये ०.२० (२० पैस)े ित साईभ  त एवढा 
खच येणार आह.े या सिुवधेअतंगत साईभ  ताचंी मािहती सं  थानला उपल  ध होणार नाही. 

आ. AUA व KAUA-  हणनू न दणी के  यास सं  थानला साईभ  ताचंे नाव, प  ता, मोबाईल नंबर, फोटो व 
ई-मेल आयडी (उपल  ध अस  यास) इ. मािहती  यांचे आधार नंबर व बोटाचे ठसे याआधारे ा  त होऊ 
शकते. याकामी सं  थानला नमदु केले माण े२५ लाख पय ेबॅकं गरंॅटी १० वषाकरीता, पय े५ लाख 
काय णाली तपासणीकरीता (३ मिह  यांकरीता), २० लाख पय े परवाना फ  दोन वषाकरीता तसचे 
मािहती साईभ  ताचंी मािहती उपल  ध करणकेामी पय े०१/- ती साईभ  त इतका खच येणार आह.े  
दशनरांग पास णाली आधार णालीशी जोडणकेामी पयाय “अ” व “आ” म  य े नमदु केले माण,े 

याकामी येणारा अपे ीत खच व  याअतंगत उपल  ध होणा-या सिुवधा यांचा  ताव पढुील िनणयाथ 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२४० यावर सिव तर चचा होऊन, दशनरांग यव थापन अतंगत कायाि वत करणेत आले या मोफत दशन पास (Time 
Base) काय णाली आधार णालीशी जोडणे (िलंक करणे) कामी खपु मोठया माणावर खच येत अस यामळेु, 
तसेच णालीची स  कर याबाबतचा मु ा स या मा.सव च यायालयाम य े लंिबत अस यामळेु उपरो  

ताव अमा य करणेत आला.              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ “साईटेक क प दु ती व दखेभाल” साठी ई-िनिवदा िकयेअतंगत निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत 

म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांच े माफत क प दखेभालीच े कामकाज पवु या कायादशेा माण े चाल ू
ठेवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 
दणेे. 

यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :-  
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९रोजीचे सभेतील िनणय . ७९९. 
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२ 
३. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ४३२ 
४. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ५५९ 
५. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१८ 

ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९रोजीच े सभेतील िनणय . ७९९अ वये 
मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली होती. साईटेक 

क  पाअतंगत कर  यात आले  या करारना  यानसुार क  प दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझटं टे  नोलॉजी, पणु े यांचा 
कालावधी माह ेएि ल-२०१७ अखेर सपंु  टात आलेला आह.े  

सबब, साईटेक क  प दु  ती दखेभालीसाठी चलीत प तीने निवन कंपनीची नेमणकू करणसेाठी ई-
िनिवदा ि या राबिवणकेामी,मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२ 
अ  वय,े M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यांची एक वष कालावधीसाठी 
जा.न.ंएसएसएसटी/ आयटी/२५७५/२०१६ िद.२३.०८.२०१६ अ  वये “क  स  टंट”  हणनू नमेणकू करणते 
आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ४३२ अ  वये साईटेक क  प 
दखेभालीचा म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचा कालावधी एि ल-२०१७ अखेर संपु  टात आ  यान,े याकामी 
निवन कंपनीची नेमणकू होईपयत  यांनी सादर केले  या ितमाह र  कम पय े १४,४४,०००/- + कर मा  

 तावा माण े क  प देखभालीच ेकामकाज म.ेकॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचमेाफत चाल ूठेवणकेामी मा  यता 
दणेेत आलेली आह.े  यानसुार म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांना जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/१४१५/२०१७ 
िद.१६ जुन, २०१७ रोजी कायादशे देणते आललेा आह.े 

म.ेके.पी.एम.जी., मुंबई यांना िदले  या कायादशेा माण े  यांनी िनिवदा ि या राबिवणकेामी कायवाही 
क न ई-िनिवदा ि येसाठी आव  यक िनिवदचेा मसदुा सं  थानला सादर केलेला होता.  यानसुार “साईटेक 

क  प-२” साठी ई-िनिवदा मतुदवाढीसह िद.२०.०३.२०१७ ते िद.२४.०७.२०१७ या कालावधीत िस  
करणते आलेली होती. सदरच े कालावधीम  य े ई-िनिवदा ि यअेतंगत आव  यक िनिवदा ा  तझाले  या 
नस  याने मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ अ  वय,े साईटेक क  प 
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ट  पा-२ िनिवदिेवषयी मािहती तं  संचालनालय यांच े मागदशनानसुार म.ेकेपीएमजी यांनी क  प अहवाल व 
िनिवदे  या मसदुमे  य ेआव  यक सधुारणा तथा दु  ती क न  याची तपिशलवार मािहती तसेच ओरॅकल ईआरपी 
व इतर काय णाली यांची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेसमोर सादर केलेली 
आह.े ई-िनिवदा ि येिवषयी चचा करणकेरीता म.ेकेपीएमजी यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१८ 
रोजीच ेसभमे  य ेबोलिवणते आलेले होते. यावेळी सिव  तर चचअतंी म.ेकेपीएमजी यांना क  प अहवालाम  य े
असले  या टुी दु  त क न सधुारीत क  प अहवाल व िनिवदा मसदुा लवकरात लवकर सादर करणेबाबत 
कळिवणते आललेे आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ अ  वय,े म.ेकॉ  नीझटं 
टे  नॉलॉजी, पणु े यांनी क  प दखेभालीचे कामकाज थांबिव  यास, सदरह काय णाली सु  ठेवणसेाठी निवन 
कंपनीची नमेणकू करणसेाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, असहेी िनदश देणते आलेले 
आहते. सदर िनदशानसुार इकडील िवभागाच ेिद.२३.०१.२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणीअ  वये सदरकामी ई-िनिवदा 

ि या राबिवणसे मा  यता घणेेत आलेली आह.े  यानसुार सदरची ई-िनिवदा िद.०२.०२.२०१८ रोजी िस  
करणते आलेली आह.े ई-िनिवदा ि येअतंगत ा  त िनिवदां  या तांि क िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच े
िद.१२.०३.२०१८ रोजीच ेसभेसमोर उघडणते आलेले आहते.  

उपरो  त नमुद केले माण े साईटेक क  प दु  ती दखेभाल ई-िनिवदा ि येअतंगत पा  
िनिवदाधारकां  या वािण  यक िनिवदा उघडून पा  िनिवदाधारकास कायादशे िदलेनतंर सदरच े  िनिवदाधारकास 
म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचेकडून क  पािवषयक तांि क व अनषुांिगक ान ा  त क न घेतलेनतंरच 

क  प दु  ती-दखेभालीचे कामकाजास  य  सु वात करता यणेार आह.े  म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांना 
दु  ती देखभालीसाठी दे  यात आले  या कायादशेा माण े  यांची याकामीची मदुत िद.३०.०४.२०१८ रोजी 
संपु  टात येत आह.े सबब, ई-िनिवदा ि येअतंगत क  प दु  ती- दखेभालीसाठी नमेणकू झाले  या निवन 
कंपनीने म.ेकॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु े यांचेकडून क  पिवषयक आव  यक मािहती ा  त क न घऊेन  य  
दखेभालीचे कामकाज िद.०१.०५.२०१८ रोजी सु  न के  यास क  पाअतंगत काया  वीत काय णाल वर  याचा 
प रणाम होऊ शकतो.   

साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत काय णाली व अनषंुिगक हाडवेअर व नेटवक णाली सरुळीत सु  
राहावी याकरीता, क  प दखेभालीच े कामकाज िद.०१.०५.२०१८ पासनू म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े
यांचमेाफत  यांना िद.१६.०६.२०१७ रोजी िदले  या कायादशेातील अटी/शत माण े  ितमाह र  कम पय े
१४,४४,०००/- + कर या माण,े याकामी निवन कपंनीची नमेणकू होईपयत चालू ठेवणसेाठी मा  यता 
िमळणकेामीचा  ताव, मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े   

मागणी:- उपरो  त ा  तािवकेत नमदु केले माण,े साईटेक क  प दु  ती-देखभालीसाठी निवन 
कंपनीची नमेणकू होईपयत क  पाअतंगत काया  वीत काय णाली व अनुषिंगक हाडवेअर व नेटवक णाली 
सरुळीत सु  राहावी याकरीता, क  प दखेभालीचे कामकाज िद.०१.०५.२०१८ पासनू म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, 
पणु े याचंेमाफत  यांना याकामी दणेेत आले  या कायादशेातील अटी/शत माण े ितमाह र  कम पय े
१४,४४,०००/- + कर या माण,े चालू ठेवणसेाठी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव, मा.व ् यव  थापन सिमतीचे 
सभेसमोर सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी.  

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क व शासक य तसेच आिथक 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- साईटेक क  प दु  ती-दखेभालीसाठी निवन कंपनीची नमेणकू 
होईपयत क  पाअतंगत काया  वीत काय णाली व अनषंुिगक हाडवेअर व नेटवक णाली सरुळीत सु  राहावी 
याकरीता, क  प देखभालीचे कामकाज िद.०१.०५.२०१८ पासनू म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचमेाफत 
 यांना याकामी दणेते आले  या कायादशेातील अटी/शत माण े ितमाह र  कम पये १४,४४,०००/- + कर 

या माण,े चालू ठेवणसेाठी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव, मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .२४१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  
  तसेच साईटेक क प ट पा-१ या क पा या दखेभाल, दु तीसाठी काढ यात आले या ई- िनिवदा 

ि येम य े दोनच िनिवदाधारक तांि क या पा  ठर यान,े सदरह िनिवदा ि या र  कर यात यावी, असे 
ठरले.                  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



91 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

िवषय नं.१९ ी साईबाबांच े समाधी मंिदरातील आरती व बाहेरील टेज काय माकरीता आव यक असले या साऊंड 
िस टीम सािह य ई-िनिवदा प दतीन ेखरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंािजत र म .९,३१,८१८+ टॅ स 
एवढया खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-१) २१ (ग) भ  तांना मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 
धाम क सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  िद.१३ जुल,ै२०१७ रोजी ा  त झाललेा 
सधुारीतअिधिनयमातील तरतूद .५मु  य अिधिनयमा  या  कलम १४ म  य े(तीन) खंड (ख) मधील तरतुद.  

 

    यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक:- १) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३१/०८/२०१६ रोजीच ेसभेतील 
िनणय .६२६.  

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० 
३) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील आय  या वेळचा िवषय . १७  

िनणय .६६९. 
 

ा  तािवक:- ी साईबाबाचंे समाधी मिंदरातील आरतीच े आवाजाकरीता मु  य  विनक  मम  य े
साऊंड िस  टीम यं णा ब सिव  यात आलेली आह.े तसेच  टेज काय माची साऊंड िस  टीम यं णा अपरुी पडत 
अस  याने सदरची यं णा शता  दी महो  सवाचे  टीने अ यावत करणकेामी महारा   शासनाचे मािहती तं ान 
िवभागामाफत (Maha IT Maharashtra)  विन ेपण यं णचेा स  ह कर  यात आललेा आह.े  यानसुार  यांनी 
DPR दखेील बनिवला असनू सदर DPR म  य े करावयाच े  आव  यक  या बदलाबाबत  याना ई-मेल  दारे 
कळिव  यात आले आह.े स ि थतीत कायरत असलेली  विन पेण िवभागाची यं णा सन १९९५ साली खरेदी 
क न कायाि वत कर  यात आललेी आह.े सदरह यं णा ही २२ वषापवु ची असनू ती तां ीक  टया कालबा  
झालेली अस  यान ेस  यि थतीत कायाि वत असलेले Audio Amplifier वारंवार बंद पडतात. 

  तथापी, सदरच े Audio Amplifier ह े २२ वषापवु पासनू वापरात  अस  याने  याचे  पेअर पाटस ्
दखेील माकटम  य ेऊपल  ध होणसे असं  य अडचणी िनमाण होत असनू नादु  त झाललेे Audio Amplifier 
दु  त करण ेिदवसिदवस अडचणीचे होत आह.े तसचे  टेज काय माचे Amplifier ह ेओ  हरलोड होत आहते 
तसेच दनंैिदन वापरामळेु Speaker  या Tuter Coilव इतर साऊंड िस  टीम सािह  य खराब झा  याने निवन खरेदी 
करण े अ  यतं आव  यक अस  याने याबाबत िद.०६/०२/२०१८ रोजीच े िटपणी अ  वये सिव  तर  ताव सादर 
कर  यात आला होता. 

   परंत,ु सदर  तावावरील िनदशास अनसु न मा.उपिज  हािधकारी साहबे यांचेशी सम  चचा केली 
असता, सदर चचअतंी  यांनी सदर सािह  याम  य े इतर मह  वा  या अ  याव  यक लागणा-या साऊंड िस  टीम 
संबधीत सािह  याचा समावेश क न सदर कामी ई-िनिवदा िस  द क न िवहीत प  दतीने सदरचे सािह  य खरेदी 
कर  यात यावते, अस ेचचअतंी िनदश िदल ेआहते. 

   यानसुार खालील तपिशलातील नमदु सािह  य अ  याव  यक असनू तातडीने खरेदी कर  याची 
आव  यकता आह.े  

 
 

 

Sr.No. Item Description/ 
Specification 

Model Number Make Quantity Rate Total Amount 
Rupees 

1 Power Amplifier CMX800VA -230 QSC    3Nos 48,600/-      1,45,800/- 
2 Mic Stand (Big) ATS-200 Ahuja 10 Nos 496/- 4,960/- 
3 Mic Stand (Small) DGT Ahuja 10 Nos 521/- 5,210/- 
4 Mic SM 58A- LC 

(Without Swith) 
Shure/USA 5Nos 7,000/- 35,000/- 

5 Shure gooseneck  
cordless mic 

MX415+MX890b
ase 

shure 2 Nos 48380/- 96,760/- 

6 Sennheiser cordless 
mic 

EW 500/ mic 945 
G3 

SENNHISER 2 Nos 62000/- 1,24,000/- 

7 Drama (Stage) 
Condenser Mic 

MKE 600 Sennheiser 2 Nos 24,000/- 48,000/- 

8 Studio master Amp  PA.6.0 KW Studio master 1 Nos 41,610/- 41610/- 
9 DBX driver 260 DBX260 DBX 1 Nos 29,170/- 29,170/- 
10 Amp. Crown  9000 MAI Crown 1 Nos 1,36,728/- 1,36,728/- 
11 Amp. Crown  5000 MAI Crown 1 Nos 1,00,267/- 1,00,267/- 
12 JBL speaker PRX 415 m JBL 2 Nos 34,182/- 68,364/- 
13 JBL Tuter Coil  JBL SRX725 JBL-USA 

make 
5 Nos 7,297/- 36,485/- 
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14 Sehniser wireless mic XSW65 sehniser 2 Nos 21,258/- 42,516/- 
15 Audio Distributter 1 in 08 out 

MX882 
Behringrer 2 Nos 8,474/- 16,948/- 

Total Amount :- In Rupees Nine Lac Thirty One Thousand Eight Hundred Eightin Only 

Tax 

9,31,818/-+ Tax 

  मागणी:- उपरो  त िवषयास अनसु न  तािवकेत नमदु केले  या तपशीलानसुार साऊंड िस  टीम 
सािह  य खरेदी कर  याकरीता िविवध परुवठाधारकांकडुन दरप क मागिवले आहे.   यातील  यनु  तम असलेले दर 

ा  धर  यात आलेले असनू सदर कामी येणा-याअदंाजे र  कम पये  9,31,818/-+ टॅ  स मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी व सदर सािह  य ई-िनिवदा प  दतीन े खरेदीकरणसेमा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करता येईल,अस ेन  मत आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश,तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुानः- तंि क, आिथक व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-उपरो  त  तािवकेत व मागणीम  य ेनमुद केलेनुसार ी साईबाबाचं े
समाधी मंिदरातील आरती तसेच मंिदर व शता  दी िवभागामाफत  टेजवरील साई भजन सं  या काय माकरीता 
अ  याव  यक असलेल ेसाऊंड िस  टीम सािह  य ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी कामी सं  थानच ेसकेंत  थळावर मराठी 
व इं जी म  य ेजाहीरात िस  द क न जनसपंक िवभागामाफतमुंबई व पुण ेयेथनु कािशत होणारे जा  त खपाच े
मराठीव इं जी वृ  तप ात जािहरात िस  दकरणसे व याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम 9,31,818/-+ टॅ  स(अ री 
र  कम .नऊ लाख एकतीस हजार आठश े आठरा मा  + टॅ  स) चे खचास  मा  यता िमळणकेामी  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर 

िनणय .२४२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच 
तािवत सािह य खरेदी करतेवेळी सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांच ेमागदशन घे यात याव,े असे ठरले. 

                     (कायवाही- विन ेपण िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० साईआ म भ िनवास िवभागाकडील बेडशीट, उशीक हर धणु/े इ ी करण,े टॉवेल धुवनू ायर करण,े चादर धुणे 

व भ ांच ेकपडे, भ ांकडून शु क आका न धणु/े इ ी क न घणेकेामी वतमानप ात जािहरात िस द क न ई-
िनिवदा मागिवणेस व येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ  तांना मंिदरात 
दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख)“भ  तांना राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ े बांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

   तावनाः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  तव ्यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनसुार 
साईआ म भ  तिनवास िवभागात भ  ताचंे िनवास  यव  थसेाठी एकूण १५३६ खो  या कायरत असनू, या िठकाणी 
साईभ  तानंा चांग  या दजाची िनवास  यव  थािमळावी यासाठी मा.  यव  थापन मंडळा  या िनणयानुसार येथील 
बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु ेव भ  ताचंे कपडे भ  तांकडून शु  क 
आका न धणेु/इ  ी क न देण ेही कामे लॉ  ीठेकेदारांकडून आऊटसोस प  दतीने क न घेतली जात आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं०१ िनणय 
.४९२(०९) अ  वये लॉ  ी ठेकेदार मे.साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हसेस,सावळीिवहीर यांना जा.नं.एसएसएस/ 

वशी-साईआ म भ  तिनवास/१६७०/२०१७ िद.२९/०६/२०१७ ने िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ 
अखेर एक वष कालावधीकरीता खालील को  टकात दशिवले माण ेकायादशे दे  यात आलेला आह.े 

  अ) सं  थानचे कपडे 
अ.नं. कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव करांसह 
०१ बेडशीट धवुून इ  ी करणे २.९० 
०२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण.े १.७५ 
०३ टॉवेल धवुनू ायर करण.े २.७५ 
०४ चादर धणेु ४.९० 
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ब) भ  तांचे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धुण/ेइ  ी करणे. 
पु षांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे. पु षांचे कपडे फ  त इ  ी करणे. 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये 
सव करासह अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 

करासह 
१ सफारी सटु १६.०० १ सफारी सटु ८.०० 
२ शट/टी शट ८.०० २ शट/टी शट ४.०० 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८.०० ३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ४.०० 
४ जाकेट/  वेटर ८.०० ४ जाकेट/  वेटर ४.०० 
मिहलांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे. मिहलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे. 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पयेसव 
करासह अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 

करासह 
१ साडी २०.०० १ साडी १२.०० 
२  लाऊज ६.०० २  लाऊज ३.०० 
३ टी-शट ८.०० ३ टी-शट ५.०० 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ८.०० ४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ५.०० 
५ पॅ  ट/जी  स ८.०० ५ पॅ  ट/जी  स ५.०० 
६ नाईट सटु १३.०० ६ नाईट सटु ६.०० 
७ जाकेट/  वेटर ८.०० ७ जाकेट/  वेटर ५.०० 
८ पेटीकोट/गाऊन १०.०० ८ पेटीकोट/गाऊन ३.०० 
मुलांचे कपडे धणेु/इ  ी करणे. मुलांचे कपडे फ  त इ  ी करणे. 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 
करासह अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 

करासह 
१ सफारी सटु १५.०० १ सफारी सटु ८.०० 
२ शट/टी शट ८.०० २ शट/टी शट ४.०० 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८.०० ३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ४.०० 
४ जाकेट/  वेटर ८.०० ४ जाकेट/  वेटर ४.०० 
५ शॉट पॅ  ट  ८.०० ५ शॉट पॅ  ट  ४.०० 

   तावः- सन २०१७-१८ ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव सु  असनू, साईभ  ताचंी मोठ्या 
माणावर गद  वाढत आह.े साईभ  तानंा चांगली सेवा सिुवधा उपल  ध  हावी याकरीता सं  थानचे या 

िवभागातील बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु े तसेच िनवासी 
साईभ  ताचंे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणु/ेइ  ी क न दणे ेही काम ेम.ेसाई  दालॉ  ी अॅ  ड सि हसेस, 
सावळीिवहीर या लॉ  ी ठेकेदाराकडून आऊटसोस प  दतीने क न घेतली जात आह.े सदर कामाचा कालावधी 
िद.३०/०६/२०१८ रोजी सपंु  टात येत असनू, न  यान े दैिनक वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा 

ि या करावी लागणार आह.े 
अ)  थािनक लॉ  ी दरधारकांकडून स  या  या बाजारभावाची चौकशी केली असता,  यांनी िदले  या सव करांसह 
दरांचा तपशील खालील माण.े 
 

अ.नं. तपशील दरमहा सरासरी 
लॉ  ीसाठी 
कपड्यांची 

सं  या 

म.ेसाईराज लॉ  ी 
सि हसेस, 

सावळीिवहीर 
यांनी िदलेल ेदर . 

म.ेसाई  दा लॉ  ी 
अॅ  ड सि हसेस, 
सावळीिवहीर 

यांनी िदलेल ेदर . 

म.ेघर दा 
ायि लनस, 
कोपरगाव 

यांनी िदलेल ेदर . 

सरासरी 
बाजार 

भावाच ेदर 

१. बेडशीट  २७०६८ ६:५० ४:५० ५:०० ०५:३३ 
२. उशी क  हर १८९१० ३:०० ३:०० ३:०० ०३:०० 
३. चादर ९८६२ १०:०० ८:०० ७:०० ०८:३३ 
४. टॉवेल ३६७५ ४:०० ३:०० ४:५० ०३:८३ 

   उपरो  त त   याव न अस ेिदसनू यतेे क , सं  थानचे ई-िनिवदे  दारे ा  त झालेले दर ह ेआज  या बाजार 
भावापे ा कमी आहते. 

  ब) सन २०१७-१८ या आिथक वषाम  य े माहजेलैू २०१७ ते माह े जानेवारी २०१८ अखेर सहा 
मिह  यांम  य े .११,८७,३७२/- एवढा खच झाललेा असनू, फे वुारी २०१८ ते जुन २०१८ अखरे या पाच 
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मिह  यांम  य ेसभंा  य खच .५,९६,३६०/- इतका होईल. अस ेएकूण या आिथक वषात .१७,८३,७३२/- खच 
अपेि त आह.े  याचा सिव  तर तपशील पढुील माण-े 
अ.नं मिहना बील र  कम पये एकूण र  कम पये 
१ जूलै २०१७ २,४०,०११/- २,४०,०११/- 
२ ऑग  ट २०१७ १,९५,७००/- १,९५,७००/- 
३ स  टबर २०१७ १,६७,२०९/- १,६७,२०९/- 
४ ऑ  टोबर २०१७ १,५९,८७१/- १,५९,८७१/- 
५ नो  हबेर २०१७ १,९४,०१०/- १,९४,०१०/- 
६ िडसबर २०१७ १,११,२९९/- १,११,२९९/- 
७ जानेवारी २०१८ १,१९,२७२/- १,१९,२७२/- 
  एकूण झालेला खच ११,८७,३७२/- 
या चाल ू वषातील माह े फे वुारी २०१७ ते जनु २०१८ अखरे होणारा 
संभा  य खच (माह ेजानेवारी २०१८ म  य ेझालेला खच .१,१९,२७२/- 
दरमहा खच गहृीत ध न ५ म ही  यांचा अदंाजे सभंा  य खच) 

५,९६,३६०/- 

  एकूण खच १७,८३,७३२/- 
 
  सन २०१७-१८ या वषाम  य ेसभंा  य खच .१७,८३,७३२/- झालेला असनू, पढुील सन २०१८-१९ 

या एक वषाकरीता या िवभागातील लॉ  ी कामासाठी येणा-या अदंाजे खचाचा तपशील खालील माण.े  
२०१७-१८ मधील 

संभा  य खच 
पढुील वषासाठी 

होणारा वाढीव खच 
१० % 

अदंाजे १० % 
वाढसह एकूण 
र  कम पय े

१८ % 
जी.एस.टी 

र  कम पय े

एकूण सन २०१८-१९ 
वषासाठी अंदािजत एकूण 

र  कम पय े
१७,८३,७३२ १,७८,३७३ १९,६२,१०५ ३,५३,१७८ २३,१५,२८३ 

  सन २०१८-१९ या वषाकरीता अदंाजे र  कम .२३,१५,२८३/- (अ री .तेवीस लाख पंधरा हजार 
दोनश े याऐशंी मा ) इतका खच अपेि त आह.े  यास मा.  यव  थापन मंडळाची मा  यता िमळा  यानतंर ई-िनिवदा 

ि या राबवावी लागणार आह.े 
िवभागाच े  प  ट मत/ अिभ ायः- सन २०१७-१८ या आिथक वषाचा कालावधी िद.३०/०६/२०१८ 

अखेर सपंु  टात येत आह.ेसाईभ  तांना दे  यात यते असले  या सवेा-सिुवधांम  य े अडचण िनमाण होऊ नय,े 
यासाठी दर  यान  या कालावधीत खालील माण ेआऊटसोस प  दतीने कपडे लॉ  ी क न घेणकेामी सन २०१८-
१९ या वषासाठी न  यान ेई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आह.े  

१) जनसंपक कायालयामाफत दिैनक वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे, 
२) सन २०१८-१९ या एक वषाकरीता बेडशीट, उशी क  हर धणेु/इ  ी करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े 

चादर धणु े व िनवासी भ  ताचंे कपडे शु  क आका न धणु/ेइ  ी क न दणे े कामाकरीता 
.२३,१५,२८३/- (अ री .तेवीस लाख पंधरा हजार दोनशे याऐशंी) मा चे खचास, 

       उपरो  त ०१ व ०२ बाब स मा.  यव  थापन मंडळाची मा  यता घणेकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
मंडळा या सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२४३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या वषाम ये साईआ म भ िनवास िवभागाकडील बेडशीट, 
उशीक हर धणु/े इ ी करणे, टॉवेल धवुनू ायर करणे, चादर धणु ेव भ ांच ेकपडे, भ ांकडून शु क आका न 
धणु/े इ ी क न घेणकेामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े .२३,१५,२८३/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ जु या जीण २००० नग रबराई ड वॉयरफोम मॅ ेसची शासनाच ेमंजरुी घऊेन वािषक उ चतम दर कराराने िव  

करणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु- १७ चा ४ – िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत केलेल,े प  नास हजार पयांपे ा 

अिधक िकंमतीच े कोणतेही जडजवािहर, दािगन े व इतर मौ  यवान जगंम मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी 
पवुमंजरुीने असेल  याखरेीज, सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनु ठेवता येणार नाही िकंवा अ  यथा 
अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही. 
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   मा.  यव थापन सिमतीचा ठराव- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. १९.०९.२०१६ रोजी झाले  या 
सभेमधील  िवषय ं -०९ व  िनणय ं -६४६ 

    तावना– उपरो  त िनणया  वये िवभागासाठी आव  यक असले  या २००० नग  वॉयर फोम मॅ ेस 
वॉटर फु मॅ ेस ोटे  टरसह खरेदी कर  यात आ  या आह.े सन-२०११ म  य े खालील माण े२००० नग रबराई  ड 
 वॉयरफोम मॅ ेसची खरेदी क न साईभ  तांचे वापरात घे  यात आले  या हो  या तपशील खालील माण.े 

अ. 
नं 

संगणक कोड व  तुचे नाव नग दर ित नग 
.  प.ै 

एकुण िकमंत असेट 
टाईप 

1 MAT-6002 रबराई  ड  वॉयरफोम मॅ ेस 1997 2875.00 57,41,375 FURN 
2 MAT-6004 रबराई  ड  वॉयरफोम मॅ ेस 03 2875.00 8,625 FURN 

            वरील माण े गादयाचा वापर समुारे ६ वषापासनु सतत होत आह े  यामळेु गादया खराब झाले  या 
आहते, फाटले  या आहते आता नवीन २००० नग  वॉयर फोम मॅ ेस वॉटर फु मॅ ेस ोटे  टरसह खरेदी कर  यात 
आले  या आहते.  

  िवभागाची मागणी-   ततु  या जु  या िन पयोगी गादया भ  ताचंे सेवेतुन काढुन घेऊन,  यांचा उपयोग 
नस  याने उिचत प  दतीन ेअिभलेख क ामाफत िवकता येतील.  

   िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- जु  या रबराई  ड  वॉयरफोम मॅ ेस २००० नगांची िद.३१.०३.२०१७ 
अखेर घसारा वजा िकंमत .२३,५९,९५७.६३ पैसे (अ री पये तेवीस लाख, एकोणसाठ हजार, नऊश े
स  ताव  न, पेस ै ेस  ठ मा ) इतक  अतंगत लेखापरी ण िवभागान ेिनि त केली आह.े 

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद .१७-४ म  य े“िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत केलेल,े प  नास हजार 
पयांपे ा अिधक िकंमतीच ेकोणतेही जडजवािहर, दािगन ेव इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता, रा  य शासना  या 

लेखी पवुमंजरुीन ेअसले  याखेरीज, सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनु ठेवता येणार नाही िकंवा 
अ  यथा अ  य सं िमत कर  यात यणेार नाही ” अस ेनमदु अस  याने सदरबाबत महारा   शासनाची मंजुरी  यावी 
लागेल तदनतंर नमदु माण े २००० नग रबराई  ड  वॉयरफोम मॅ ेस ची उिचत प  दतीन े अिभलेखक  माफत 
िव  क न ा  त र  कम सं  थान कोषात जमा करावी लागले व सदर  या न दी िवभागाकडील डेड  टॉक 
रिज  टरमधनु कमी करा  या लागतील. 

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे समोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२४४ यावर सिवसत्र चचा होऊन, जु या जीण २००० नग रबराई ड वॉयरफोम मॅ ेसची शासनाच े मंजरुी घेऊन 

वािषक उ चतम दर कराराने िव  करणकेामी या उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
 (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ शै िणक वष २०१८-१९ करीता यिुनयर के.जी. वगासाठी वेश ि या राबिवणसे मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. 
१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी संमती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – नवीन  ताव  
ा  तािवक– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  संचलीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 

 कुल,िशड  कायम िवनाअनदुानीत तत्  वावर चालिवली जाते. शाळेची ाथिमक िवभागाची इ. १ ली ते ७ वी 
पयत व मा  यिमक िवभागाची  इ.८ वी ते १० वी पयत िनयमानसुार शालेय मा  यता घे  यात आलेली आह.े  सन 
१९९० पासनू शाळा  सु  कर  यात आली ते  हापासनू आप  या शाळेत पवु ाथिमक िवभाग  य.ु केजी व िस. 
केजी. वगानां वेश दे  यात यते आहते. शाळे  या िश क व िश केतर आकृतीबंधात  पुव ाथिमक िवभागासाठी 
एकूण ०८ सहा. िश क पद ेमंजूर क न घे  यात आललेे आहते. सन १९९० ते सन २००७ पयत  य.ु केजी  या 
०३ वग तुकडी कायरत हो  या परंत ूसं  थानचे शासन व  त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीने  यांचे अख  यारीत 
 यावेळी िनणय  घऊेन व पालकाचंे मागणीनुसार  य.ु केजी तुकडी सं  यते वाढ केली. सन २०१०  ते २०१८ 

अखेर  य.ु केजी  तुकडी सं  यते वाढ होऊन आजिमतीस  य.ु केजी  या ०५ व िसनीयर केजी  या ०५ अशा पवु 
ाथिमक िवभागा  या एकूण १० वग तुकडी कायरत  झाले  या आहते.  केजी च ेहचे िव ाथ पढु ेइय  ता १ ली 

साठी िव  ट  क न घतेले  जातात व प रणामी पढुील वग तुकड ची नसैिगक वाढ होते. आहते.  
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   सन १९९०  ते २०१८ अखेर  य.ु केजीचे  वग तुकडीवाढी बाबतचा  तपिशल खाली माण ेआह.े  
अ. 
नं. 

सन  य.ु केजी 
कायरत तुकडी 

 य.ु केजी कडे  
वाढ झाललेी 
तुकडी सं  या 

 य.ु केजी कडे  
कमी  झालेली 
तुकडी सं  या 

 य.ु केजी िवभाग 
एकूण कायरत तुकडी 

सं  या 
१ १९९० ते १९९८  ०२ --- -- ०२ 
२ १९९९ ते २००३  ०२ ०१ -- ०३ 
३ २००४ ते २००६  ०२ --- ०१ ०२ 
४ २००६ ते २००७  ०२ ०१ -- ०३ 
५ २००८ ते २००९  ०३ ०२ -- ०५ 
६ २००९ ते २०१०  ०३ --- ०२ ०३ 
७  २०१०  ते २०१३    ०३ ०३ -- ०६ 
८ २०१३ ते २०१८ अखेर  ०५ -- ०१ ०५ 

शाळे  या िश णाचा दजा व इतर शाळे  या तुलनेत अ  यतं अ  पदरात असलेले शै िणक शु  क व 
 कुलबस शु  क िवचारात घेता पालकांनी आप  या शाळेला मोठया माणावर पसतंी देवनू पा  यांला शाळेत वेश 

िमळणसेाठी पालकानंी  यावेळेच े मा.  यव  थापन सिमती व शासनाकडे पाठपरुावा क न, संगी आंदोलन े 
क न  य.ु केजी वग तुकडी वाढिव  यास भाग पाडलेले आह.े सगंी िमडीयाचा वापर तसचे राजक य दबाव 
आणनू  य.ु केजी चे वेश वेळोवळेी वाढिवले आह.े यामळेु  सन २०१० पासनू सन  २०१८ पयत   य.ु केजी वग 
तुकडीम  य ेमोठया माणावर वाढ झालेली िदसनू यतेे.  सन २०१० पासनू  यके शै िणक वषात िकमान २०० 
िव ा  याना  य.ु केजी साठी वशे दे  यात आलेले आहते. केजी वगासाठी वेश वाढिवले तर तेच िव ाथ  
पढुील वगासाठी िव  ठ करावयाचे अस  याने पढुील वग तुकडीत नैसिगक वाढ होते. तुकडी वाढ झालनेतंर 
अ  यापन करणसेाठी िश क भरती करावे लागतात.  याच धत वर  यावेळी  केजी िवभागाच े िव ाथ  पढु े
सालाबाद माण े वर  या वगात वेशीत कर  यात आले व िव ाथ  सं  या नसुार शै िणक नकुसान होऊ नय े
यासाठी िश क  भरती करावी लागली आह.े   

सं  थानचा आकृतीबंध हा सन २००९ म  य े मंजरू कर  यात आला  यानतंर कुठलाही आकृतीबंधात 
मंजरूीबाबत वाढ कर  यात आलेली नाही. परंतू नैसिगक तुकडी वाढीमळेु वाढले  या वग तुकड ना अ  यापन 
करणकेरीता आव  यकतेनसुार जािहरात देवनू मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेऊन ंसगी खडंपीठाची 
मा  यता घऊेन सहा. िश क भरती करावी लागली आह.े   

सन २००९ म  य ेशाळेकडील आकृतीबंध मंजरू कर  यात आलेला असनू  यावेळेची िव ाथ  सं  या, 
िश क सं  या व आजची िव ाथ  याम  य ेअमलुा  बदल झाला आह.े आजिमतीस पवु ाथिमक (केजी िवभाग) 
एकूण िव ाथ  ४८५  आह.े ाथिमक िवभाग इयता १ ली ते ७ वी एकूण िव ाथ  सं  या १७०१   आहवे  इय  ता  
८ वी ते १० वी एकूण िव ाथ  सं  या ४१४ आह.े  शाळेत एकूण २६०० िव ाथ  िश ण घेत आहते. एकूण ३४ 
वगखो  यांम  य े ५४ वग तुकडीच े  अ  यापनाचे काम अिवरतपण े  कर  यात येत आह.े सन २०१७-१८ पासनू  
शालेय वेळेत बदल कर  यात येत आलेला आह.े  शालेय  मा  यतेनुसार ाथिमक िवभाग इ.१ ली ते ७ वी ३५ वग 
तुकडी  सकाळचे स ात सकाळी ०७.१५  ते १२.१५ यावेळेत भरिव  यात येत आहते तर   य.ु केजी , िसनी. 
केजी. १० वग  व मा  यिमक िवभाग  ८ वी ते १० वी एकूण ०९ वग तुकडी या दपुारच ेवेळेत दपुारी १२.३० ते 
०५.३० या वेळेत भरिव  यात यते आह.े  याबाबत शासनाकडून मंजरूी घे  यात आललेी आह.े   

मागणीः- शाळेची  आजची िव ाथ  सं  या व  आकृतीबंधात  मंजरु असलेली कायम/ कं ाटी िश क 
कमचारी सं  या ही कमी आह.े शासना  या परवानगीिशवाय िश क कमचारी भरती करता येत नाही. तसेच  
कायम/ कं ाटी व आऊटसोस प तीने जरी िश क  यावयाच े असतील तरी शासना  या पवू परवानगीिशवाय 
नवीन कमचारी भरती करता येत नाहीत. तरी शाळेकडील अपरेु वग िश क िवचारात घतेा श ै िणक वष २०१८-
१९ म  य े   य.ु केजी करीता वेश दतेांना ती वग तुकडी ५० िव ाथ  माण ेफ  त १५० वेश दे  यात येऊन 
फ  त ३ वग तुकडी कर  यात या  यात व केजी  िवभागाकडील  पा  असलेले  कं ाटी िश क कमचारी यांना  
इय  ता ८ वी ते १०वीचे  वग तुकडीला अ  यापन करणसेाठी वापरता यतेील.   यामळेु मा  यमीक िवभागाकडे 
आव  यक असले  या  िश कांची गरज काही  माणात िनि तच कमी होईल असे वाटते. शै िणक वष २०१८ -
१९ म  य े खालील वेळाप कानसुार व िनयमावलीनसुार शालेय वशे या राबिव  यात यावी अस े न  मत 
आह.े     
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सन २०१८ -१९   य ु.के.जी. वशे ि या तपिशलवार त  ता 
अ.न. ि या सन २०१८  - १९ तपिशल वेळ 

१ िद.०२ एि ल २०१८   ते  
िद. ११  एि ल २०१८   अखेर 

वेश अज वाटप व अज  ि वकृती   अज वाटपाची वेळ   
स.१०.३० ते १.३०  

वेश अज ि वकृती  
द.ु ३.०० ते ५.०० 

२ िद.१२ एि ल ते १७ एि ल  
२०१८  अखेर  

ा  त अजाची छाननी, वेश पा - अपा  
ठरिवण े 

----- 

३ िद. २५  एि ल २०१८   लॉटरी प तीने िव ाथ  िनवड क न यादी 
जािहर करण े 

स.११.३० वा. 

४ िद.२६ एि ल २०१८ ते  
िद.३० एि ल २०१८ अखेर  

पालकांनी शालेय शु  क व  कुलबस शु  क 
भ न पा  यांचा वेश िनि त करण.े 

स.१०.३० ते १.०० 
वाजेपयत  

५ िद. ०२  म े२०१८  र  त रािहले  या जागांवर  याच े ातील 
इतरांना लॉटरी प तीने वेश  

सकाळी १०.३० वा.  

 
उपरो  त वेश या राबिवतांना खालील बाब ची िवचार  हावा.  
१) सन २०१८ – २०१९  शै िणक वषात   य.ु केजी साठी मयादीत १५० वेश  दवेनू फ  त ३ 

तुकडया कर  यात या  यात .िद.०२ एि ल २०१८ ते िद. ११ एि ल २०१८ पयत  सकाळी १०.३० ते ०१.३० 
यावेळेत शाळे  या कायालयातून वेश अजाचे  मोफत वाटप कर  यात यावे व दपुारी ०३.०० ते ०५.०० यावेळेत 

वेश अजाची ि वकृती शाळे  या कायालयात क न घे  यात यावी.  शालेय  यव  थापनात अडचणी िनमाण होऊ 
नये  हणनु उपरो  त नमदू केललेे वळेाप कानुसारच  िदले  या मदुतीत वेश  अज  वाटप व वेश अज ि वकृती 
कर  यात यावी . 

२) शासन िनणय मांकः संक ण-९८१४/ . .१६०/एस.डी. १ िद.२५ जानेवारी,२०१७ अ  वये या 
पढुे शाळेत वेश दतेांना सव शाळांनी ३० स  टबर हा मािनव िदनाकं गहृीत ध न मलुांच ेवय िनि त कर  यात 
यावे  असे ठरले आह.े 

२१ जानेवारी २०१५ चे शासन िनणयानसुार  ल े पु/ नसरी ( इय  ता १ ली पवू चा ३ रा वग) साठी 
िकमान वयोमयादा ३+अशी असनू इय  ता १ ली साठी िकमान वयोमयादा ६+अशी िनधारीत कर  यात आलेली 
आह.े  उपरो  त िनणयाचा आधार घऊेन आप  या शाळेत  य.ु केजी वेशासाठी िकमान वयोमयादा ४+अशी 
ठेव  यात आलेली आह,े तसेच  कमाल वयोमयादाही ४.९ पयत आपण िनि त  केललेी आह.े जणेेक न सदर 
िव ा  याचे िसनीयर केजी म  य ेिश ण घेतांना वय ५ +होत आह.े   य.ु केजी करीता पा  यांचा वयोगट ४.०० ते 
४.९ या पयत असावा  हणजे ज  मतारीख (स  टबर २०१४ ते िडसबर २०१३) या कालावधीतील  असावी.  

३) ी साईबाबा इ.िम.  कुल शाळेत सन २०१० पयत  य.ु केजी साठी ३ वग तुकडी साठी वेश 
दे  यात येत होते.  यावेळी इं जी मा  यमाच े िश ण घणेेबाबत पालकांचा कल कमी अस  यान े वेशासाठी 
कुठलीही अडचण येत न  हती. कालांतराने  य.ुके.जी. वेशासाठी पालकांची वाढती मागणी  िवचारात घतेा मा. 
 यव  थापन सिमती व शासना  या मा  यतेने सन २०१० पासनू  य.ु केजी साठी २०० वेश देवनू ५ वगतुकडी 

कायरत कर  यात आले  या  आहते. आजिमतीस वगखो  यांची  व िश क भरतीची अडचण िवचारात घतेा 
केवळ १५० िव ा  याना वेश दऊेन ३ वग तुकडी कर  यात या  यात असे न  मत आह.े तसेच गे  या ५ वषाचे 
कालावधीत िशड  गावात व परीसरात इं जी मा  यामा  या ब-याच शाळा न  याने झाले  या असनू उवरीत पालक 
आपले पा  यांचा  या िठकाणी वेश घऊे शकतील. वेशासाठी पा  ठरले  या सवच पालकाचंे पा  यांना वेश 

ावयाचा ठरला तर वग तुकडी वाढ  याची श  यता नाकारता येत नाही,  िकमान एकूण ०६ वग तुकडी तरी 
कायरत करा  या लागतील.  तरी वेशाबाबत मयादा ठेऊन फ  त १५० वेश दे  यात यावेत.    

४) िशड  नगर पचंायत ह ीतील तसेच नगरपचंायत ह ीचे बाहरेील( राहाता, साकुरी, िनघोज, िनमगांव, 
िपंपळवाडी, नांदखु , डो-हाळे, को-हाळे, सावळीिवहीर, ई) इ. गावांतील रिहवाशी पा  यांना वेश दतेेवेळी 
िवदया  याचा मळू ज  म दाखला ( ामपचंायत/ नगरपािलका/ महानगरपािलका) यांनी मािणत केलेला, 
तसेचिशरडी गावातील आधारकाड, मतदान काड/ नगर पचंायत रिहवासी दाखला/ रेशनकाड/ लाईटबील/ 
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भाडेक  त  वावर राहत असले  या  रिहवाशी (खोली मालकाच े लाईट बील त व ित ाप )  ही कागदप  
तपासनू वेशासाठी  पा  ठरिव  यात यावते.  

५) वेश िनि तकरतांना उपरो  त सव कागदप  पडताळणी करणकेामी शालेय शासनातनू सिमती 
तयार कर  यात यावी. या सिमतीन े पडताळणी केलेनंतरचा पा  / अपा  वेशाबाबतचा अिंतम िनणय घे  यात 
यावा. तसचे िवदया  याचे शै िणक शु  क व  कुलबस शु  क एकाच वेळी िदले  या मदुतीत भ न घे  यात  यावे व  
जे पालक  मदुतीच ेआत शु  क भरणार नाहीत  यांच ेपा  यांचा  वेश र  कर  यात  यावा.  

६)  कुलबस सिुवधा ही उपल  धतेनसुार िव ा  याना परुिव  यात यतेील परंत ूपरेुशा माणात बसम  य े
िसट उपल  ध नसतील तर अशावेळी  पालकांना  वतः पा  यांची शाळेत न-ेआण कर  याची सोय करावी लागेल 
या अटीवर वेश दे  यात यावा.  

७)  य.ु केजी वेश या सलुभपणे  हावी याकरीता वेशासाठी आलेले अजाची छाननी करणकेामी 
शाळेकडून िश काचंी एक सिमती नेम  यात यावी व  सदर सिमतीन े पा  ठरिवले  या पा  यांना वशे दे  यात  
याव.े   

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान–  य.ुके.जी वेशाबाबत उपरो  त िनयमावलीनसुार ि या राबिव  यात आली तर 

शासनावर रोष राहणार नाही व  भिव  यात अडचण येणार नाही.  
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय–   इय  ता १ ली  या फ  त ३ वग तुकड ना मा  यता िमळालेली अस  यान े

शै िणक वष २०१८ -१९ म  य े  य.ु केजी करीता ०३ वग तुकडीसाठी  मयादीत एकूण १५० वशे दे  यात 
यावेत. सदरची या लॉटरी प तीने  नांवे काढून  फ  त पा  ठरलेले िव ा  यानांच  वेश दे  यात यावेत. 

वेशा  याजागांसाठी खालील माण ेवग करण कर  यात याव.ेलॉटरी प तीन ेसोडत काढूनसन २०१८-१९ करीता 
 य.ु केजी साठी  वेश दे  यात यावेत.  य.ु केजी साठी एकूण १५० वेश दे  यात यावेत याम  य े१० % सं  थान 

कमचारी पा  य, ४० % कं ाटी/ आऊटसोस कमचारी पा  य, ३४ % िशरडी नंगरपंचायत ह ीतील पा  य व १६ 
% नगरपचंायत ह ीचे  बाहरेील रिहवाशी  पा  य  अशा आर णानसुार एकूण १०० %  वेश दे  यात यावेत.  

तपिशल सं  थान 
कमचारी 
पा  य 

कं ाटी/आऊटसोस 
कमचारी पा  य 

िशरडीनगरपचंायत 
ह ीतील रिहवाशी  

पा  य 

नगरपंचायत ह ीच े
बाहरेील  रिहवाशी  

पा  य 

एकूण 
वशेा  या 

जागा 
 य.ु केजी वेश जागा  १५ ६० ५१ २४ १५० 

 
१. उपरो  त िनयमावलीतील आव  यक माहीती पालकानंा माहीत  हावी यासाठी शाळे  या वेश  दारावर 

वेश ि या वेळाप काचा िडिजटल बोड तयार क न लावता येईल.  
२. वेशा बाबतची मािहती पालकांना होणकेामी  थािनक वतमानप ात बातमी देता यईेल.  
३. केजी वेश वेळाप काबाबत  सं  थानच ेसव िवभागातील कमचा-यांना प रप का ारे कळिवता यईेल. 
४. िशड  नगरपंचायत ह ीतील पालकांचे पा  यासाठी एकूण ५१ वशे व नगर पचंायत ह ीचे बाहरेील 

रिहवाशी पा  य (राहाता, साकुरी, िनघोज, िनमगांव, िपपंळवाडी, नांदखु , डो-हाळे, को-हाळे, 
सावळीिवहीर, ई) इ. गावांतील रिहवाशांच े२४ पा  यांना लॉटरी प तीन े  वेश िदले जातील, नगर 
पंचायत ह ीचे बाहरेील वेश लॉटरीत उपरो  त परीसरातील सव  गावांतील अजाचा समावेश क न 

वेशाबाबतची िनवड केली जाईल.  
५. सं  थान कायम कमचारी एकूण १५ वेश तसेच कं ाटी/ आऊटसोस कमचारी यांनाही लॉटरी प तीनचे 

एकूण ६० वेश िदले जातील मा   या कमचा-यांसाठी गावाच ेह ीबाबतचा िनयम कमचारी यांना लाग ू
राहणार नाही. 

६. र  त रािहले  या जागांवर  याच े ातील इतरांना लॉटरी प तीने ०२ मे २०१८ रोजी वेश दे  यात 
येतील.  
तरी उपरो  त िनयमावलीनसुार व कालावधी माण े  य.ुकेजी वेश ि या राबिवणकेामी िनणयाथ 

सादर. 
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िनणय .२४५ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१८-१९ करीता यिुनयर के.जी. वगासाठी वेश ि या 
राबिवणेकामी तयार करणेत आले या उपरो  िनयमावलीच े अवलोकन क न सदरह िनयमावलीमधील िनयम 

.१,२ व ३ यांना मा यता दे यात आली. तसेच इय  ता १ ली  या फ  त ३ वग तुकड ना मा  यता िमळालेली 
अस  याने शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी करीता ०३ वग तुकडीसाठी मयादीत एकूण १५० वेश 
दे  यात यावा.  

उपरो  १५० वेशा या जागा थम ाधा यान े सं थान कायम कमचा यांच े पा य व कं ाटी/ 
आऊटसोस कमचा यांच ेपा य यांना वेश दे यात यावा. या कमचारी पा यांच े वेश अज १५० पे ा जा त 
अस यास वेशासाठी लॉटरी प दतीचा अवलंब करणेत यावा. तसेच १५० पैक  जागा िश लक अस यास 
िशड  नगरपंचायत ह ीतील पा यां या अजाची लॉटरी प दतीचा अवलब क न वेश दे यात यावा, यानंतरही 
जागा िश लक रािह यास नगरपचंायत ह ीबाहरेील अजदारांना लॉटरी प दतीन े वेश दे यात यावा, असे ठरले.    
              (कायवाही- ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ ी साईबाबां या दशनासाठी आले या मा यवर दणेगीदार भ ां या दणेगी ारे सं थानला िमळाले या मह वा या 

व त/ू मिशनरी व क पांबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- महारा   शासनान ेपनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नबंर १७ (१) म  य े
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशषे 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 धािमक िवधी पूजा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वय ेिव  व  त  यव  थेचा 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 तरतूद कर  यात आललेी आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक- मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१३ च ेसभमेधील 
िनणय मांक ९०७ व मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक २२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ९०५. 

 तािवक– ी साईबाबां  या समाधी  या दशनासाठी जगा  या व दशेा  या कानाकोप-यातून साईभ  त 
िशड स येत असतात. याम  य े अनेक दानशरु  य  त चाही सामावेश असतो. मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनाकं 
१४.११.२०१३ चे सभेमधील िनणय मांक ९०७ अ  वय,े “ ी साईबाबा सं  थानला पये २५,०००/- िकंवा 
 यापे ा अिधक दणेगी दणेा-या (व  तू प िकंवा रोख  व पातील) दणेगीदार भ  तांची आरतीची  यव  था देणगी 

िदले  या िदवशी वा  यांचे िवनंतीनसुार इतर िदवशी एकदाच मोफत कर  यात यावी.” असा िनणय झालेला आह.े 
उपरो  त िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थानला पय े२५,०००/- िकंवा  यापे ा अिधक देणगी दणेा-या 

(व  तू प िकंवा रोख  व पातील) साईभ  ताचंी जनसपंक िवभागामाफत दशन/आरतीची  यव  था कर  यात येते. 
तसेच ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या मा  यवरांना साईभ  तानंा सं  थानच े ी साई सादालय, ी साईबाबा 
हॉि पटल, साई आ म आिद उप म जनसपंक अिधकारी यांनी सम  जावनू दाखिव  याने व सं  थानला 
आव  यक असणा-या व  तू/मिशनरी/ क  प आिदबाबत मािहती देऊन सदर कामाची िनकड दणेगीदारांना 
समजावनू सांिगत  याने दणेगीदार साईभ  तां  या दणेगीतून खालील ठळक क  प, मिशनरी व व  तू ी 
साईबाबां  या आिशवादाने सं  थानला ा  झाल ेआह.े  

१) मिहं ा अॅ  ड मिहं ा पुचे अ  य  ी.आनंद मिहं ा ह े ी साईबाबांचे जनुे भ  त आहते. वषातून 
िकमान एकदा तरी ते साईबाबां  या दशनासाठी येतात.  यांचे कंपनीने उ  पादीत केले  या  यके मॉडेलचे पिहले 
वाहन ते ी साईबाबा सं  थानला दणेगीदाखल दतेात. असचे मागील वष  ी.आनदं मिहं ा साईबाबां  या 
दशनासाठी आले  यावेळी  यांना ी साईबाबा सं  थानला भेडसावत असले  या पा  या  या टंचाईबाबत मािहती 
दवेनू सं  थानची पाणीसाठवण मता वाढ  यास सं  थानचा पाणी  न सटु  यास मदत होईल असे सांिगतले असता 
 यांनी तातडीने याबाबतचा  ताव मािगतला व  यास होकारही िदला. याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े

मा  यतेने ी.आनंद मिहं ा यां  या मिहं ा अॅ  ड मिहं ा उ ोग समहुाने समुारे ०२ कोटी पये खच क न सदरचा 
साठवण तलाव पणु क न िदला आह.े  यामळेु ४२ दशल  िलटर पा  याचा साठा झाला असनू सं  थान  या 
पाणीसाठवण मतेत वाढ झा  याने पाणीटंचाईचे सकंट दरू हो  यास मदत झाली आह.े  
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२) ी.स ुिधर भ,ु मुंबई ह े ी साईबाबां  या दशनासाठी आल े असता  याचंी दशन/आरतीची  यव  था 
क न  यानंा ी साईबाबा हॉि पटल व ी साई सादालय  य  दाखिवल े असता  यानंी समाधान  य  त केल.े 
 यावेळी ी. भ ु याचंी वै क य सचंालक यांचशेी भेट घालवनू िदली असता ी. भ ु यांनी ी साईबाबा 

हॉि पटलसाठी ९९,३२,५५६/- पये िकंमतीचे इ  वीपमट दणेगीदाखल िदल े असनू या  दारे अ  याधिुनक 
आय.सी.य.ुतयार कर  यात आला आह.े तसेच माह ेजानवेारी २०१७ ते िडसबर २०१७ या एक वषाचे कालावधीत 
दणेगीदार साईभ  तां  या दणेगीतनू ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलसाठी पये २,३५,५३,९३६/- (अ री 
र  कम पये दोन कोटी प  तीस लाख पे  न हजार नऊशे छ  तीस मा ) इत  या रकमचेे मेडीकल इ  वीपमट व मिशनरी 
जनसंपक िवभागाकडून ा  त झा  या असलबेाबत वै क य सचंालक याचंे िदनांक १३.०१.२०१८ चे प  सोबत सादर 
केल ेआह.े  

३) ी साईबाबा सं  थान  या ी साईबाबा हॉि पटलसाठी औषधांची तातडीची गरज आह े ते  हा 
दणेगीदार साईभ  तां  या मदतीन े औषधे उपल  ध क न देणबेाबत डॉ.नरोडे यांनी जनसपंक अिधकारी यांना 
सांिगतल.े  यानसुार ी साईबाबा हॉि पटलसाठी सन २०१६-१७ म  य े पय े३०,८९,७३०/- इत  या र  कमचेी 
औषध/ेसिजकल सािह  य देणगीदार साईभ  तां  या मा  यमातनू उपल  ध क न िदलेली असनू याबाबत ी 
साईबाबा हॉि पटलच ेिदनांक ०१.०२.२०१७ चे प  सोबत सादर केले आह.े 

४) राजू वगेासना फाऊंडेशनच े ी.आनदं राज,ू है ाबाद ह े  साईबाबांच े दशनासाठी आले असता 
 यांना दशन रांगेतील साईभ  तानंा शु  द िप  याच े पाणी उपल  ध क न दणेेकरीता आर.ओ.  लॅ  ट उभारण े

आव  यक अस  याचे सांगून, सदरच े आर.ओ.  लॅ  ट देणगीदाखल दणेबेाबत  यांना िवनतंी केली असता  यांनी 
७,१०,०००/- पये िकंमतीचे १ हजार िलटर मतेचे ०२ नग आर.ओ.  लॅ  टची उभारणी क न िदललेी आह.े  

५) िदनाकं ३० जलैु २०१७ रोजी हॉटेल सट लॉरेन, िशड  येथे आयोिजत कर  यात आले  या 
साईपि का संमेलनाच ेभोजन,  टेज, पी.ए.िस  टीम व इतर अनषुगंीक बाब चे पय े१,७१,०००/- पयांच ेबील 
आदा करणबेाबत मुंबई येथील दणेगीदार ी.ि  स गोयल व िदपक भितजा यांना सािंगतले असता  यांनी सदरची 
र  कम देणगी दाखल िदललेी आह.े  

६) ी साईबाबा सं  थानला ए 4 साईज  या पपेरची आव  यकता असनू देणगीदार साईभ  तां  या मदतीन े
तातडीने ए 4 पेपर िमळणबेाबत भांडार िवभागाने कळिवले होते.  यानसुार ायडंट िलिमटेड, मुंबई या कंपनीच े

ितिनधी ी.सिुनल शहा ी साईबाबां  या दशनासाठी आले असता  यांना ी साईबाबा सं  थानला झेरॉ  स 
पेपरची आव  यकता असलेबाबत सांिगतले असता  यांनी पय े५,१४,५००/- िकंमतीचे ११x८ (ए 4) साईजचे व 
पये ३,२१,८७८/- िकंमतीचे १३x८ साईजचे झेरॉ  स पेपर ( रम) दणेगी िदले आह.े  

७) साई आ म भ  तिनवास  थान िवभागा  या मागणीनसुार साईआ म येथील सव खो  याम  य ेढेकूण, 
झुरळे व इतर िकटकाचंा ास होऊ नय ेयासाठी तातडीची गरज  हणनू देणगी  व पात औषध ि वकारणबेाबत 
कळिवले होते.  यानसुार िदनांक २६ स  टबर २०१७ रोजी म.ेरे  बो फॅबट ा.िल, नोएडाचे ितिनधी ी 
साईबाबां  या दशनासाठी आले असता  यांना साईआ म िवभागात औषध फवारण करणसेाठी औषधांची गरज 
असलेबाबत सांिगतले असता  यांनी पये १,४५,२००/- फवारणी औषधे दणेगी िदले आह.े 

८) अहमदाबाद येथील साईभ  त सौ.किवता शहा ा ी साईबाबां  या दशनासाठी आ  या असता 
 यांना ी साईबाबा हॉि पटलकरीता सं  थान  या बांधकाम िवभागासाठी आव  यक असले  या सािह  याबाबत 

सांिगतले असता  यांनी पये ४८,२१०/- िकंमतीचे सािह  य देणगी िदले आह.े  
९) ी साईबाबा हॉि पटलकरीता बेडशीट व िपलोक  हरची अ  यतं आव  यकता असलेबाबत 

समज  याने साईभ  त ी.सिुनल शहा ह े ी साईबाबां  या दशनासाठी आले असता  यांना ी साईनाथ व ी 
साईबाबा  णालयाकरीता आव  यक असलेल े बेडशीट व िपलोक  हर बाबत सांिगतले.  यांनी िदनांक 
०१.१२.२०१७ रोजी ५५२ बेडशीट व िपलोक  हर दणेगी  व पात िदले आह.े 

१०) साईआ म इमारतीचे िब  डर ी. दीप जनै यांना साईआ म इमारतीच े पाणीपरुवठयासाठी 
बसिव  यात आललेे वॉल व इतर सािह  य खराब झा  याने ते बदल  यासाठी आव  यक असले  या सािह  याबाबत 
मािहती सांिगतली असता  यांनी साईआ म इमारतीच े  लंिबंग व अनषंुगीक सािह  यासाठी पय े१३,०८,६२०/- 
िकंमतीच ेसाही  य देणगीची कायवाही चाल ूआह.े 

११) िदनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजीचे िकडनी  टोन िशबीराकरीता दणेगीदार साईभ  तांकडून मदत 
िमळणबेाबत ी साईनाथ  णालयाकडून कळिव  यात आले होते.  यानषुगंाने बगलोर येथील साईभ  त ी.अ यर 
ह े ी साईबाबां  या दशनासाठी आले असता  यांना िवनंती केली.  यांनी या िकडनी  टोन िशबीरासाठी पय े०५ 
लाखाची देणगी िदली आह.े  
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  यािशवाय मा.  यव  थापन सिमतीन ेघतेले  या मोफत भोजन योजनबेाबतची मािहती ी साईबाबां  या 
दशनासाठी आले  या मा  यवरांना सांिगत  याने ी साई सादालयात दे  यात येणा-या मोफत साद भोजन योजनेस 
साईभ  तानंी मोठा ितसाद िदला आह.े  

  तसेच यापुव  ी साईबाबा सं  थानला पये ११० कोटीची (साईआ म व साईधमशाळा क  प) दणेगी 
दणेारे साईभ  त ी.के.  ही.रमणी ह े ी साईबाबां  या दशनासाठी िशड म  य ेआल े  यावेळी ी.रमणी साहबेांना 
साईबाबा भ  तिनवा  थान येथे साईभ  तानंा िनवास  थान घे  यासाठी रांगेत ित ा करतांना दाखिवले असता 
 यांनी साईभ  ताचंी िनवासाची गैरसोय होऊ नय,े  यांना िनवास  थाना  या ित ेसाठी तासनतास रांगते उभे रहाव े

लाग ू नय े व साईदशनाचा लाभ आनंदाने घेता यावा  हणनू साईआ म िनवास  थान व साई धमशाळा ही 
िनवास  थाने ी साईबाबा सं  थानला दणेगी िदलेली आहते.  यावेळी  यांनी साईआ म व साई धमशाळा ह े

क  प सं  थान  या सपुदु केले  यावेळी  यांनी जनसंपक अिधकारी यांना िदलेल ेप  पढुील माण-े 
  “We are glad to inform you that we have successfully completed Sai Ashram 

Package 1 & Package 2 and handed over the same to Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
on 24th October 2012, being the most auspicious day of Shri Saibaba’s Mahasamadhi, 
Punya Tithi and Vijaya Dishami day. 

  On this special occasion, I fondly  remember and recall that the idea of creation 
accommodation for devotees in Shirdi was seeded in my mind by you. I feel that this 
concept has been given as a command to me, by Shri Saibaba through you. 

  I am extremely thankful to you for giving this idea and also for your valuable 
guidance and suggestions during the execution of the emtire Sai Ashram project. Kindly 
accept my most sincere thanks to you for assisting me at various stages from the concept to 
the commissioning of the Sai Ashram project.” 

वरील सव क  प व दणे  या ा साईबाबां  या आिशवादान ेसं  थानला ा  त झाले  या असनू याम  य े
मी तर फ  त िनिम  तमा  आह.े 

मागणी– ी साईबाबां  या दशनासाठी आले  या मा  यवर दणेगीदार भ  तां  या दणेगी  दारे सं  थानला 
िमळाले  या मह  वा  या व  तू/मिशनरी व क  पांबाबतची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ सादर 
करणबेाबत.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१३ चे सभेमधील िनणय 
मांक ९०७ व मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ९०५ चे िनणया  वय े
ी साईबाबां  या दशनासाठी येणा-या मा  यवर साईभ  तानंा सं  थानचे ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल, 

साईआ म आिद उप म  य ात दाखवनू  या साईभ  तांना सं  थान  या िविवध िवभागांकरीता आव  यक 
असले  या व  तू/सािह  य/मिशनरी आिदबाबत मािहती सांगनू सदर  या कामाची िनकड समजावनू सांिगत  यान े
दणेगीदार साईभ  तानंी ी साईबाबा सं  थानला वरील क  प/व  त/ूसािह  य/मिशनरी दणेगीदाखल िदले  या 
असनू सदरची मािहती मा.  यव  थापन सिमतीच ेअवलोकनाथ सादर. 

िनणय .२४६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु केले माण े मा यवर देणगीदार भ ां या दणेगी ारे सं थानला 
िमळाले या मह वा या व त/ू मिशनरी व क पांच ेअवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली. तसेच 
सदरह देणगीदारांना सं थानमाफत आभारप  दे यात याव.े तसेच भिव यातही या कारे दणेगी दणेा या 
दणेगीदारांनाही यापढुे आभारप / श तीप  दे यात याव,े असे ठरले.           (कायवाही- जनसंपरक् अिधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ अपारंपारीक ऊजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारण ेकामीच े(Tender 

Document) िनिवदे या मसु ास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील 

सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही योजनांसाठी कर  यात येईल :- 
(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन ;  

शासन िनणय प र छेद .४.१ – खरेदी िकंमत .३ लाखापे ा अिधक असले ते हा ई-िनिवदा णालीचा वापर 
करण ेबंधनकारक कर यात आलेले आह.े 

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास नसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
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मा. यव थापन सिमतीच े िदनांक ०८-०९-२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७९० नसुार १० मेगावॅट 
सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत मा यता दे यात आली असनू सदरह 
कामासाठी म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु ेयांची स लागार हणनू िनयु  
कर यात आलेली आह.े या संदभात िदनांक २३-१०-२०१७ व िदनांक १४-११-२०१७ चे मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेत याबाबत िमटकॉन यांनी ेझे टेशन िदलेले आह.े 

यानुसार याकामाच े स लागार म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े
यांनी सदर कामाचे Tender Document तयार क न सं थानकडे पाठिवले होते. आह.े मे. िमटकॉन क स टं सी 
ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी पाठिवलेले Tender Document मधील सव बाब ची 
तपासणी क न यात करावया या सधुारणासह अिभ ाय दणेेबाबत िव तु िवभागामाफत िटपणी सादर कर यात 
आलेली होती. सदर िटपणीवर दे यात आले या िनदशानसुार िदनांक ३०-०१-२०१८ रोजी मा.मु य कायकारी 
अिधकारी महोदया याचंे अ य तेखाली म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े
यांचे िनिनधी तसचे सं थानच ेअिधकारी यांची िमट ग आयोिजत केलेली होती. सदर िमट गम य ेम.े िमटकॉन 
क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी Tender Document मधील काही मु यांम य े
दु ती करणबेाबत सचुिव यात आलेले होते. यानुसार म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह ससे 
िलिमटेड, पणु े यांनी सदरील Tender Document मधील सचुिवले या मु यांम ये दु ती क न याबाबतचा 
तपिशल सादर केलेला होता. 

म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी पाठिवले या वरील 
दु तीसहीत Tender Document मधील बाब ची तपासणी सिमती या सद यांकडून क न घे यात आलेली 
आह.े 

तसेच िद.१७-०२-२०१८ रोजी मा.अ य  साहेब यांचे सं थानमधील कामां या आढावाबाबत 
झाले या बैठक त म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी पाठिवले या 
दु तीसह Tender Document मधील ०२ मु यांवर चचा झाली. 

यानुसार िदनांक ०१-०३-२०१८ रोजी म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, 
पणु े यांना ई-मले दारे मा.अ य  साहबे यांनी सचुिवले या दु या Tender Document म य े करणसेाठी 
कळिवणते आले होते. म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी Tender 
Document म य े िद.०१-०३-२०१८ रोजी ई-मले दारे कळिवणते आले या दु या क न िद.०३-०३-२०१८ 
रोजी ई-मले दारे याची त सं थानला पाठिवली आह.े 

यानुसार सादर कर यात आले या िद.०५-०३-२०१८ चे िटपणी अ वये मा यता  िमळाललेी होती. 
यानुसार िद.१०-०३-२०१८ रोजी िव तु िवभागामाफत ई-मेल दारे म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग 

स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांना Tender Document दु त केले या बाब चा समावेश करणकेामी कळिवणते 
आले होते. 

म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु ेयांनी Tender Document म य े
दु त केले या बाब चा समावेश केला असनू यांनी िद.१०-०३-२०१८ अ वये ई-मेल दारे फायनल टडर 
डा यमुट सादर केले आह.े यातील दु तीचा गोषवारा खालील माण.े 

Sr.No Tender Clause Revised Clause No.& Page No. 

1 Bidders Technical Eligibility Criteria 
Section III- Bidders Eligibility 
Criteria, Clause No. 3.1, 3.2, 
Page No. 41 

2 

The bidder should identify the suitable private 
flat land minimum 50 Acres having high solar 
radiation required for installation of the solar 
power project in any solar potential region in 
Maharashtra State in India 

Section III- Bidders Eligibility 
Criteria, Clause No. 3.3, Page 
No. 41 

3 
Contract Performance Bank Guarantee 
(CPBG) & Contract Performance Guarantee 
Deposit (CPGD) 

Section II – Instructions to 
Bidder - Clause No. 2.2, Page 
No. 15 
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 Bid Evaluation Methodology:- 
Section IV- Clause No. 4.1 (a) 
& (b), Page No. 45 to 49 

 
१० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी स लागार म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड 

इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी दु त क न फायनल ई-िनिवदा सादर केलेली असनू सदर ई-टडर 
डा यमट िद.१६-०३-२०१८ रोजी मा.अ य  महोदय, मा.उपा य  महोदय व मा.िव त यांना मािहती तव व 
अवलोकनाथ ई-मेल दारे पाठिव यात आलेले आह.े तसचे याकामी लागणा-या खचास महारा  शासनाची 
मा यता िमळणसेाठी प यवहार चालू असनू मा यता आ यानंतर ई-िनिवदचेी कायवाही सु  करावी लागणार 
आह.े तरी अपारंपारीक ऊजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणकेामी 
येणा-या . ४०/- कोटी इत या खचास रा यशासनाची मा यता  िमळा यानतंर ई-िनिवदा ऑनलाईन िव साठी 
जािहरात जनसंपक िवभागामाफत जा त खपाचे मराठी व इं जीतील आवृ ी या भारतातील मखु 
वतमानप ातून िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता िमळणसे िवनंती. 

मागणी:- १० मेगावॅट सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामी स लागार म.े िमटकॉन क स टं सी 
ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पणु े यांनी सं थानला सादर केले या फायनल Tender Document 
मसदूयावर चचा होऊन मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणसेाठी िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२४७ यावर सिव तर चचा होऊन, अपारंपारीक ऊजा अतंगत सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर 
पी. ही.िस टीम उभारणी करणकेामीचे स लागार म.े िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इिंजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, 
पणु े यांनी सं थानला सादर केले या (Tender Document) िनिवदे या मसु ाच े अवलोकन करणेत येऊन, 
यास मा यता दे यात आली. तसेच या क पा या तांि क मा यतेसाठी महारा  उजा िवकास अिधकरण (मेडा), 

पणु ेयांचेकडे ताव पाठिवणेस व यासाठी यां या फ सह येणा या सवसमावेशक खचास व शासनाची मा यता 
ा  झा यानतंर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता दे यात आली.            (कायवाही- िव तु िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ सन २०१७-१८ साठी िनयु  पवु लेखाप र क म.ेउ हास बोरसे ॲ ड कं.चाटड अकौटंट, नािशक व 

म.ेके.के.एस.एस. ॲ ड असो. चाटड अकौटंटस, पणु ेयांना सन २०१८-१९ साठी मदुतवाढ देणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७(२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव  व त यव थेची मालम ा व ितच े

कामकाज यांच े यो य कारे यव थापन, दखेभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक अशा सव 
गो ी करील, अस ेनमदु आह.े 

 तावनाः- वैधािनक लखेाप र णाम  य े आ पेांचे माण कमी हो  या  या  टीन े व आिथक 
 यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच  यां  यात सधुारणा क न ता  काळ कायवाही कर  यासाठी दरवष  पवु 

लेखापरी क यां  या नमेणकुा कर  यात यतेात. आिथक वष सन २०१७-१८ क रतापवु लेखाप र क  हणनु 
सं  थान िवभागाक रता म.ेउ  हास बोरस ेअॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक व  णालय िवभागाकरीता म.ेके.के. 
एस.एस.अॅ  ड असो. चाटड अकौटंटस, पणु े यांची नमेणकु कर  यात आलेलीहोती.  यांची मदुत िद.३१ माच, 
२०१८ रोजी पणु होत आह.े यांची वािषक फ   यके  .१,००,०००/- ल   यके  या माण े सं  थान व 

 णालयासाठी एकुण .२.०० ल  इतक  आह.े  
 तावः- लेखाशाखेम  य े आलेल े  यके बील पवु लेखाप र कां  या तपासणी नतंर आदा कर  यात 

येते. पवु लखेाप र क  हणनु नमेणकु कर  यात आले  या सं  थांचे कामकाज समाधानकारक आह.े नमेणकु 
कालावधीत  यांचा सं  थान कामाकाजासाठी वेळोवेळी स  ला घे  यात आलेला आह.े तसचे पवु लेखाप र ण 
कामकाजासाठी  यांनी सं  थान व  णालय िवभागासाठी   यके  ०१ असे ०२ पणु वेळ कमचारी उपल  ध क न 
िदलेला आह.े    

िवभागाचा अिभ ायः- उपरो  त नमदु पवु लखेाप र कानंा सं  थान कामकाजाचा अनभुव आह.े 
 यामळेु निवन पवु लेखाप र क नेमणकु करणपेे ा यापुव  या लखेाप र कांना मदुतवाढ देण े अिधक उिचत 

होईल असे न  मत आह.े म.ेउ  हास बोरसे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंटस, नािसक व म.ेके.के.एस.एस. अॅ  डअसो. 
चाटड अकौटंटस, पणु ेयांनी अनु मे सं  थान व  णालय े िवभागासाठी  मागील वषा  या कायादशेातील अटी व 
शत वर पढुील आिथक वष २०१८-१९ (िद.०१.०४.२०१८ ते िद.३१.०३.२०१९) साठी, पवु लेखाप र क 
 हणनु काम कर  याची तयारी दशिवलेली आह.ेतरी  यांना सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठी मागील फ  
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वािषक .२.०० ल  (  यके  १.०० ल  वािषक) व मागील अटी व शत वर मदुतवाढ देणबेाबत िनणय 
होणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२४८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ साठी िनयु  पवु लेखाप र क म.ेउ हास बोरसे ॲ ड कं.चाटड 
अकौटंट, नािशक व म.ेके.के.एस.एस. ॲ ड असो. चाटड अकौटंटस, पणु ेयांना मदुतवाढ दणेबेाबतचा उपरो  

ताव अमा य करणते आला व सन २०१८-१९ साठी िवहीत कायप दतीन े पवु लेखाप र कांची नेमणकू 
करणते यावी. तसेच नवीन पवु लेखाप र कांची नेमणकू होईपयत स याच े पवु लेखाप र क म.ेउ हास बोरसे 
ॲ ड कं.चाटड अकौटंट, नािशक व मे.के.के.एस.एस. ॲ ड असो. चाटड अकौटंटस, पणु ेयांना आह े याच अटी/ 
शत वर मदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ माह ेजानेवारी २०१८ जमा खच त याची न द घेणबेाबत. 

ताव- लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या रकमांचा 
एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता मा.  यव  थापन 
सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

  त्  या अनषुगंाने माह ेजानेवारी- २०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात 
आल ेअसनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े जमा- खचाचा 
तपशील खालील माण–े 

मिहना जमा खच 
जानेवारी २०१८    ६६,७२,५४,०४२  ३९,८९,४०,५७७  

 
तरी लेखापु  तका माण ेमाह ेजानेवारी २०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .२४९ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेजानेवारी २०१८ मधील जमा-खच त याच ेअवलोकन करणेत येऊन, याची 

न द घे यात आली.                   (कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ मु यवध त कर (VAT) आिथक वष २००९-१० संबंधीत हटॅ कर िनधारणाबाबत स ि थती अवलोकनाथ. 

ताव- मा.सहा यक आयु  त, अहमदनगर यांचकेडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ला Maharashtra 
Value Added Tax Act, 2002 अतंगत आिथक वष २००९ ते २०१७ या कालाधीतील  हटॅ सबंंिधत मािहती 
सादर कर  याची नोटीस िद.१४.३.२०१७ रोजी ा  त झाली होती. सं  थानला िवि करातून सवलत असलेबाबतच े
नोटीिफकेशन १९९१ साली ा  त झाल े होते. २००५ साली न  यान े  हटॅ कायदा अि त  वात आला व या 
िवभागाकडून सं  थानला  हटॅ काय ाअतंगत न दणीकरणबेाबत सचुिवले. िव कर काय ा तील असलेली 
सवलत न  यात अि त  वात आले  या  हटॅ काय ात ा  त होणकेामी सं  थान कर स  लागार ए.एल कुलकण  
कोपरगांव, ी.शिशकांत कुलकण , नािशक व हायकोट, मुंबई येथील वरी  ट अडॅ  होकेट ी.पी.सी.जोशी 
यांचमेाफत कामकाज सु  होते.  स  या  हटॅ सबंंिधत करण ाय  यनुल म  य े  याय िव  ट आह.े   यावर अ ाप 
िनणय झाललेा नाही.  दर  यान  या कालावधीत िव कर कायालयाकडून प  यवहार बंद झाले होते.  न  याने 
जीएसटी कायदा अि त  वात आ  यानंतर िव कर कायालयाकडून िद.१४.३.२०१७ रोजी  हटॅ संबंिधत 
मािहतीची मागणी कर  यात आली. बाबत करण ाय  यनुलम  य े करण  याय िव  ठ अस  यान े  हटॅ कर 
िनधारण  थिगत ठेवणबेाबत कळिव  यात आले होते. अडॅ  होकेट ी.पी.सी.जोशी यानंी ॉय  यनुलम  य े
सनुावणीकामी बोडावर येणबेाबत पाठपरुावा केला  यास अनसु न िद.२९.०१.२०१८ व िद.३०.२.२०१८ रोजी 
सनुावणी झाली व  यानंतर  यायािधशांकडून पढुील तारखा दे  यात आ  या तथापी,  या तारखांना सनुावणी होऊ 
शकली नाही. अिंतमतः िद.२३.३.२०१८ ही सनुावणीची तारीख दे  यात आली होती. अहमदनगर  हटॅ 
कायालयाकडून आिथक वष २००९-१०  हटॅ कर िनधारणासंबंिधत ता  काळ ाय  यनुल िनणय सादर करावा 
अ  यथा कर िनधारण कर  यात येईल असे कळिव  यात आले होते.  ाय  यनुल सनुावणी िद.२३.३.२०१८ रोजी 
अस  याने कर िनधारण  थिगत ठेवावे असे प  मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े  वा रीने िद.२०.३.२०१८ 
रोजी प  दे  यात आल ेहोते. ॅ  यनुलम  य ेिद.२३.३.२०१८ रोजी  यायािधश उपि थत होऊ शकल ेनाही व पढुील 
सनुावणीची तारीख िद.२१.६.२०१८ रोजी िमळाली आह.े  
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   अहमदनगर  हटॅ कायालयाला ॅ  यनुलचा िनणय ा  त झाला नाही तर िद.३१.३.२०१८ अखरे 
आिथक वष २००९-१० चे  हटॅ कर िनधारण कर  यात येईल अस े  यांनी कळिवल े आह.े  सदर कर िनधारण 
आदशे अ ाप ा  त झाललेा नाही.  यामळेु  हटॅ कर िडमांड ऑडर हो  याची श  यता आह.े स  या  हटॅ कर 
संबंिधत कामकाज कर  यासाठी १९९१ साली िव करातनू सटु िमळणकेरीता कामकाज करणारे सं  थान कर 
स  लागार व हायकोट अडॅ  होकेट यांचीच  हटॅ कर, आयु  त आयु  त, ॅय  यनुल अिपल करीता मा.  य.स.िनणय 

.५५४/ िद.२१.६.२००९ अ  वये ी.ए.एल कुलकण , कोपरगांव, ी.शिशकांत कुलकण , नािशक व DDQ, 
ॅ  यनुल सबंंिधत कामकाज कर  याकरीता हायकोट अडॅ. ी.पी.सी.जोशी यांची .५०,०००/- मानधनावर 

िनयु  ती कर  यात आली आह.े ॅ  यनलम  य े  यांचेकडून सं  थानची  यांना पवु ची इतं  भतु मािहती अस  यान े
उ  कृ  टपण ेबाज ूमाडंली जात आह.े तथा ॅ  यनुल  याय ािधकरणाकडून सनुावणी  या तारखा पढु ेढकल  या 
जातात,  हटॅ कायालयाची बाज ू मांडणारे अडॅ  होकेट पढुील तारखा मागनू घतेात  यामळेु ॅय  यलुन िनणय 
ये  यास िवलंब होत आह.े पवु  आिथक वष २००९-१० चा कर िनधारण आदेश ा  त झा  यानतंर सं  थान कर 
स  लागार व हायकोट अडॅ  होकेट यांचेकडून पढुील यु  तीवाद केला जाईल.   याय िनणयानसुार पिुढल कायवाही 
कर  यात येईल. अशा कारे  हटॅ कर काय ासंबंिधत आिथक वष २००९-१० पासनू स  यि थती आह.े सदर 
बाब अवलोकनाथ व पढुील यो  य  या कायवाही  थत मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर. 

िनणय .२५० यावर सिव तर चचा होऊन, मु यवध त कर (VAT) आिथक वष २००९-१० संबंधीत हटॅ कर 
िनधारणाबाबत या स ि थतीच ेअवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली.  

  तसेच िव  कर अिधकारी, अहमदनगर  यांनी िद.३१.०३.२०१८ रोजी सन २००९-१० या वषाच े हटॅ 
आकारणी संदभात सं थान मु ल+दडं+ याज अशी एकूण .२४ कोटी र कम भरणा करणबेाबबत िदले या 
नोिटशीच ेअवलोकन कर यात येऊन, यासंदभात सव आव यक कायदेशीर कायवाही पणु कर यासाठी स याच े
विकला यित र  इतर विकल व सनिद लेखापाल यांची कायदते  सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांच े
मागदशनाखाली आव यकतेनसुार िनयु  करणे व यासाठी येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली.   
                 (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२८ मा.मु यमं ी महोदय, यांच े अ य तेखाली िद.०१.०२.२०१८ रोजी पार पडले या बैठक या इितवृ ातील 

िवषय .१ अ वये अहमदनगर  िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना नवीन वगखो या इमारती बांधकामासाठी 
र कम .३६ कोटी अनदुान देणेबाबतचा ताव फेरिनणयाथ सादर.  

ताव- अहमदनगर िज  हा प रषदे  या ३५९९ शाळांमधनू समुारे २,४२,००० िव ा थ  िश ण घते आहते. िव ा  या  या 
शै णीक वाढी बरोबर  यां  या शारीरीक, मा निसक व भाविनक िवकास हो  याक रता िविवध उप म िज  हा 
प रषद शाळांमधनू राबिवले जातात. िव ा  याचे  यि म  व घडिव  यासाठी शाळांना पायाभतु सिुवधा परुिवण े
आव  यक असते.  या  टीन ेआमच े य  न सु  आहते. या गरजा िज  हा प रषद ससे व िज  हा वािषक योजने  या 
उपल  ध िनधीमधनू पणु कर  याचा य  न केला जात आह.े तथािप शाळांची व वग खो  यांची सं  या िवचारात 
घेता सदरचा िनधी अपरुा पडत आह.े िज  हा प रषदे  या अनेक शाळा, समाज मंदीर िकंवा सामािजक सं  थानी 
दऊे केले  या इमारतीम  य े ता परु  या व पात भरत आहते. दरवष  वादळासार  या नैसग क आप  तीमळेुही 
शाळेचे खपू आिथक नुकसाना होत असते. तेथेही उपल  ध िनधीतनू खच करावा लागतो. प रणामी निवन वग 
खो  या बांधकामासाठी िनधी कमी पडतो अस ेकळिवले आह.े  

मागणी:- िज  हा प रषद शाळांना ५०० वग खो  याचंी आव  यकता असनू सन २०१६-१७  या 
डीएसआर नसुार एका खोलीला र  कम .७,२०,०००/- मा  एवढा, अशी एकूण .३६ कोटीची मागणी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडे केलेली आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िद. ०८.०९.२०१७ रोजीचे बैठक तील िनणय ं . ७५६ अ  वये या 
िवषयावर सिव  तर चचा होऊन “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महोत ्सवास िद. ०१.ऑ ट बर २०१७ पासनू 

ारंभ होत आह.े  या अनषंुगान,े मा. मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीन े
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो  सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा  या कृती आराखडयास मा  यता िदलेली 
आह.े परंत,ु सदरह िनधी अ ाप ा  त नाही. या महो  सवाम  य ेिविवध काय माचे आयोजन करण ेव साईभ  तानंा 
पायाभतु सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं  थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू, सं  थानला िनधीची 
कमतरता भास ू शकते. अशा पा  वभमुीवर अहमदनगर िज  हा प रषद, ाथिमक शाळांना उपरो  त िवषयांिकत 
आिथक मदत देण ेउिचत होणार नाही.” असा िनणय झालेला आह.े  
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मा.मु  यमं ी महोदय, यांचे अ  य तेखालील बैठक तील िनदश:- ी साईबाबा सं थान 
िव  व  त  यव  था िशड  यां  या कामकाजासदंभात वषा, मा. मु  यमं ी महोदय यांचे शासक य िनवास  थान येथ े
िद. ०१ फे वुारी २०१८ रोजी आयोिजत केले  या बैठक तील मु ा ं . १ खाली माण ेआह.े  

अ.
. 

िवषय बैठक त घे  यात आलेले िनणय 
अमंलबजावणी करणारी 
यं णा 

१. अहमदनगर 
िज  हयातील 
नवीन शाळा/ 
खोली 
बांधकामासाठी 
िनधी 
िमळ  याबाबत 

१.निवन वग खो  यांची आव  यकता असले  या शाळांची 
तालुका िनहाय यादी िज  हा प रषद, अहमदनगर यानंी 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यांना सादर करावी. 
२. तद ् नतंर िज  हािधकारी, अहमदनगर आिण मु  य कायकारी 
अिधकारी िज  हा प रषद यांची सिमती गठीत कर  यात यावी. 
तसेच सिमतीची कायक ा िनि त क न दे  यात यावी. 
३. उपरो  त सिमतीच े िनकष िनि त क न  या माण े शाळांची 
यादी अिंतम क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त यव  था, िशड  
यांना ावी.सदर यादी माण े सं  थानने अनदुान उपल  ध क न 

ावे. 
४. सदर अनदुान ट   या– ट   याने िवतरीत कर  यात याव े
५. शाळाचं/े वग खो  यांचे बांधकाम/उभारणी/दु  ती इ. 
सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून कर  यात यावी. 

१. मु  य कायकारी 
अिधकारी, िज  हा प रषद 
अहमदनगर 
२. िज  हा प रषद 
अहमदनगर 
३. मु  य कायकारी 
अिधकारी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था  
िशड  

िवभागाचा अिभ ाय :-  
१) िज  हा प रषद अहमदनगर यांनी ३५९९ शाळा खो  या बांधकामासाठी .३६ कोटी अनदुानाची मागणी 
केलेली आह.े  
२) मा.  यव  थापन सिमतीन े अनदुान दणेेबाबत िनणय घेत  यानतंर िकती अनदुान मंजरू कर  यात आले 
 यानसुार मा.मु  यमं ी यांचे अ  य तेखालील बैठक तील िनणयानसुार निवन वग खो  यांची आव  यकता 

असले  या शाळांची अिंतम यादी िज  हाप रषदेकडून (िज  हािधकारी व मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेसिमतीने 
िनि त केलेनुसार) मागिव  यात येईल. व िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेन े अनदुान िवतरणाची कायवाही 
कर  यात येईल.  

उपरो  त माण ेमा. मु  यमं ी महोदय, याचं ेअ  य तेखाली  िद.०१.०२.२०१८ रोजी पार पडले  या 
बैठक  या इितवृ  तातील िवषय ं . १ अ  वय ेअहमदनगर िज  हा प रषद ाथिमक शाळानंा नवीन  वग /खो  या 
इमारती  बांधकामासाठी र  कम .३६ कोटी अनदुान दणेेबाबतचा  ताव फेर िनणया  तव सादर. 

िनणय .२५१ मा.मु यमं ी महोदयांकडील बैठक तील िनदशा माण ेिज हािधकारी, अहमदनगर व मु यकायकारी अिधकारी, 
िज हा प रषद अहमदनगर यांनी िज हयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खो या बांधकाम/ उभारणी/ 
दु तीचा र म .६८,१६,४०,०००/- मा चा ताव सादर केला आह.े  

सदर तावावर सिव तर चचा होऊन, अहमदनगर  िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना नवीन 
वगखो या इमारती बांधकामासाठी अनदुान दणेसे त वत: मा यता दे यात आली. सदरह अनदुान ट या-ट यान े
दे यात यावे, पिह या ट यासाठी .१० कोटी मा  अनदुान दे यात यावे. याकरीता िज हािधका यां या यादीतनू 
शाळांची िनवड थािनक उपसिमतीन ेकरावी, असे ठरले.             (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२९ िज हा णालय, बीड यांना यं सामु ी खरेदीकरीता .३.२३ कोटी आिथक अनदुान मंजरूीबाबत. 

ताव- मा. ी जयद  त ि रसागर, सद य महारा   िवधानसभा यांनी मा. मु  यमं ी महोदय, यानंा प  पाठवनू िज  हा 
 णालय, बीड यांना यं सामु ी खरेदी कर  यासाठी अथसहा य करणकेामी िवनंती केली आह.े सदर िवनंतीबाबत 

“िशड   ट माफत करता येईल काय तपासनू सादर करावे” अस ेिनदश ा  त झालेबाबतच ेव  यानसुार मा. ी. 
जयद  त ि रसागर, िवधानसभा सद य यां  या िवनंतीनसुार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  
यांचेकडून अथसहा य करता येईल िकंवा कसे याबाबत तपासणी क न अहवाल सादर करणबेाबत िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांचे प  ं . सासंिव-१०१८/१५/VIP/ .क.१७/का.१६ िद. १५.०२.२०१८ चे प . 

ा  त झाले आह.े 
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सदर प ात िज  हा  णालय, बीड यथे ेमेडीकल आय. सी. य,ु सिजकल आय सी य,ु  तुती वाड अस े
एकूण तीन वाड सु  करावयाच े आहते. तसेच िज  हा णालयात अनेक िवभागातील यं  सामु ी व सािह  य 
जुनाट झा  यामळेु ते बदलून निवन सािह  याची/ यं  सामु ीची  आव  यकता आह.े तसेच सी. टी. कॅन मिशन १० 
वष वापर  यामळेु ती जुनाट झाली आह ेव ती बंद अव  थते आह.े  यामळेु ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांनी खालील माण ेयं सामु ीसाठी िनधी उपल  ध क न ावा अशी िवनंती केली आह.े 

 
Sr no Name of Item Req 

Qty 
Approx 
Rate 

Amount 

1 Hospital cots 100 10500 10,50,000/- 
2 Jombo Oxygen cylinder   30 14300 4,29,000/- 
3 Suction Machine (ele)   10 12500 1,25,000/- 
4 Delivery Table   10 15500 1,55,000/- 
5 Bed Side Locker 100 3500 35000/- 
6 Pulse Oxymeter    12 4500 5,40,000/- 
7 CT Scan Machine     1 3,00,00,000 3,00,00,000/- 
                                                                                        Total 3,23,34,000/- 

 
  अथसहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच े क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य 
करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) मा. ि सद  यीय सिमती सभा िद.२४.०६.२०१५ चे सभते िनणय . १७९ अ  वय ेआरो  य िवभागा  या 

शासक य/ िनमशासक य  णालयांना . ४३.६४ कोटी िनधी दणेेबाबत िनणय झालेला आह,े तसेच 
िवधी व  याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासंिव२०१५ /४१४/ . .९०/का.१६ िद. १९ मे २०१६ 
अ  वये  यास मा  यता िमळाली आह.े याम  य ेबीड िज  हयासाठी सीटी  कॅन मिशन साठी . १.८० 
कोटी अनदुान समावेश आह.े   

२) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शता  दी वष साजरे कर  याचा 
िनणय  यव  थापन सिमतीने घेतलेला आह.े  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३०२३ कोटी 
पयांचा कृतीआराखडयास शासनाने मा  यता िदलेली आह.े परंतु िनधी ा  नाही  यामळेु सं  थानचा 
 वतःचा िनधीही खच होणार अस  यान ेसबंधीतांना मदत देण ेयो  य होणार नाही, असे वाटते. 

३) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडुन, न दणीकृत सं  थांच,े वैय  तीक र  या, वेगवेगळया 
कारणासाठी अनेक कारचे अनदुान मागणी  ताव येत असतात.  याम  य ेएकाच  तावाचा िवचार 
करता येणार नाही. 
तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२५२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.           (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० शासक य वै िकय महािव ालय व णालय औरंगाबाद (घाटी) यांना (3Tesla) एमआरआय कॅनर मिशनसाठी 

र कम .१५ कोटी मा  अनदुान व पात दणेबेाबत. 
ताव- मा.ना. ी सधुीर मनुगटंीवार, मं ी िव  त आिण िनयोजन, वने यांनी मा. ी सरेुश हावरे, अ  य  ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना प  पाठवनू खालील माण ेिवनतंी केली आह.े  
शासक य वै क य महािव ालय व  णालय औरंगाबाद (घाटी) ह ेमराठवाडा व खा  दशेमधील सवात 

मोठे शासक य  णालय वै क य महािव ालयाशी संल  न आह.े या  णालयात ११७७ खाटा मजंरू असनू 
गोरगरीब  ण यािठकाणी उपचारासाठी यते असतात. या  णालयाम  य े दररोज १५००  ण आंतर  ण िवभागात 
उपचार घे  यास दाखल होत असतात. तर ७३०००० इतके बाहय  ण या  णालयात उपचार घतेात. सदर 

 णालयात येणा-या गोरगरीब  णां  या तसचे आिथक दबुल घटकां  या सोई  या  टीन े निवन अ याधिुनक 
प ती  या ३ टेसला एमआरआय कॅनर यं ाची िनतांत आव  यकता आह.े  
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िदनांक ०५ फे वुारी २०१८ रोजी िज  हािधकारी कायालय औरंगाबाद येथे िज  हा वािषक िनयोजनाची 
बैठक संप  न झाली. या बैठक म  य ेशासक य वै क य महािव ालय व  णालय औरंगाबाद (घाटी) साठी एम. 
आर. आय कॅनर मशीन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या मा  यमातून खरेदी कर  या  या 
सचूना मं ीमहोदयांनी िद या आहते.  

तरी शासक य वै क य महािव ालय व  णालय औरंगाबाद (घाटी) या  णालयासाठी ३ टेसला एम. 
आर. आय.  कॅनर मशीन खरेदीसाठी र  कम . १५ कोटी िनधी ी साईबाबा सं  थानमाफत िव  व  त  यव  था, 
िशड  माफत मंजरू क न गोरगरीब  णांना िदलास ावा अशी िवनंती केललेी आह.े  

तसेच मा. सधुीर मुंनगटीवार,अथ मं ी महारा   रा  य व मा. ना. डॉ. िदपक सावंत, मं ी सावजिनक 
कुटंुब क  याण मं ी तथा पालकमं ी यांनी िनयोजन सिमती या बैठक त सचुिव  या माण े 3 Tesla MRI 
मिशनसाठी िज  हािधकारी औरंगाबाद यांनीही  ताव सादर केलेला आह.े सोबत िफली  स कंपनीच े दरप क 
जोडललेे आह.े 

   अथ साहा य साठी अिधिनयमातील तरतदु :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम 
२००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े सहा य करणा-या 
कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 
अ) रा  यातील िज  हा  णालयांना िसटी  कॅन व ए  स रे मशीन खरेदी करणकेामी गत मा.  यव  थापन 

सिमतीच े िद.२४.०६.२०१५ चे सभेत िनणय .१७९ अ  वय े आरो  य िवभागा  या शासक य/ 
िनमशासक य  णालयांना .४३.६४ कोटी िनधी देणेबाबत िनणय झालेला आह,े  याबाबत िस  हील 
अॅ  लीकेशन न.ं ९६२२/२०१६ दाखल झाललेे आह.े 

आ) सन २०१७-१८ म  य े आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी  या तयारीक रता एकि त कृती 
आराखडा तयार कर  यात आललेा असनू शासनास सादर केललेा आह.े  यासाठी सं  थानला ३१८०/- 
कोटी पयांची आव  यकता भासणार आह,े या अनषंुगान ेसं थानकडे असलेला िनधीही खच होणार 
आह.े  

इ) शासक य  णालयांना शासनाच ेअथ सकं  पातून तरतूद उपल  ध होऊ शकते. 
तरी सदरचा  ताव मा.  यव थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२५३ यावर सिव तर चचा होऊन, औरंगाबाद हा दु काळी िज हा असून, सं थान णालयाम य े तेथनू ब याचशा 
माणात ण येत असतात, याकरीता शासक य वै िकय महािव ालय व णालय औरंगाबाद (घाटी) यांना 3 

Tesla एमआरआय  मिशनसाठी र कम .१५ कोटी मा  अनदुान शासन मा यतेने दे यात याव,े असे ठरले.  
               (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ साईभ  कै.थालुरी केशवराव, खमाम, आं दशे यांचा दशन रांगमे य े झाले या मृ यमुुळे यांच े वारसांनी 

नकुसान भरपाईसाठी केले या मागणीस अनसु न िवशेष बाब हणनू .२५,०००/- एवढे अनदुान मंजरू 
करणबेाबत. 

ताव- साईभ  त ी टी.भारत कुमार, यांच ेप  सं  थानला ा  त झाले असनू, सदर प ाम  य ेसाईभ  त ी टी भारत कुमार, 
यांनी कळिवले आहे क , ते व  यांचे कुटंुब ह े  या दशनासाठी िशड ला िद. २५ िडसबर,२०१७ रोजी आले 
होते. दशनासाठी ३ न ं वेश  दाराने (अपगंगेट) मंिदरात वेश के  यानंतर, ी साईबाबांची आरती अस  याने 
आ  हालाही  या ठीकाणी थांबावे लागले.  याच दर  याण माझे वडील कै. थालरूी केशवराव यांना खपू मोठया 

माणात दयिवकाराचा झटका आला व  याम  य े  याचंा साधारणतः दपुारी १२.२० वाजता दशन रागंमे  य ेमृ  य ु
झाला. यासंदभात  यांनी मृ  य ु माणप , दशन पास, व सदर साईभ  त अपगं अस  याचे माणप  जोडले आह.े 
सदर साईभ  ताचा मृ  य ुह ेमिंदराम  य े ी साईबाबा सं  थान  या दशनरांगेम  य ेझाला अस  यान,े सदर अजदारान े
मृ  य ुझाले  या साईभ  तावर अवलंबनू असले  या  यांची प  नी (अजदाराची आई) यांना नकुसान भरपाई िकंवा 
िवमा संर णाची र  कम दे  याची िवनंती केली आह.े  

                  याअनषंुगान,े सं  थान  या सरं ण िवभागाकडे चौकशी/तपासणी केली असता, िद.२५.१२.२०१७ 
रोजी, िदवसभरातील घडले  या घटनाबाबत  या रिज  टरम  य े सदर घटनचेी न द घेतलेली आह.े तसेच  यांनी 
िद.२५.१२.२०१७ रोजी याबाबतचा अहवाल मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेकडे सादर केललेा 
आह.े  याची त सोबत जोडलेली  आह.े  
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                 िशड  येथ,े ी साईबाबां  या दशनाथ येणा-या भ  ताचंे सरुि ततेसाठी दरवष  सं  थानमाफत अपघाती 
व घातपाती िवमा रा  टीयकृत िवमा कंपनीकंडून उतरिवला जातो. याम  य ेसदरह ददुवी घटना सं  थान मालक चे 
सव इमारती व  यांचा प रसर, िनवास  थाने,  णालये व गद  या काळात फुटपाथवर िजथपयत भ  ताचंी दशन 
रांग जाईल, ितथपयत तसचे मंिदर प रसर (चावडी,  दारकामाई, गु  थान व  यांचा प रसरात) पालखी/रथ 
िमरवणकू  या िदवशी िशड  गावातील पालखी रोड, ी रामनवमी उ  सवा  या वेळेस बाबां  या  नानासाठी 
कावडीने पाणी आणणारे साईभ  त, खंडोबा मंिदर ते साई समाधी मिंदरापयत पालखी घऊेन येणारे साईभ  त असा 
वषात एकूण २५ साईभ  तांकरीता एक वषाकरीता कोण  याही वयाच े ी-पु ष भ  तांस एखा ा दघुटनते अपघाती 
वा घातपाती मृ  य ु झा  यास र  कम .५ लाख, शरीराचा दाने अवयव (हात, पाय िकंवा डोळे) कायम  व पी 
िनकामी झा  यास .०१ लाख, शरीराचा एक अवयव कायम  व पी िनकामी झा  यास .५० हजार, जबर जखमी 
झा  यास िकंवा अपघात झा  यामळेु होणारा दवाखाना खच .२५ हजार िवमा संर ण िमळू शकेल. अशी िवमा 
पॉलीसी सं  थानमाफत दरवष  रा  ीयकृत िवमा कंपनीकडून घे  यात येत असते.  याच माण े सन २०१७-१८ 
याही वष  अशा कारची िवमा पॉलीसी  घे  यात आलेली आह.े  

                  साईभ  त कै. थालूरी केशवराव, खमाम, आं   दशे, यांचा मृ  य ु हा घातपाती िकंवा अपघाती 
 व पाचा नसनू,  यांचा मृ  य ुहा दय िवकारा  या झट  याने झाला असलेबाबत, डॉ  टरांनी िदले  या माणप ात 

नमदू केललेे आह.े  यामळेु  यांचा  लेम िवमा कंपनीकडे करता येणार नाही.  
                तथािप, काही िदवसांपवु  सं  थान प रसराम  य े अशाच कारे ी साईसेवक कै. मोद उपा  य,े रोहा, 

रायगड यांचा दय िवकारा  या झट  याने मृ  य ु झाला होता.  यावर कामगार िवभागाने केले  या िटपणीस 
अनसु न, उपरो  त संदभ . २ अ  वय,े सदर साईसेवका  या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई  हणनू सं  थानमाफत 
. २५०००/- दे  यात आले आह.े  याच धत वर कै. थालूरी केशवराव, खमाम, यांना एक िवशेष बाब  हणनू 
 यां  या कुटंुबास र  कम . २५,०००/- मा  आिथक मदत दतेा येईल. अस ेमत आह.े तरी, कै. थालूरी केशवराव, 

खमाम, आं   दशे, यांचा मृ  य ुदशन रागंेत झालेला असल ्याने  यांना िवशेष बाब  हणनू .२५,०००/- मा  
मदत देणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२५४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  कै.थालुरी केशवराव, खमाम, आं दशे यांच े वारसांना नकुसान भरपाई 
हणनू नाही, परंत ुसहानभुतूीने मदत कर या या हतेून,े एक िवशेष बाब हणनू .२५,०००/- मा  र कम दे यात 

यावी, असे ठरले.                  (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ एस.एल.पी. नं.२९८७५/ २०१५ साखरबाई ह रभाऊ शेळके (मयत) करीता रजनी िव स जोगळेकर व इतर 

िव द ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  व इतर या करणात वक लांची .१,१०,०००/- मा  फ  
अदा करणे. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील कलम १७. (१) रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशषे आदशेास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पहाण,े मिंदराम  य े
ढी व थेनसुार धािमक िव धी पजूा अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी 

यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  

(च) (२) िव  व  त  यव  थशेी संबंिधत अस े कोणतेही दाव,े खटले व इतर कायदशेीर कायवाही, 
 यायालयात िकंवा  यायािधकरणापढुे िकंवा इतर ािधकरणापढुे दाखल करील व  यासंबंधात बचाव करील.  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –मा.  यव  थापन समतीचे िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय 
. ६३२ अ  वय े सिव  तर चचा होवनू, एस.एल. पी. नं. २९८७५/२०१५ म  य े मा. सव  च  यायालयात 

सं  थानचे वतीन ेअडॅमीशन  टेज पयतचे कामकाज पहाणकेामी अडॅ. ी सजंय खड यांच ेवक लप  दे  यास व 
 यांना admission stage व affidavitfiling कामी  . १,१०,०००/- मा  फ  दे  यात यावी, असे ठरले आह.े 

ा  तिवक- मा.सव  च  यायालय, िद  ली यांच े कोटात एस.एल.पी.न.ं२९८७५/२०१५ व 
एस.एल.पी.न.ं २९९६२/ २०१५ ह ेसाखरबाई ह रभाऊ शेळ के (मयत) करीता रजनी िव  वास जोगळेकर व इतर 
यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व इतर यांचे िव  द दाखल केले होते,  तुतचे एस.एल.पी. ह े
मौजे िशड  येथील स.नं. १४८/१ मधील े  ४ ह.े ५९ आर. सं  थानकरीता भसंूपादनाची कायवाही मा. 
उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड  यांच ेमाफत चाल ूआह.े सदरची भसंूपादनाची कायवाही सावजनीक 
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कायासाठी नाही, अशा आशयाची मागणी िपटीशनरन े एस.एल.पी.नं.२९८७५/२०१५ म  य े केली होती, तसचे 
सन २०१३ चा निवन भूसंपादन अॅ  ट मधील से  शन ४ नसुार कायवाही कर  याबाबत ची मागणी एस.एल.पी.नं. 
२९९६२/ २०१५ म  य ेकेली आह.े  

 तुत करणी सं  थानच े वतीन े मा. सव  च  यायालय, िद  ली येथे वक लाची नमेणकू करावी 
लागणार अस  यान े अडॅ  होकेट ी संजय खड  यानंा मा.  यव  थापन समतीचे िद. २८/१२/२०१५ रोजीच े
सभेतील िनणय . ६३२ अ  वये एस.एल. पी. नं. २९८७५/२०१५ म  य े मा. सव  च  यायालयात सं  थानच े
वतीन ेअडॅमीशन  टेज पयतच ेकामकाज पहाणकेामी अडॅ  होकेट ी संजय खड यांना जा. . एसएसएस वशी- 
िवधी/ ५६९४/ २०१५ िद. १४/०१/२०१६ चे प ान ेवक लप  िदले होत,े तसेच िद.२६/०४/२०१६ रोजीचे मंजरू  
िटपणीन े  यांना admission stage व affidavitfiling कामी . १,१०,०००/-  अदा केलेले आह.े  

मागणी- अडॅ  होकेट ी सजंय खड, यांनी िद.२८/०२/२०१८ रोजीचे प ाने एस.एल.पी.नं. २९८७५/ 
२०१५ म  य े फायनल िहअ रंग ची फ  . १,१०,०००/- ची मागणी केली आह,े सदरची र  कम  यांना अदा 
करावी लागणार आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी संजय खड, यांनी दो  ही एस.एल.पी. च े कामकाज फायनल 
िहअ रंग पयत पाहीलेले आह,े  यांनी एस.एल.पी.न.ं २९९६२/२०१५ म  य े वक ल फ  घतेलेली नाही, 
एस.एल.पी.न.ं २९८७५/२०१५ ची फायनल िहअ रंग ची वक ल फ  . १,१०,०००/- अदा करता येईल.  

िनणयाथ सादर. 
िनणय .२५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी संजय खड, यांच ेविकल फ बाबत या े ातील त  सिमती सदसय् ॲङ मोहन 

जयकर यांनी ी.खड यांचेबरोबर चचा क न अतंीम िनणय यावा. तसेच सं थानच े ॲड होकेट पॅनलवर त  
विकलांची नेमणकू कर यासाठीचा ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.  

                      (कायवाही- िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ ी साई सादालयातील व छता, हाऊसिकप ग व पे टकं ोल तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस 

प दतीन े परुिवणकेामी असलेले अपशॉट यिुटिलटी स ह सेस, चै नई यांचेकडून यांच े कामगारांची थक त 
ा हीडंड फंडाची र कम व िवलंब शु काची र कम वसलू करणे. 

ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतदु:- सन 2004 चा महारा  अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म य े महारा  िवधान 
मंडळाचेअिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे वकेलेले िवनीयम मधील14 (2घ) नसूार भ ांना 
सोयीसाठी आव यकते उपाययोजना हाती घे याच.े तसचे 21 (1घ) नसूार भ ांना जेवण परुिवण ेआिण अ नछ  
चालिवणयेाबाबतची तरतुद केलेली आह.े 

  तावना:- ी साई सादालयातील व छता, हाऊसिकप ग व पे टकं ोलची काम ेतसेच दररोज ५० 
वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी िद.०१/१०/२०१७ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी 
एकि त कामाची दरमहा सव करांसहीत (GSTवगैरेसह) र  कम .१८,९८,०००/- (अ री र  कम .अठरा लाख 
अ या  नव हजार मा ) या मंजरू दराने म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांना कामाचा कायादशे दे  यात 
आलेला होता. 

परंतू म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह ससे, चे  नई यांनी उपरो  त कामाच ेिनिवदेतील व झाले  या करारातील 
अटी/शत चा सबंंधीत ठेकेदार यांनी वेळोवेळी भंग केलेला आह.े कामगारांच ेपगार वेळेत न करण,े िकमान वेतन 
दरा माण ेवेतन न करण,े िनिवदतेील अटी/शत नसूार कामगार कमी लावण ेव  व  छतेकामी लागणारे मिशनरी, 
केिमकल वगैरे इ  यादी साही  याचा परुवठा वेळोवेळी केलेला नस  यामळेु वारंवार िद  या जाणा-या सचुना. या सव 
बाब चा िवचार क न सबंंधीत ठेकेदार यांच ेकामात सधुारणा न झा  यामळेु सं  थानचे कायदिेवषयक स  लागार 

ी जे.के.ग दकर यांच े िद.३१/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये कायदेशीर स  ला घवेनू, मा.  थािनक उपसिमती 
िद.२३/०२/२०१८ रोजीच ेसभेत यावर सिव  तर चचा होऊन, “ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता 
व पे  टकं ोलकामीच ेठेकेदार म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांनी अटी/शत चा भंग केललेा अस  यामळेु, 
 यांना याकामी िदलेला कायादशे र  करणते यावा व  यांची सरु ा अनामत र  कम ज  त करणते यऊेन,  यांचा 

सं  थानचे काळया यादीत समावेश करणते यावा व  यांची लंबीत बीलेही आदा करणते यऊे नय.े  
तसेच ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता, पे  टकं ोलकामी ता  काळ न  यान ेई-िनिवदा 

ि  या राबिवणते यावी व नवीन ठेकेदार िनयु  त होईपयत सादालयातील  व  छतेअभावी भ  ताचंी गैरसोय होव ू
नय,े याकरीता सादालयातील उपरो  त काम े म.ेएम.पी.ए  टर ायजसे अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु े कॅ  प िशड  
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यांचेकडूनच पुव चे मंजूर दरात व अटी/शत नसूार ि वकृतीप  घेवनू सबंधीत काम व कामगारांच े थिकत वतेन 
क न घे  यात याव,े अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आलेली आह.े”  

 यानसूार म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु ेकॅ  प िशड  यांनी िद.१५/०२/२०१८ रोजी 
ि वकृती ि वकृती प  दऊेन पुव चे दरात काम करण ् यास तयार असलेबाबत लेखी कळिवलेले आह.े उपरो  त 
ि वकृती प ानसूार ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल तसचे दररोज ५० वाढपी 
कामगार परुिवणकेामी म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु े कॅ  प िशड  यांना इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/ विश/ सादा/ ६४९६/२०१८ िद.०७/०३/२०१८ नसूार िद.१/०३/२०१८ रोजीपासनू ते दोन 
मिहने अथवा न  याने ई-िनिवदा ि या पणु होवनू निवन ठेकेदारास कायादशे दईेपावेतो  या कालावधीसाठी 
कामाचा कायादशे दे  यात आलेला आह.े 

परंतू म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु ेकॅ  प िशड  यांनी इकडील िवभागास प  दवेनू 
कळिवले आह े क , “आ  हास माह े िडसबर-२०१७, जानेवारी-२०१८ व फे वुारी-२०१८ या मिह  यातील 
कमचा-यांचे वेतन कर  यास सांिगतले आह.े सदर कामाचे टडर ह ेआ  हांस िद.०१ माच-२०१८ पासनू िमळाले 
अस  याकारणान े०१ माच-२०१८ पवु  या (माह ेिडसबर-२०१७ ते फे वुारी-२०१८) कमचा-यांवरील वेतनावर 
कमचारी भिव  यिनवाह िनधी मालकाचा िह  सा १३.१५ ट  के व  यावरील दंडा  मक र  कमी जी भिव  यिनवाह 
ऑिफसमधनू कर  यात येईल ती र  कम आ  हांस िमळावी.” अशी िवनंती करणते आलेली आह.े  

म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांना संबंधीत कामाचा कायादशे िद  यानंतर  यांनी माह े
ऑ  टोबर-२०१७ व नो  हबर-२०१७ या दोन मिह  यांचे वेतन व ा.फंड भरलेला आह.े मा  माह ेनो  हबर-१७ च े
कागदप ांची पुतता इकडील कायालयास अ ाप पावेतो केललेी नाही.  यामळेु  यांचेवर सदरह मिह  यात र  कम 
.९४,८००/- एवढया रकमचेी दडंा  मक कारवाई करणाेबाबत मा  यता िमळालेली आह.े  यामळेु  यांचे सदर 

मिह  याचे मजुरी बीलाची र  कम .१८,९८,०००/- वजा दंडाची र  कम .९४,८००/- = र  कम 
.१८,०३,२००/- आदा करणचेी आहते. तसेच  यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत रककम 
.११,३८,८००/- एवढी र  कम सं  थानन े ज  त करणबेाबत मा.  य.सिमती सभमे  य े िनणय झालेला  आह.े 

अशा कारे म.ेअपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई याचंी सं  थानकडे माह ेनो  हबर-२०१७ चे लंबील िबलाची 
रककम .१८,०३,२००/- + ११,३८,८००/- (ज  त करणते यते असलेली) = एकूण र  कम .२९,४२,०००/- 
(अ री र   म .एकोणतीस लाख बेचाळीस हजार मा ) एवढी र  कम सं  थानकडे जमा आह.े  

 यानसूार मे.अपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांचे माह े नो  हबर-२०१७ चे लंिबत िबलामधनू 
मागील तीन मिह  याचे (माह ेिडसबर-२०१७ ते फे वुारी-२०१८) ा  हीडंड फंड (१३.१५ ट  के माण ेमालकाचा 
िह  सा) व सरकारी िवलंब शु  क िमळून अदंाजे जवळपास र  कम .६,३५,१२६/- (अ री र  कम .सहा लाखी 
प  तीस हजार एकशे सहवीस मा ) एवढी रककम कपात क न उपरो  त र  कम ही म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड 
असोिसएटेड िल.पणु ेकॅ  प िशड  यांना आदा करावी लागणार आह.े असे मत आह.े  यानसूार सदरचे  तावावर 
मा.  यव  थापन सिमती सभेत सिव  तर चचा होवनू िनणय होण ेगरजेचे आह.े   

        मागणी:- वरील ा  तिवकनसूार म.ेअपशॉट यिुटिलटी सवह सेस, चे  नई यांची माह ेनो  हबर-२०१७ चे 
लंबील िबलाची रककम .१८,९८,०००/- (दडंाची र  कम .९४,८००/- वजा जाता) .१८,०३,२००/- + 

सं  थान खाती जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .११,३८,८००/- (ज  त करणते येत असलेली) अस ेिमळून 
एकूण .२९,४२,०००/- (अ री र   म .एकोणतीस लाख बेचाळीस हजार मा ) एवढी र  कम सं  थानकडे जमा 
आह.े  

       उपरो  त सदरह रकममेधून संबंधीत कामगारांचे मागील तीन मिह  याचा (माह े िडसबर-२०१७ ते 
फे वुारी-२०१८) ा  हीडंड फंड (मालकाचा िह  सा १३.१५ ट  के माण)े + सरकारी िवलंब शु  क िमळून 
अदंाजे एकूण र  कम .६,३५,१२६/- एवढी र  कम सदरह कामाच ेि वकृतीधारक ठेकेदार म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस 
अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु े कॅ  प िशड  यांना आदा करणबेाबत िवधी िवभाग व कामगार अिधकारी यांच े
अिभ ाय घेवनू  यानसूार आदा क न  यांचेमाफत भरता येईल, अस े न  मत आह.े करीता सदरह  तावावर 
मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय होण ेगरजेचे आह.े  

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनमुान :- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:-  तािवत नसूार मे.अपशॉट यिुटिलटी स  ह सेस, चे  नई यांचे माह े

नो  हबर-२०१७ चे लंिबत िबलामधनू मागील तीन मिह  याचे (माह े िडसबर-२०१७ ते फे वुारी-२०१८) 
ा  हीडंड फंड (१३.१५ ट  के माण े मालकाचा िह  सा) व सरकारी िवलंब शु  क िमळून अदंाजे जवळपास 
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र  कम .६,३५,१२६/- (अ री र  कम .सहा लाखी प  तीस हजार एकशे सहवीस मा ) एवढी रककम कपात 
क न उपरो  त र  कम ही म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड असोिसएटेड िल.पणु े कॅ  प िशड  यानंा आदा करावी 
लागणार आह,े असे मत आह.े करीता सदरह  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर.   
 तरी उपरो  त मागणीनसूार, म.ेअपशॉट यिुटिलटी सवह सेस, चे  नई यांची माह े नो  हबर-२०१७ च े

लंबील िबलाची रककम .१८,९८,०००/- (दडंाची र  कम .९४,८००/- वजा जाता) .१८,०३,२००/- + 
सं  थान खाती जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम .११,३८,८००/- (ज  त करणते येत असलेली) अस ेिमळून 
एकूण .२९,४२,०००/- (अ री र   म .एकोणतीस लाख बेचाळीस हजार मा ) एवढी र  कम सं  थानकडे जमा 
आह.े उपरो  त रकमेमधनू सबंंधीत कामगाराचंे मागील तीन मिह  याचा (माह ेिडसबर-२०१७ ते फे वुारी-२०१८) 

ा  हीडंड फंड (मालकाचा िह  सा १३.१५ ट  के माण)े+ सरकारी िवलंब शु  क (भिव  यिनवाह ऑिफसमधनू 
कर  यात येईल ती र  कम) िमळून अदंाजे र  कम .६,३५,१२६/- एवढी (अ री र  कम .सहा लाख प  तीस 
हजार एकशे सहवीस मा ) र  कम सदरह कामाचे ि वकृतीधारक ठेकेदार म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  ड 
असोिसएटेड िल.पणु े कॅ  प िशड  यांना आदा करणबेाबत िवधी िवभाग व कामगार अिधकारी यांचे अिभ ाय 
घेवनू  यानूसार आदा क न  यांचेमाफत भरता येईल. 

करीता सदरह  तावावर मा.  यव  थापन सिमती सभेत सिव  तर चचा होवनू, सदरचा  ताव िनणयाथ 
सिवनय सादर. 

िनणय .२५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील व छता, हाऊसिकप ग व पे टकं ोल तसेच दररोज ५० 
वाढपी कामगार आऊटसोस प दतीन े परुिवणकेामीच े ठेकेदार अपशॉट यिुटिलटी स ह सेस, चै नई यांचेकडून 
यांच ेकामगारांची थक त ॉ हीडंड फंडाची र कम व िवलंब शु काची र कम वसूल करणसे मा यता दे यात 

आली.                         (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३४ नवीन कला, वािण य व िव ान शाखेच ेव र  महािव ालयाच ेआकृतीबंधाबाबत. 

ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेतील िनणय क.४४४ अ  वये सं  थानचे कला, वािण  य, 
िव ान शाखेच ेव र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसेच  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द आराखडयात समावशे 
करणकेामी सािव ीबई फुले पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा करणते येऊन, पढुील शै िणक वषाम  य ेशासन 
मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता येईल, अशी कायवाही करणते यावी, अस ेिनदश िदलेले आहते.  

 यानसुार मा.कुलगु , सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ यांना ी साईबाबा सं  थानचे कला, वािण  य व 
िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणके रता राहाता तालु  या  या बृ द आराखडयात समावेश 
कर  याबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता. सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठामाफत सन २०१८-१९ 
क रता नवीन महािव ालय सु  करणकेामी तयार कर  यात आले  या ब द आराखडयाम  य ेराहाता तालु  यासाठी 
०२ कला, वािण  य, िव ान शाखेच े महािव ालय सु  करणबेाबत समावेश कर  यात आलेला आह.े सदरच े
Notification जािहरात मांक ५०/ िद.१२.०९.२०१७ अ  वये िव ापीठाच े सकेंत  थळावर िस  कर  यात 
आलेले होते.  

सदर Notification म  य े असले  या धोरणा  मक बाब वर िनणय होणकेामी सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आला असता, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५.०९.२०१७ च े
सभेतील िनणय .८४६ नसुार “महािव ालयाचे नाव ी साईबाबा कला िव ान व वािण  य महािव ालय अस े
ठरिवणते आले. सदर  तावीत इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई धमशाळा येथील २ इमारती नमदु 
करणते या  यात तसेच  तावात नमदु केले माण ेव शासन िनणय .१५.०९.२०१७ नसुार कायवाही करणकेामी 
मु  य कायकारी अिधकारी यांना अिधकारी दान करणते येऊन, व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी आव  यक 
असले  या आकृतीबंधाबाबतचा सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा” अस े ठरले. तसचे 
याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली.  

 यामळेु नवीन व र  ठ महािव ालयासाठी आव  यक िश क व िश केतर आकृतीबंधास मा  यता 
िमळणकेामी तसचे सदरचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे पाठिवणसे 
मा  यता िमळणकेामी इकडील कायालयामाफत िद.२८.११.२०१७ रोजी िटपणी सादर केली असता,  यावरील 
व र  ठांचे मौिखक सचुननेसुार पु  हा िद.०६.१२.२०१७ रोजी फेर  ताव सादर क न, व र  ठ महािव ालयासाठी 
आव  यक आकृतीबंधाबाबत मागदशन िमळणकेामी इकडील जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४७६६-६८/ 
२०१७ िद.११ िडसबर, २०१७ अ  वये मा.कुलसिचव, मा.उपकुलसिचव (शै िणक िवभाग) व मा.िश ण 
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संचालक (उ  च िश ण), पणु ेयानंा प  पाठिव  यात आलेले आहते. मा   यांचेकडून आजपावेतो कोण  याही 
 व पाचा ितसाद िमळाललेा नाही.  

सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठ, पणेु यांचेकडील संदभ .सीए/८७ िद.१८.०१.२०१८ रोजीचे प ा  वय े
 यांनी ी साईबाबा सं  थाननी शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय / सं  था सु  कर  यास 

परवानगी िमळणबेाबत सादर केले  या अज/  तावावर िव ापीठ अिधकार मंडळान े ाधा  य .०१ 
िशफारशीनसुार माणप  दऊेन महारा   शासनास जा. .सीए/२१४५ िद.२९.१२.२०१७ चे प ा ारे मा  यता 
दणेेबाबत िशफारस केलेली आह.े  यामळेु इकडील कायालयामाफत िद.२३.०१.२०१८ रोजीचे िटपणी  वये नवीन 
व र  ठ महािव ालयासाठी पढुील ०५ वषाक रता सभंा  य िश क व िश केतर पदांबाबत आकृतीबंध 
मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असता, याबाबत शासक य अिधका-यांनी Joint Dir.Higher 
Education, Pune यांचे कायालयात सम  जाऊन मािहती  यावी व अहवाल सादर करावा, अस ेिनदश िदलेले 
होते.  

 यानसुार िद.०७.०३.२०१७  रोजी Joint Dir.Higher Education, Pune यांच ेकायालयात सम  
जाऊन आकृतीबंधाबाबत मा.डॉ.िवजय पा.नारखेडे, Joint Dirrector Higher Education, Pune यांचेशी 
सम  चचा केली असता,  यांनी खालील माण ेसचुना िदले  या आहते.  

१. व र  ठ महािव ालयास  अिंतम मा  यता िमळा  यानंतर, अ  यापनाचे िवषय अिंतम झा  यानंतर व 
िव ाथ  सं  या या सव बाब ची पतुता झा  यानतंर इकडील कायालयाकडून िश क सेवक सचं िनि त 
केला जाईल.  

२. थम वष  ाचाय, ंथपाल व Physical Director ही तीनच पदे कायम  व पी असावीत, इतर सव 
िश काचंी पद ेही तािसका त  वावर मा  पणु िश ीत असावीत. मा   या िवषयांचा Workload पणु 
होत असले  या िवषयांक रता कायम  व पी िश काचंी नेमणकू करावी.  

३. तसेच उप ाचाय व Associate Professor  या पदांची तुतास आव  यकता नाही.  
४.  यांना सं  थानची कायप ती सांिगत  यानतंर  हणजेच थम आकृतीबंधास िवधी व  याय िवभाग, 

महारा   शासन यांची मा  यता  यावी लागते व  यानंतरच पदभरती करता येते  ह े सांिगतले असता, 
 यांनी तो तुमचा अतंगत िवषय आह,े  यामळेु आकृतीबंध िकती मंजरु करावयाचे ह ेतु  ही ठरवा, मा  

िश क सवेक संच मा  यतेपे ा जादा िश क कायरत नसावेत. अस ेसांिगतल.े  
५. तसेच  यांनी अिधक मािहतीसाठी मा.उपकुलसिचव ी.अ े साहबे यांची भेट घे  याबाबत सांिगतले.  

 यानसुार ी.अ  े साहबे उपकुलसिचव, पणु े िव ापीठ यांच े कायालयात जाऊन  यांची सम  भेट 
घेतली असता,  यांनी पढुील माण ेसचुना िद  या.  

१. आकृतीबंध अथवा िश क सवेक संच िनि तीचे कामकाज ह ेJoint Director Higher Education, 
Pune यांचे कायालयातनू मंजुर होत असतो.   यामळेु तु  ही  यांचे कायालयाशी सपकं करावा.  

२. तसेच अजनू अिंतम मा  यता िमळणे बाक  आह.े पढुील आठवडयात िव ापीठामाफत त  सिमती 
 य  पाहणी कर  यासाठी येणार आह.े  यांनी पाहणी क न, िदले  या अहवालानंतर अ ंितम मा  यता 

दे  यात येईल, अस ेसांिगतले.  
३. सदरची त  सिमती ही शासन िनणय .एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मािश-४, िद.१५.०९.२०१७ च े

आदशेातील प  क माण ेपतुता आह ेअगर कस ेयाची पाहणी करणार आह.े  
४.  यानतंर  यानंी Joint Director Higher Education, Pune याचं े कायालयात िदले  या 

िनदशा माण े थ म वष  ाचाय, ंथपाल व Physical Director ही तीनच पदे कायम  व पी 
असावीत, इतर सव िश कांची पद े ही तािसका त  वावर मा  पणु िश ीत असावीत. मा   या 
िवषयांचा Workload पणु होत असेल  या िवषयांक रता कायम  व पी िश कांची नेमणकू करावी, 
अस ेसांिगतले.  
 यानंतर ी.धनराज माने साहबे,  िश ण सचंालक, उ  च व तं  िश ण, पणु ेिवभाग यांचे कायालयात 

सम  भेट िदली असता, ते कायालयीन कामािनिम  त मुंबई येथे गलेे होते.   यावेळी  यांचे कायालयातील व र  ठ 
शासन अिधकारी ी.िशंद ेयांची भेट घतेली असता,  यांनीही Joint Director Higher Education, Pune 

यांनी िदले  या सचुनां माणचे सचुना िदले  या आहते.  याबरोबरच खालील माण ेकाही सचुना िद  या आहते.  
१. तािसक त   वावर नमेणकू करावया  या िश कांना ित तास (४८ िमिनटे) .२५०/- मा  मानधन 

राहील.  



114 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

२. थम वष   यके शाखे  या ित तुकडीम  य े िकमान ५० िव ा  याचे वेश असण े गरजेचे आह,े 
अ  यथा व र  ठ महािव ालयास िमळालेली मा  यता र  होऊ शकते.  
वरील माण े तीनही कायालयाकडून मागदशन िमळालेले आह.े  याचे अवलोकन करता Joint 

Director Higher Education, Pune यांचेकडील िश क सेवक संच मा  यतेनसुार िश कभरती करता येईल. 
तसेच व र  ठ महािव ालयाक रता शासन  तराव न आ कृतीबंध िनि त न करता Joint Director Higher 
Education, Pune यांचेकडील ितवष  सचं मा  यतेनसुार आकृतीबंध कायम ठेवता येईल.  

तसेच व र  ठ महािव ालयास महारा   शासनाची मा  यता िमळालेनंतर थ म वष  फ  त ाचाय, 
ंथपाल व Physical Director ही तीनच पद े कायम  व पी व उवरीत िश कांची पद े ही Joint Director 

Higher Education, Pune यांचेकडील मा  यतेनसुार तािसक   वावर िविहत प तीन ेवतमानप ात जािहरात 
दऊेन भरता यतेील.  यानंतर पुढील वष   यके िवषयांचा Workload तसेच Joint Director Higher 
Education, Pune यांचेकडील िश क सवेक सचं मा  यतेनसुार िश कभरती करता येईल. तसेच िश केतर 
कमचारी जसे िलपीक, मदतनीस ह ेइतर िवभागातील कमचा-यांमधनू परुिवता येतील, अस ेन  मत आह.े  

तरी व र  ठ महािव ालयाक रता शासन  तराव न आ कृतीबंध िनि त न करता Joint Director 
Higher Education, Pune यांचेकडील ितवष  सचं मा  यतेनुसार आकृतीबंध कायम ठेवणसे मा  यता 
िमळणकेामी तसचे सदरचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे मा  यतेसाठी 
पाठिवणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .२५७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
             (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३५ म.ेवैभव लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं थानच े मनु यबळ यव थापनाबाबत (Manpower 

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

यांच ेदनंैिदन कामाच ेव  यां  या काय मतेच ेमनु  यबळ  यव  थापन स  लागार सं  थमेाफत (Human Resource 
Management Consultant) प र ण करणकेामी सं  थानच े सकेंत  थळासह महारा  ातील मखु शहरामं  य े

िस  द होणा-या वृ  तप ामं  य े जािहरात िस  द करणते यऊेन  यानसुार ा  त झाले  या िसलंबद  यावसाियक 
 तावांमधील िन  नतम दरधारक म.े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) नमेणकू करणते आलेली होती.  यांना कायादशेातील अटी-शत नसुार  य  कामास 
सु वात केलेनतंर .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 मंजूर िटपणी अ  वये .४,००,०००/- अस ेएकूण .७,००,०००/- (अ री पये सात 
लाख मा ) अडॅ  हॉ  स  हणनू अदा करणते आललेे आहते.  यानतंर  यांना अ ापपयत उव रत र  कम अदा 
करणते आललेी नाही.  

(ब) म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. नािशक यानंी उपरो  त कामा  या अहवाला  या ती 
िद.२०/१०/२०१६ रोजीचे प ा  वये मा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय व मा.कायकारी अिधकारी 
यांचेकडेस सादर केले  या आहते. सदर अहवाला  या छायांिकत ती इकडील िवभागामाफत सव सिमती 
सद  यांना मािहतीसाठी उपल  ध क न देणते आले  या आहते. प र णाअतंी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल. 
नािशक यांनी सादर केले  या अहवालाम  य ेसं  थानच ेिविवध िवभागां  या कमचारी सं  य ेम  य ेखालील माण े
बदल करणबेाबत सचुिवले आह.े  याचा थोड  यात गोषवारा खालील माण.े 

अं. 
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३९ ी साईबाबा 
किन  ठ 
महािव ालय 

३७ ०८ ४५ ३५ १५ ५० ०९ ० ०४ ० 

४० ी साईनाथ 
 णालय 

३६२ ८१ ४४३ २२८ १५३ ३९१ २७० ० ३२२ ० 

४१ ी साईबाबा 
हॉ  पीटल 

५१९ २२५ ७४४ २६५ ३६३ ६२७ ३०७ ० ४२४ ० 

 एकूण २९०८ १९१८ ४८२६ २०९३ २४७३ ४५७५ १२९८ १९४८ ११६१ १५८५ 
म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केले  या अहवालाबाबत िद.२४ नो  हबर, २०१६ 

रोजी मा.अ  य  महोदयांनी पढुील मु ांबाबत 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.ेवभैव  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 केलेली नाही. याबाबत म.ेवैभव  लेसमट्स यांना िद.२५/०४/२०१७, 
िद.०४/१०/२०१७ रोजी प  देणते आलेले आह.े तसेच वेळोवेळी दरु  वनी  दारे कळिवणते आलेले आह.े तथापी, 
 यांचेकडून अहवालात सादर केले  या  यके कमचा-यां  या दैनंिदन कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart) 

सादर न करणते आलेमळेु िद.०६/०२/२०१८ रोजी  यांना अतंीम प  देणते आललेे होते.  
उपरो  त त   यामधील गोषवा-याचे अवलोकन के  यानतंर 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 णानतंर 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. तसचे अहवालाम  य ेसादर केले  या स  याचे कायरत कमचा-यांचा वकलोड पणुवेळ 

आह े काय ? याबाबतही  प  टीकरण िदलेले नाही. वैभव  लेसमट्स यांनी सादर केललेा अहवाल एकूण १८० 
पानाचंा असनू  याम  य े अदंाजे ३० ते ४० पान े प र णाच े मळू िवषयाशी सबंधीत आहते. सादर केले  या 
अहवालाच े अवलोकन के  यास सदरचा अहवाल िव  ततृ  व पात नाही. उदा. एखा ा िवभागात एखा ा 
पदनामा  या कमचा-यांची आव  यकता अित र  त का आह?े िकंवा एखा ा पदनामा  या कमचारी कमी का 
करावयाच े आहते? याबाबत प र णावेळी ि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. वैभव  लेसमट्स यांचेकडे प र ण अहवालाम  य े सादर केले  या  यके कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचा 
सिव  तर मािहती (Job Chart) वेळोवेळी दरु  वनी  दारे तसेच चार वेळेस लेखी प ा  दारे मािगतलेली आह.े  
तथापी,  यांनी अ ापपयत कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचे जॉब चाट सादर केलेल ेनाहीत. याचाच अथ प र ण 
अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-याचंी िवभागिनहाय बदल करावयाची कमी व अिधक सं  या प र णा  या 

ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनाने सादर कर  यात आले  या आहते अशी इकडील धारणा असनू, िह व  तूि थती 
वैभव  लेसमट्स यांना िद.०६/०२/२०१८ रोजीचे अतंीम प ाम  य ेकळिवणते आलेली आह.े  

क) सं  थानचे अतंीम प ानंतर म.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीचे प  सादर 
केललेे असनू  याम  य ेसं  थानन ेमागणी केले  या मािहतीचा समावशे नाही. सं  थानन ेउपि थत केले  या मु ां  या 
अनषंुगान ेम.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीच ेप ात खालील माण े  प  टीकरण िदलेले 
आह.े    
१. काही िवभागांमधील आ  ही सचुिवलेल ेकमचारी पद, सं  या आपणांस पटत नाहीत असे आपण  हटल े

आह.े आ  ही आम  या प र ण काळात िन रि का  या भुिमकेतून िन र ण े क न, तपासनू, अ  यास 
क न, िव  लेषण क न आमच ेमत न दिवले आह.े  यासाठी, प र ण काळात आप  या येथ ेअसलेले 
कामकाज,  याची  या  ती, कमचा-यांनी िदलेली लेखी आिण त डी मािहती, या सवाचा अ  यास क न 
आ  ही सदर मत मांडलेले आह.े  
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२. सदर अहवाल आ  ही आम  या चममुधील िविवध े ामंधील त  आिण अनभुवी स  लगारां  या 
मताने तयार केलेला असनू तो सिव  तर, िव  ततृ, प रपणू, िवषयाशी सबंधीत तसेच जसा असायला हवा 
तसाच आह,े अशी आमची खा ी आह ेव  यास िव  व  त मंडळा  या बैठक त तो तसा ि वकारला गेला 
व  याब ल आमच ेअिभनदंन केले या घटनेमळेु पु  टी िमळते असे आमच ेमत आह.े 

३. अहवालाम  य े आ  ही आपणांस मनु  यबळ िवभाग  थापन क न मनु  यबळ  यव  थापन े ाशी 
संबधीत अनभुवी आिण जाणकार अिधकारी नेमनू एक  वतं  िवभाग  वरीत कायाि वत करावा आिण 
 यानसुार सं  थानाचे मनु  यबळ िवभागाच े कामकाज कर  यात यावे असे मत मांडलेल े होते. सदर 

मनु  यबळ  यव  थापन िवभाग सं  थानाम  य ेकोण  या िवभागात िकती कमचारी असावेत, कोणती पद े
असावीत,  यांची सं  या िकती असावी तसेच कमचारी भरती, बडतफ , पदो  नती, पदावनती इ  यादी 
संबधीत बाबी तं शु  द आधारान,े कुशलतेन,े िनयमांना ध न,  याच माण े आम  या अहवालातील 
िविवध सचुना आिण मतांचा यथायो  य वापर क न सं  थानला गतीपथावर नेईल असे आमच े मत 
आह.े या मताचा आपण गांभीयान ेिवचार करावा असे वाटते. 

४.  सं  थानामधील कमचा-यां  या दनंैिदन कामाची तपिशलवार मािहती, कामा  या प  दती, इ  यादीबाबी 
या सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  य  थापन िवभागचा भाग आिण काय 
आहते. आम  या प र ण कामाची  या  ती मनुषबळ  यव  थापन कामाकजाचे प र ण क न 
 यांसंदभात अहवाल दणे ेइतपत मयािदत होती.  

५. आ  ही सादर केले  या अहवालासंबधी कोणाची काय मत अथवा धारणा असावी याब ल आमच े
काहीही मत नाही, कारण अशा कार  या अहवालां  या बाबतीत सवच मु ांशी / प र णांशी सवच 
जण सहमत होतील अस ेनाही, ही सावि क प रि थती आह.े या आम  या मताशी आपण सहमत  हाल 
अस ेवाटते.  

  ड) म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना सं  थानच ेिविवध िवभागात बदल करावया  या कमचारी 
सं  यम  य ेकशा  या आधारे बदल करावयाचा याबाबतच े  प  टीकरण शेवटपयत दतेा आलेले नाही.  यांनी प ात 
नमदू केले माण े सदरचे अहवालास जर मा.अ  य , मा.उप  य  व त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी 
शाबासक  दऊेन िव  व  त मंडळाचे बैठक म  य े सदर अहवाल पणूपण े ि वकारीत अस  याची सहमती िदलेली 
असती, तर याबाबतची न द मा.  यव  थापन सिमती बैठक चे इितवृ  ताम  य ेअथवा िनणयाम  य ेयेण ेआव  यकत 
होते िकंवा याबाबत मा.व र  ठांकडून काही िनदश ा  त होण े आव  यक होते. तथापी, असे न होता याऊलट 
मा.अ  य  महोदयांकडून अहवाल सादर केलेनंतर लगचेच िद.२४ नो  हबर, २०१६ रोजी काही मु ांबाबत 
सिव  तर मािहती मागिव  या  या सचुना ा  त झा  या व  याची पतूता म.ेवैभव  लेसमट्स १२ ते १४ मिह  यांपासनू 
क  शकलेले नाहीत. 

तसेच  यांनी प ा  या अ.ं .०३ म  य े कळिवलनेसुार, ‘अहवालाम  य े आ  ही आपणांस एक  वतं  
मनु  यबळ िवभाग  वरीत कायाि वत क न तेथ े अनभुवी आिण जाणकार अिधकारी नमेनू सं  थानच ेमनु  यबळ 
िवभागाच े कामकाज कर  यात याव े अस े मत मांडललेे होते. सदर मनु  यबळ  यव  थापन िवभाग सं  थानाम  य े
कोण  या िवभागात िकती कमचारी असावते, कोणती पद ेअसावीत,  याचंी सं  या िकती असावेत ह ेआम  या 
अहवालातील िविवध सचुना  या आधारे यो  य रतीने ठरवतील’ असा स  ला देणसे  यांना संकोच वाटलेला 
नाही. तसेच अ.ं .०४ म  य े ‘सं  थानामधील कमचा-यां  या दनंैिदन कामाची तपिशलवार मािहती, कामा  या 
प  दती, इ  यादीबाबी या सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  य  थापन िवभागचा भाग 
आिण काय आहते. आम  या प र ण कामाची  या  ती मनषुबळ  यव  थापन कामाकजाच े प र ण क न 
 यांसंदभात अहवाल दणे ेइतपत मयािदत होती.’ अस ेबेजवाबदारपणाने  हटले आह े.  

अं. 
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०३ 
साई साद 
िनवास  थान 

८३ २८ १११ ४० २० ६० ० १०५ ० ५४ 

०४ 
 दारावती 

िनवास  थान 
३० ५४ ८४ २४ १० ३४ ० ७८ ० २८ 

०५ वाहन िवभाग ५१ ६८ ११९ ४४ ८४ १२८ ० १०० ० १०९ 
०६ आरो  य िवभाग १९३ ३०२ ४९५ १५५ २२१ ३७६ ० ४८९ ० ३७० 
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 णानतंर 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 करावयाचे 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) चार वेळेस लेखी प ा  दारे मागीतलेला असतांना देखील  यांनी १२ ते १४ मिह  यांपासनू कमचा-
यां  या दनंैिदन कामाच े जॉब चाट सादर केलेले 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. सबब म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक 
यांनी सादर केललेा प र ण अहवालानसुार सं  थान कमचारी िवषयक धोरणाबाबत बदल करण े सं  थानच े
िहतावह ठरणार नसनू तो ि वकारणते येव ूनय ेअसे मत आह.े तसेच म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना 
िवषयांिकत कामापोटी जी र  कम .७,००,०००/- (अ री पय ेसात लाख मा ) अगाऊ आदा करणते आललेी 
आह,े ती र  कम  यांनी आजपावेतो केले  या कामकाजाचा मोबदला  हणनू िवषयांिकत कामापोटी अिंतम क न 
जमा नावे करता येईल, असेही मत आह.े  

तरी म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.) िल. नािशक यांनी सं  थानच े मनु  यबळ  यव  थापना सबंधी केले  या 
कमचारी मनु  यबळ प र ण अहवालाबाबत उपरो  त प रिश  ट (ड) म  य े नमदू केले माण े कायवाही करणसे 
अथवा इतर अनषंुिगक यथो  च कायवाही करणबेाबतचे  तावावर िनणय होणसे िवनतंी.  

िनणय .२५८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.वैभव लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं थानच े मनु यबळ 
यव थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) सादर केले या प र ण अहवाबाबत िवषयात नमदू 

मु यां या अनुषंगाने तपशीलवार मािहती मागवावी. तसेच यांनाही सभेसमोर चचसाठी बोलिवणते यावे, असे 
ठरले.                (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ शासन िनणयातील तरतूदी माण े वाहतुक भ ा लाग ू करणेबाबत ी.सुयकांत भोसले व इतर १७ कमचा यांच े

एकि त मागणी अजाबाबत. 
ताव- िद.१०/०३/२०१८ रोजीचे एकि त अजा  दारे ी.सयूकातं भोसले व इतर १७ कमचा-यांनी, “आ  ही ी 

साई  दा हौिसंग सोसायटी येथ े राहत असून सदरचे अंतर आमच ेकत  य  थानापासून अडीच िकलोमीटर आह.े 
शासन िनणया माण ेकत  य  थानापासून ०१ िक.मी पे ा जा  त अंतरावर राहणा-या कमचा-यांना वाहतूक भ  ता 
दे य आह.े  या माण ेआ  हालाही वाहतूक भ  ता लागू करणते यावा.” अशी िवनंती केलेली आह.े  

मा.क  शासनान े क  शासक य कमचा-यांना िद.०३/१०/१९९७ चे आदशेान,े िनवास  थानापासनू 
कत  य  थानापयत  या वासावरील खचाची भरपाई  हणनू वाहतकू भ  ता (Transport Allowance) मंजरू 
केलेला होता.  याच धत वर महारा   शासनान े रा  य शासक य व इतर कमचा-यांना िद.१४ िडसबर, १९९८ 
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रोजीचे शासन िनणया  वये िद.०१ ऑ  टोबर, १९९८ पासनू वाहतूक भ  ता लाग ू केलेला आह.े रा  य शासनाच े
िद.१४ िडसबर, १९९८ रोजीच े शासन िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थने े मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.०२-०३ िडसबर २००० रोजीचे सभेतील िनणय .४५७ नसुार केवळ िशरडी नगरपंचायतीच े
ह ीबाहरे वा  ता  यास असले  या  थायी कमचा-यांना शासक य दराने वाहतकू भ  ता लाग ू केलेला आह.े 
 यानसुार ज े कमचारी िशड  नगरपंचायत ह ीच े बाहरे वा  ता  यास आहेत अशा कमचा-यांना संबधीत गावाचा 

रिहवाशी दाखला, ित ाप , रेशनकाड व िवजदयेक इ. कागदप ाचंी छायांिकत तीसह मागणीअज आवक 
िवभागाकडे दाखल केले  या तारखेपासनू अनु ेय दरान ेवाहतूक भ  ता लाग ूकर  यात यतेो.  

मा.शासनाचे िव  त िवभागाने पा रत केले  या िद.१४ िडसबर, १९९८ रोजीचे शासन िनणयाम  य े
वाहतूक भ  ता लागू करणबेाबत खालील माण ेतरतूदी आहते.  

१. कत  य  थानापासनू एक िकलोमीटर अतंरा  या आत िकंवा कत  य  थान आिण िनवास  थान ां  या 
एक  प रसरात (Campus) शासक य िनवास  थान परुिव  यात आले  या कमचा-यानंा हा भ  ता 
अनु ेय असणार नाही.  

२.  या कमचा-यांना शासक य वाहतूक सिुवधा (Government Transport) परुिव  यात आली आह े
 यांना हा भ  ता अनु ेय नाही.  

उपरो  त शासन िनणय पा रत झालेपासनू आजअखेर वाहतूक भ  ता  या अनु ेयतेबाबत  या उपरो  त 
तरतूदी कधीही अिध मीत झाले  या नाहीत िकंवा  याम  य े सधुारणा कर  यात आलेली नाही, सदर तरतूदी 
अ ापही लागू आहते. तथापी, अ.ं .०१ चे तरतूदीचा िनि त अथबोध होत नस  यामळेु तसेच वाहतकू 
भ  ता  या अनु ेयतेबाबत काही मु  ेउपि थत झा  यान ेअशा सव मु ांच े  प  टीकरणासाठी, मा.शासनाने िद.०९ 
म,े २००३ रोजी प रप क पा रत क न वाहतूक भ  या  या अनु ेयतेबाबत खलुासा सादर केलेला आह.े  यामधील 

मखु मु  ेखालील माण.े  
अ.ं  मु ा  प  टीकरण 
०१ कत  य  थानापासनू एक िकलो मीटर अतंरा  या 

आत खाजगी िनवास  थानात राहणा-या कमचा-
यांनाही वाहतूक भ  ता अनु ेय आह ेिकंवा कसे ?  

अनु ेय आह.े 

०२ कत  य  थान आिण िनवास  थान यां  या एक  
प रसरात (Campus) शासक य िनवास  थान 
परुिव  यात आले  या कमचा-यासं वाहतकू भ  ता 
अनु ेय आह ेिकंवा कसे ? 

कत  यव  थान आिण िनवास  थान यां  या एक  परीसरात 
(Campus) शासक य िनवास  थान परुिव  यात आले  या 
कमचा-यांस कमचा-याचे िनवास  थान आिण कत  यव  थान 
यातील अतंर १ िकलोमीटर व  यापे ा जा  त असले तरीही 
वाहतूक भ  ता अनु ेय नाही.  

  उपरो  त  प  टीकरणानसुार  या कमचा-यांना सं  थानन े िनवास  थान उपल  ध क न िदलेल े आह े
आशां  यित र  त सवच  थायी कमचा-यांना शासन िनणया माण े वाहतूक भ  ता लागू करण े आव  यक आह.े 
तथापी, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२-०३ िडसबर २००० रोजीच े सभेतील िनणय .४५७ अ  वये केवळ 
िशरडी नगरपंचायतीचे ह ीबाहरे वा  त  यास असले  या कमचा-यांना शासक य दराने वाहतूक भ  ता अदा 
करणबेाबत िनणय घणेेत आलेला आह.े सदर िनणयाच े अनषंुगान ेज े कमचारी िशड  नगरपचंायतीच े ह ीम  य े
राहतात अशा कमचा-यांना वाहतूक भ  ता अदा करता यते नाही.  यामळेु अशा कमचा-यांचे वषानवुष आिथक 
नकुसान होत आह.े सबब, याबाबत पनुिवचार क न िनणय घतेा येईल. तथापी, याबाबत काही कमचारी सदरचा 
वाहतूक भ  ता पवूल ी भावाने लागू क न  याबाबतचा फरक माग  याची श  यता नाकारता यते नाही. सबब, 
िशड  नगरपंचायत ह ीम  य ेवा  त  यास असले  या कमचा-यांना वाहतूक भ  ता लाग ूकरणबेाबत मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेसभेत मंजूरी िमळालेनतंर जस-ेजस ेकमचारी वाहतूक भ  ता िमळणसेाठी आवक िवभागाकडे अज सादर 
करतील सबंधीत कमचा-यांना  या-  या तारखपेासनू शासन िनणया माण ेवाहतूक भ  ता लाग ूकरता येईल.     

  तरी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२-०३ िडसबर २००० रोजीचे सभेतील िनणय .४५७ बाबत 
पनुिवचार होऊन, िशड  नगरपंचायतीच ेह ीम  य ेखाजगी िनवासात वा  त  यास असले  या सं  थान कमचा-यांना 
शासन िनणयातील तरतूदी माण ेवाहतूक लाग ूकरणसे मा  यता असावी, िह िवनंती. 

िनणय .२५९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.    
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३७ मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारत म य े थायी अि नशमन यं णा मे. ाफ क इ ा चर ा.िल., औरंगाबाद 
यांच े अहवालानसुार येणा या .२.१५ कोटी खचास तसेच खरेदी िवभागामाफत सदरची ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थानच े सव इमारतीच े फायर ऑडीट लाईफ लाईन स  ह सेस व सी.आय.एस.एफ.मुंबई  
यांचमेाफत कर  यात आलेले असनु सदर ऑडीट रपोट फायर अॅ  ड से टी िवभागाकडे ा  त झालेला आह.ेफायर 
ऑडीटमधील सचुिवले  या टुीचे िनवारण करणकेामी मा.  य.सिमतीच े िद.१९.०९.२०१६ रोजीच े सभेतील 
िवषय ं .०१ व िनणय ं .६३८ नसुार फायर अॅ  ड से टी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिवणते येवनू िनिवद े

ि येतील  यनुतम दर धारक म.ेइं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांची नमेणकु क न  यांना परुवठा आदशे देणते 
आलेला आह े तसचे सं  थानमाफत फायर स  लागार यांचेसमवेत करावयाच े कामांबाबत करारनामा कर  यात 
आलेला असनु िद.०७.११.२०१७ पासनु फायर स  लागार यांनी  य  मंिदर प रसरापासनु कामास सु वात 
केलेली आह.े  

आता आवक .०२१६२० िद.२२.०१.२०१८ रोजी फायर स  लागार म.े ाफ क इं ा   चर 
ा.िल.कंपनीच ेप  व अहवाल इकडील कायालयास ा  त झालेला आह.े सदर प ाम  य ेअस ेनमदु केलेल ेआह े

क , सव मंिदर प रसराची पहाणी क न मंिदर व प रसरात अि नसरुि ततेकामी करावया  या उपाययोजना      
 याम  य े (  थायी अि नशमन यं णा, ि ंकलर िस  टीम,  मोक िडटेकर, अलाम िस  टीम, फायर पंप, फायर 

िडझेल पपं) मिंदरा  या कोण  या िठकाणी बसिवणेत यावा याबाबत स  ह क न  ाईगं व ई -  िनिवदा टडर तयार 
क न सं  थानकडे टडर या करणकेामी दणेेत आलेले आह.े सदर अहवालानसुार मंिदर व मंिदर प रसरात 
 थायी अि नशमन यं णा बसिवणकेामी १.फायर हाय ंट िस  टीमकरीता- .९८,२२,५००/-, २.ि ंकलर 

िस  टीमकरीता .८९,५२,१००/- तसेच ३.फायर अलाम व िडटे  शन िस  टीमकरीता – .२७,८६,५५५/- अशी 
एकुण अदंाज े .२,१५,६१,१५५/- (दोन कोटी पंधरा लाख एकस  ट हजार एकशे पं  चाव  न मा ) ( शासनाच े
DSR / माकट रेट तसेच 18 % GST सह) इतका खच अपेि त असलेबाबत नमदु केलेले आह.े सं  थानच ेमंिदर 
व इतर प रसरातील फायर ऑडीटम  य े िनघाले  या टुीचे िनवारण करणकेामी फायर िवभागाचे सन २०१८-
२०१९ चे वािषक बजेटम  य ेसं  थानच ेसव इमारत साठी (६४ इमारती) ०८ कोटी खचास मंजुरी घे  यात आलेली 
आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– सं  थानच े मंिदर व इतर प रसरातील फायर ऑडीटमधील टुीचे िनवारण 
करणकेामी फायर िवभागाचे सन २०१८ -२०१९ मधील बजेटम  य े०८ कोटी खचास मा  यता घे  यात आलेली 
आह.े मंिदर प रसरातील फायर ऑडीटमधील टुीचे िनवारण करणकेामी सं  थानचे फायर स  लागार यांनी 
िदले  या अहवालानसुार अदंाज े२ कोटी १५ लाख खच अपेि त आह.े परंत ुसदरची टडर ि या ५ लाखापंे ा 
जा  त िकमतंीची अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९९९ नसुार 
सदरची ि या खरेदी िवभागामाफत राबिवणबेाबत उपरो  त संदभ ं  ०२ नसुार कळिवललेे आह.ेसं  थानचे 
खेरदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबवनु सदर प रसराम  य े  थायी अि नशमन यं णा  तापीत 
कर  याकरीता म.े ाफ क इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद यांची नेमणकु कर  यात आलेली असनु सदर 
एज  सीमाफत अि नशमन यं णा  थािपत करणते येणार आह.ेतसेच फायर िवभागाकडे स  या ऑफ स 
कामासाठी ०१ .फायर ऑफ सर उपल  ध असनु  यांना उवरीत इमारत ची पहाणी करणकेामी म.े ाफ क 
इं ा   चर ा.िल.औरंगाबाद याचंे सोबत उपल  ध रहावे लागणार आह.े  यामळेु सदरची ई - टडर या खरेदी 
िवभागामाफत होण ेआव  यक आह.े 

  सं  थानचे मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारतीना  थायी अि नशमन यं णा उभारणी करणकेामी 
येणा-या खचाबाबत नवीन टडर या राबवीणकेामी ऑडीटर याचं े क प अहवालानसुार येणा-या अदंाजे ०२ 
कोटी १५ लाख खचाबाबत सदरचा िवषय मा.  य.सिमती सभपेुढे सादर करण ेआव  यक असनु सदरची ई- िनिवदा 

ि या खरेदी िवभागामाफत करता येईल तसेच फायर ऑडीटचे काम फायर िवभाग, म.े ािकक इ  ा   चर 
औरंगाबाद व स  लागार उंडे याचंे समवेत सयंु  तीक री  या करता येईल अस ेन  मत आह.े 

करीता. 
अ)  मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारत ना  थायी अि नशमन यं णा  थािपत करणकेामी म.े ािकक 

इ  ा   चर औरंगाबाद यांनी सादर केले या क प अहवालानसुार येणा-या अदंाजे २.१५ कोटी सव 
समावेशक खचास मा  यता असावी. 
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ब.  मंिदर व मंिदर प रसरातील सव इमारत ना  थायी अि नशमन यं णा उभारणीबाबत म.े ाफ क 
इं ा    र ा.िल.औरंगाबाद यांचे ा  त अहवाल माण े खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या   
राबिवणसे, महारा   शासनाचे व संस ्थानचे सकेंत  थळावर ई– िनिवदा िस द तसचे पणु,े मुंबई, 
नािशक, अहमदनगर व इतर मोठया शहरातील वृ  तप ात जािहरात िस  द करणसे व   याकामी 
येणा या सव समावेषक खचास मा  यता असावी. 
तरी अ आिण ब  बाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२६० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास व याकामी येणा या अदंाज े .२.१५ कोटी मा च े खचास 
मा यता दे यात आली.           (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ हॉि पटल िवभागाकडे दणेगी व पात ा  झाले या टटस णांना मोफत दणेेबाबत ण ी बावी कर रामदास 

नाग ुयांच ेअनुषंगाने. 
ताव-  ण ी बावी  कर रामदास नागु या  णास िद.२०/०७/२०१७ रोजी ी साईबाबा हॉि पटलम  य े रोजी   

डॉ.मनोहर िशंद,े काड ओलॉजी  ट यांना दाखवले असता  यांनी २िड इको तपासणी करणचेी स  ला  िदला. २ िड 
इको  या तपासणीव न  यांना अिॅ जओ  ला  टी करणेबाबत स  ला िदला व महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य 
योजनेबाबत मािहतीही िदली. परंत ु  ण व  णांचे नातेवाईक यांनी पसेै भ न ोिसजर  करणसे तयारी दाखवली. 
डॉ  टरांनी  णांला  सीआरय-ु०२, एसपीआर,िटएसआर या वाडम  य े  या िठकाणी जागा उपल  ध होव ुशकेल 
या िठकाणी भरती करणबेाबत  केसपेपर वर िलहन िदले.  यानसुार उपल  धतेनसुार   णांचे नातेवाईक यांनी सदर 
 णाला एसपीआर वाड म  य ेअडॅमीट केल ेहोते. 

िद.२७/०७/२०१७ रोजी दोन  टटची अॅ  जीओ  ला  टी ही ोिसजर करणेत आली  आह.े  सदर ोिसजर 
करीता  ३३००/- व  १२५००/- इतके िकमतीचे   दोन  ट  ट वापरलले ेआह.े   पैक    १२५००/-चा वापरणेत 
आललेा   टेट हा ी साईबाबा हॉि पटलकरीता  दणेगी  व पात िमळाललेा  आह.े   सदर  णाचंे दोनही  टटच े
चाजस आका न एकुण बील  ६७९६०/- (सदसु  ट हजार नउशे साठ माञ) इतके होत आह.े   सदर ोिसजस करीता  

 णान े   ५५,४६०/-  अ री (पं  चाव  न हजार चारश ेसाठ  माञ) िडपॉझीट  हणुन भरललेे आहते. सदर दणेगी 
 व पात आले  या  टटचे चाजस जर  णाकडुन आकारल ेनाही तर  णाला   ५५,४६०/-  अ री पं  चाव  न हजार 

चारशे साठ पये भराव ेलागतील व तवेढी र  कम  णान े िडपॉझीट  हणुन भरललेी आह.ेसदर फाईलवर त  कालीन 
.वै क य सचंालक यांनी Accept other charges excluded cost of donated stent & close the folio. 

Discharge the patient, Put up for meeting notes of regarding policy of donated /sample Stents. 
              दणेगी  व पात आले  या  टट/ सव िवभागांना लागणारे इ   लांट  याबाबत बील   णाकडुन आकाराव े

िकंवा नाही याबाबत िनणय झालेला नाही. दणेगी  व पात  आले  या  टटचे/ सव िवभागांना लागणारे इ   लांट 
यांचे  बील   णांकडुन  आका  नये असे मत आह ेतसेच अशी सदरच े  टट व इ   लांट मा.वै क य सचंालक, 
उपचार करणारे क  सलटंट डॉ  टर व परचेस मॅनेजर या ितघांनी  चचा क न िनणय घेवनु   णांना वापरावे. 

  तरी सदर  ण ी बावी  कर रामदास नाग ु यांना  १२५००/- इतके पयाचे देणगी  व पातले  
 टटवापरल ेअस  यान े फ  त  दणेगी  व पात िमळाले  या  टटचे चाजस  यां  याकडुन आका  नये व उरले  या 

बीलाच ेिडपॉझीट  हणनु भरले  या रकमचे ेबीलात समावेश करावा व फ  त दणेगी  टटच ेबीलाची चरॅीटी क न 
बील सटेलमट करावे व यापढु ेदणेगी  व पात आले  या  टट/ सव  िवभागांना लागणारे इ   लांट याचंी चाजसची 

 णांकडुन आकारणी न करता तेवढी रकमेची सोशल वकर यांचमेाफत चरॅीटी फॉम भ न सवलत ावी. याबाबत 
िनणय होणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२६१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.बावी  कर रामदास नाग ुयांना दणेगी  व पातले  टट वापरले अस  याने फ  त  
दणेगी  व पात िमळाले  या  टटचे चाजस  यां  याकडुन आका  नये व िडपॉझीट  हणनु भरले  या रकमेचा 
यां या उव रत बीलाम ये समावेश करणते यावा. तसेच यापढु े दणेगी व पात िमळालेले सािह य णास 

वापर यास याचे बील आका  नये, असे ठरले.  
  उपरो  चच या वेळी सवानमुते असा िनणय घे यात आला क , ी साईनाथ णालयाम य े सव 

णांना सं थानमाफत मोफत उपचाराची सिुवधा उपल ध क न दे यात आलेली आहे. परंत ु सजरी या वेळेस 
णांना Implant खरेदीसाठी धावपळ करावी लागत,े यासाठी ी साईनाथ णालयामधील णांना मोफत 

Implant दणेबेाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.         
  (कायवाही- वै िकय संचालक/ वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३९ ी साईबाबा णालयातील (Orthopaedic Surgery) या िवभागाकरीता Basic Trauma Instrument 
खरेदी करणेसाठी .६,६२,३००/- खचास शासक य मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
ा  तािवक:- ी साईनाथ  णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाने नग निवन Basic 

Trauma Instrument ची मागणी केलेली आह.े 
               ी साईनाथ  णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाम  य े असलेले Basic Trauma 

Instrument जुने झालेल े अस  यामळेु तुटले आह.ेसदर Instrument चा वापर अपघात  त पेशटंच े
Operation करणकेरीता होतो.  यामळेु  यांनी नवीन मागणी केली आह.े  

निवन Basic Trauma Instrument खरेदीकामी अदंाज े खचाकरीता M/s. JJ International 
Instrument, Kerala यांचेकडून ई-मले  दारे अदंाज ेखचाकरीता दरप क मागिव  यात आलेले होते.  यानसुार 
 यांनी ई-मेल अ  वये खालील माण ेदरप क िदलेल ेआह-े   

Sr. 
No. 

Deescription Total 
Qty. 

Rate per in Rs. Total Amt in Rs. 
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    Total Amt. in Rs.. 6,62,300.00 

वरील माण े दरानसुार उपरो  त Orthopaedic Surgery खरेदीकामी .६,६२,३००/- (अ री 
र  कमसहा लाख बास  ट हजार तीनशे मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी– ी साईनाथ  णालयातील Orthopaedic Surgeryया िवभागान े Basic Trauma 
Instrumentची  मागणी केललेी आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- 

१) अिधिनयमातील सिमतीचे 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 २०१५ अ  वये 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 जागेवरखरेदी 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:- ी साईनाथ  णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागान े 

नगनिवन  Basic Trauma Instrument ची मागणी केलेली आह.े ी साईनाथ  णालयातील Orthopaedic 
Surgery या िवभागाम  य ेअसलेले Basic Trauma Instrumentजुने झालेले अस  यामळेु तुटले आह.े सदर 
Instrument चा वापर अपघात  त पेशटंच ेOperation करणकेरीता होतो.  यामळेु  यांनी नवीन मागणी केली 
आह.े  यामळेु  यांचे मागणीनसुार Basic Trauma Instrument िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न 
दे  यास हरकत नाही अस ेन  मत आह.े  

    ी साईबाबा  णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता निवन Basic Trauma 
Instrument िविहत प  दतीन े ई-िनिवदामागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाज े र  कम .६,६२,३००/- 
(अ री . सहा लाख बास  ट हजार तीनश ेमा ) चे खचा  या   तावास मा  यता असावी. 

िनणय .२६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता निवन 
Basic Trauma Instrument खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या 
अदंाज े .६,६२,३००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० ीसाईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े एि ल २०१७ ते ऑ टोबर २०१७ व फे वुारी २०१८ 

मिह यात वै क य िबलात दे यात आले या .६,५४,८५,८०८/- सवलतीस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 
व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गरै हजेरीत व.ै शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु्   
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

जनसंपक अिधकारी/ सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
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महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शरेा िदला आह.े तरीमाह े नो  हबर २०१७व िडसबर २०१७ 
मिह  यात झाले  या सवलतीची मा  यता िद.०२/०२/२०१८ रोजी मा.  य.सिमतीचे सभमे  य ेिमळाली आह.े तसेच 
माह ेजानवेारी२०१८ मिह  यात झाले  या सवलतीची मा  यता िद.०७/०३/२०१८ रोजी मा.  य.सिमतीच ेसभमे  य े
िमळाली आह.े माहे एि ल २०१७ ते ऑ  टोबर २०१७ व फे वुारी २०१८ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला 
ओपीडी  ण १,०५,६२९ व १०,७६६ आयपीडी  णांपैक  २८,७०५ ओपीडी व ४,८८९ आयपीडी  णांना 
वै िकय िबलात एकुण .६,१६,९१,६७८/-इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेगरीब व 
गरज ु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या संबंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत 
झाला आह,े जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल 
सेल आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण ेएकुण २,५४९  णाना र  कम .३७,९४,१३०/-
इतक  मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतच ेिववरण खालील माण–े 

एि ल २०१७ 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम ३६० ३,५५८,३७२/- १,५०५,५८५/- २,०५२,७८७/- 
२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत 

र  कम 
३०३ १,९२०,८७२/- १,१८३,२२६/- ७३७,६४६/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम ०६ १७,२९१/- - १७,२९१/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलेल े  ण, साई भ  त, सा  वी 

क  या कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

२५४ ३२०,७०५/- १,६५०/- ३१९,०५५/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली 
सवलत 

४१७ १८,०३६,८४९/- १५,०८२,०९२/- २,९५४,७५७/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली 
सवलत 

२९१९ 
 

१५,१४,५९५/- - १,५१४,५९५/- 

 एकुण ४२५९ २५,३६८,६८४/- १,७७,७२,५५३/- ७,५९६,१३१/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४४ ५८,६००/- - ५८,६००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   १ १,२००/- - १,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ४ ४,२००/- - ४,२००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३५ ४,२३०/- - ४,२३०/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १४० २,८०,१००/- - २,८०,१००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ३ ४,२००/- - ४,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  २ २,४००/- - २,४००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १२५ १,६५,४००/- - १,६५,४००/- 
 एकुण ३५४ ५,२०,३३०/- - ५,२०,३३०/- 
                                          एकुण अ+ब ४६१३ २५,८८९,०१४/- १,७७,७२,५५३/- ८१,१६,४६१/- 

 
मे २०१७ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम ८० ९,२५,४८५/- - ९,२५,४८५/- 

२ आिथक  टया दुबल घटकातील  णानंा िदलेली सवलत 
र  कम 

८६ ८,८७,८४५/- ३,७३,९८१/- ५,१३,८६४/- 
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३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम ०६ ८,१५१/- - ८,१५१/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलले े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

९७७ २२,०४६,१६१/- १७,५७९,४४६/- ४४,६६,७१५/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली सवलत ४३३ १७,४०८,८२२/- १,४८,९८,१८६/- २५,१०,६३६/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३,१११ १५,५३,३७०/- - १५,५३,३७०/- 

 एकुण ४,६९३ ४,२८,२९,८३४/- ३,२८,५१,६१३/- ९९,७८,२२१/- 
 

 

 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३७ ३६,४००/- - ३६,४००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   १ १,२००/- - १,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ७            ५,४००/- -          ५,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३७ ४,१००/- - ४,१००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १४२ २,६७,०००/- - २,६७,०००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ९ ९,०००/- - ९,०००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  २ १,८००/- - १,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ८३ १,३७,२००/- - १,३७,२००/- 
 एकुण ३१८ ४,६२,१००/- - ४,६२,१००/- 
                                          एकुण अ+ब ५,०११ ४,३२,९१,९३४/- ३,२८,५१,६१३/- १,०४,४०,३२१/- 

 

 

जुन २०१७ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम १०४ ११,५४,८१०/- - ११,५४,८१०/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

१२७ १६,०७,४४३/- ६,०५,४५१/- १०,०१,९९२/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम ७ १७,७५८/- ५,०००/- १२,७५८/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलले े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

७९६ २९,५४,५४५/- १७,५५,४३६/- ११,९९,१०९/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३४५ १,४९,७५,४१३/- १,३०,६७,२९०/- १९,०८,१२३/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३०६४ १६,०२,०९५/- - १६,०२,०९५/- 

 एकुण ४४४३ २,२३,१२,०६४/- १,५४,३३,१७७/- ६८,७८,८८७/- 
 

 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४० ४५,६००/- - ४५,६००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   २ १,२००/- - १,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ ९,०००/- - ९,०००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३६ ४,२००/- - ४,२००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १४७ २,५७,०००/- - २,५७,०००/- 
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७ सं  थानए   लॉयी ि  ७ ११,४००/- - ११,४००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  ३ ४,२००/- - ४,२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १५५ २,२६,८००/- - २,२६,८००/- 
 एकुण ३९९ ५,५९,४००/- - ५,५९,४००/- 
                                          एकुण अ+ब ४८४२ २,२८,७१,४६४/- १,५४,३३,१७७/- ७४,३८,२८७/- 

 

जुलै २०१७ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम १३९ १५,२१,५६४/- - १५,२१,५६४/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

१६८ २१,६५,८८३/- ८,७६,७५२/- १२,८९,१३१/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम १४ ४९,३६३/- ९,३५०/- ४०,०१३/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलले े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

८७५ ३१,६२,५१४/- १९,२९,०१७/- १२,३३,४९७/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली सवलत ४१९ १,४९,०९,३१८/- १,२२,२८,८५०/- २६,८०,४६८/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३६३३ १९,८७,६०५/- - १९,८७,६०५/- 

 एकुण ५,२४८ २,३७,९६,२४७/- १,५०,४३,९६९/- ८७,५२,२७८/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४६ ५०,२००/- - ५०,२००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   १ १,२००/- - १,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १० ९,८००/- - ९,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ४१ ४,३००/- - ४,३००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना ११२ २,०५,९००/- - २,०५,९००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ३ ४,०००/- - ४,०००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  १ १,८००/- - १,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ९८ १,५४,४००/- - १,५४,४००/- 
 एकुण ३१२ ४,३१,६००/- - ४,३१,६००/- 
                                          एकुण अ+ब ५,५६० २,४२,२७,८४७/- १,५०,४३,९६९/- ९१,८३,८७८/- 

 
ऑग  ट २०१७ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम १४० १७,६६,९८७/- - १७,६६,९८७/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

१९० १८,०१,८५३/- ७,८३,६५७/- १०,१८,१९६/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम ०८ १,३६,०६२/- १,०८,८५५/- २७,२०७/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलले े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  य योजना इ. 

९०९ ३८,९१,५८५/- २३,५९,६९०/- १५,३१,८९५/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३९९ १,५१,२६,८६०/- १,२७,४३,२५०/- २३,८३,६१०/- 
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६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली सवलत ३०१४ १६,१२,४२४/- - १६,१२,४२४/- 

 एकुण ४,६६० २,४३,३५,७७१/- १,५९,९५,४५२/- ८३,४०,३२०/- 
 

 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 
अ.न.ं  णांची गटवारी 

लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४० ४९,२००/- - ४९,२००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सलेअॅनमेीया ि   १ १,२००/- - १,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ १३,२००/- - १३,२००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३३ ४,७००/- - ४,७००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १२९ २,४५,८००/- - २,४५,८००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ४ ९,२००/- - ९,२००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  २ ३,०००/- - ३,०००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ९४ १,४१,२००/- - १,४१,२००/- 
 एकुण ३१४ ४,६७,५००/- - ४,६७,५००/- 
                                          एकुण अ+ब ४,९७४ २,४८,०३,२७१/- १,५९,९५,४५२/- ८८,०७,8२०/- 

 

स  टबर २०१७ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभा
थ  

सं  या 
एकुण िबल र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णानंा िदलेली सवलत र  कम १७३ १४,३८,१२३/- - १४,३८,१२३/- 
२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली सवलत 

र  कम 
१५१ १०,१३,६१२/- ५,०६,७८७/- ५,०६,८२५/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णानंा िदलेली सवलत र  कम २० १,१५,९८४/- २७,२५२/- ८८,७३२/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलले े  ण, साई भ  त, सा  वी क  या 

कुमारी, आ म, डायलिेसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

९०४ ४६,१३,४४६/- २४,९४,४१२/- २१,१९,०३४/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णानंा िदलेली 
सवलत 

३७८ १,६७,१९,३०५/- १,४५,९०,३००/- २१,२९,००५/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णानंा िदलेली 
सवलत 

३२१९ १७,६५,७७०/- - १७,६५,७७०/- 

 एकुण ४,८४५ २,५६,६६,२४०/- १,७६,१८,७५१/- ८०,४७,४८९/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभा
थ  

सं  या 
एकुण िबल र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया २६ २८,६००/- - २८,६००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   २ ४,२००/- - ४,२००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ९ ११,८००/- - ११,८००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३९ ५,०००/- - ५,०००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना १२५ २,५९,७००/- - २,५९,७००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ६ ८,८००/- - ८,८००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  १ ६००/- - ६००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १५१ २,३५,२००/- - २,३५,२००/- 
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 एकुण ३५९ ५,५३,९००/- - ५,५३,९००/- 
                                          एकुण अ+ब ५,२०४ २,६२,२०,१४०/- १,७६,१८,७५१/- ८६,०१,३८९/- 

 
 

ऑ  टोबर २०१७ 

 (अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभा
थ  

सं  या 
एकुण िबल र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना िदलेली सवलत र  कम १५७ ११,६४,०३२/- - ११,६४,०३२/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णानंा िदलेली सवलत 
र  कम 

१३१ ८,६०,४६६/- ४,३०,२७३/- ४,३०,१९३/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत र  कम ०६ ४,२२३/- - ४,२२३/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई भ  त, सा  वी 

क  या कुमारी, आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  य योजना इ. 

७२० ३८,८५,१८४/- २१,१०,२०७/- १७,७४,९७७/- 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२७१ १,१७,८२,८९८/- १,०३,५२,९५६/- १४,२९,९४२/- 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२६८१ १३,१०,२८५/- - १३,१०,२८५/- 

 एकुण ३,९६६ १,९०,०७,०८८/- १,२८,९३,४३६/- ६१,१३,६५२/- 
 

 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ थॅलॅिसिमया ३१ ३५,८००/- - ३५,८००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ११ १२,६००/- - १२,६००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २६ २,८००/- - २,८००/- 
६ राजीव गांधी आरो  य योजना ९७ १,९४,७००/- - १,९४,७००/- 
७ सं  थानए   लॉयी ि  ४ ६,२००/- - ६,२००/- 
८ कॉ   टए   लॉयी ि  २ ३,६००/- - ३,६००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ६० १,२२,०००/- - १,२२,०००/- 
 एकुण २३१ ३,७७,७००/- - ३,७७,७००/- 
                                          एकुण अ+ब ४,१९७ १,९३,८४,७८८/- १,२८,९३,४३६/- ६४,९१,३५२/- 

 
फे वुारी २०१८ 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 
 

अ.नं. 
 णांची गटवारी 

लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना िदलेली सवलत र  कम ८७ ३,४१,१५७/-                   -   ३,४१,१५७/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णानंा िदलेली सवलत 
र  कम 

१५९ 
 

१७,०५,४०२/- ७,९५,२८३/- ९,१०,११९/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत र  कम ११ ६१,८५६/- ४५,०००/- १६,८५६/- 
४ कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई भ  त, सा  वी 

क  या कुमारी, आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

६८८ ३८,७५,७४१/- २,५६८,७०४ १३,०७,०३७/- 
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५ महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य योजना आयपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

३०४ १,५८,१०,८१२/- १,३५,७२,१४१/- २२,३८,६७१/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२,२१८ ११,७०,८६०/- - ११,७०,८६०/- 

 एकुण ३,४६७ २,२९,६५,८२८/- १,६९,८१,१२८/- ५९,८४,७००/- 

 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी िमळालेली 

र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४३ ४८,०००/- - ४८,०००/- 

२ िहमोिफलीया ० - - - 

३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 

४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ४ २,४००/- - २,४००/- 

५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  १८ १,९००/- - १,९००/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२२ २,६३,७००/- - २,६३,७००/- 

७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ४,६००/- - ४,६००/- 

८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ० ३,६००/- - ३,६००/- 

९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ७१ १,०२,०००/- - १,०२,०००/- 

 एकुण २६२ ४,२१,६००/- - ४,२१,६००/- 

        एकुण अ+ब ३,७२९ २,३३,८७,४२८/- १,६९,८१,१२८/- ६४,०६,३००/- 

 
गोषवारा 

अ.नं. मिहना ी साईबाबा हॉि पटल ी साईनाथ  णालय एकुण 
१ एि ल २०१७  ७५,९६,१३१/- ५,२०,३३०/- ८१,१६,४६१/- 
२ मे २०१७  ९९,७८,२२१/- ४,६२,१००/- १,०४,४०,३२१/- 
३ जुन २०१७  ६८,७८,८८७/- ५,५९,४००/- ७४,३८,२८७/- 
४ जुलै २०१७  ८७,५२,२७८/- ४,३१,६००/- ९१,८३,८७८/- 
५ ऑग  ट २०१७  ८३,४०,३२०/- ४,६७,५००/- ८८,०७,८२०/- 
६ स  टबर २०१७ ८०,४७,४८९/- ५,५३,९००/- ८६,०१,३८९/- 
७ ऑ  टोबर २०१७ ६१,१३,६५२/- ३,७७,७००/- ६४,९१,३५२/- 
८ फे वुारी २०१८ ५९,८४,७००/- ४,२१,६००/- ६४,०६,३००/- 

 एकुण ६,१६,९१,६७८/- ३७,९४,१३०/- ६,५४,८५,८०८/- 
 

उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेएि ल २०१७ ते ऑ  टोबर २०१७ 
व फे वुारी २०१८ म  य े वै िकय िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या .६,५४,८५,८०८/-सवलतीस 
मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .२६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ीसाईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े एि ल २०१७ ते ऑ टोबर 
२०१७ व फे वुारी २०१८ या मिह यांम य े वै क य िबलात दे यात आले या .६,५४,८५,८०८/- मा च े
सवलतीस मा यता दे यात आली.              (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ी साईबाबा हॉि पटलम य े यरुोसजन पदावर ि हजीट ग प दतीन े नेमणकू िमळणबेाबत डॉ.मयुर िवलास हा  े

यांच ेिद.२३.०१.२०१८ रोजीच ेअजाबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ तदतुद- कलम १३(४) नसुार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन े

चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा 
अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यितरी  त) व कमचा-यांची नमेणकू 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-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
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पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंुर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शती  ३- सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी तसचे अट शतअ न ं
८ म  य ेसिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प  दतीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही असे नमदु आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव - 
१) िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ३२८ (२). 
कॅथलॅब व दय श   ञि येकरीता खालील माण ेदर िन  चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाचे 

चाजस व सं  थानचे चाजस िनि त करणते आले. 
Services Proposed Sanctioned by Sub Committee 

CATH LAB Sansthan Doctors Charges Sansthan Doctors Charges 

Coronary Angiography 6000 1000 6000 1000 

Coronary Angioplasty 50000-75000 8000 50000-75000 8000 

Renal & Peripheral Angiogr. 6000 1000 7500 750 

Renal & Peripheral Angioplasty. 50000 8000 50000 8000 

BMV 25000 7500 25000 7500 

Permanent Pacemaker Charges 125000-200000 2000 125000-200000 2000 

Temporary Pacing 4000 500 4000 500 

CVTS     

CABG 80000 8000 60000 8000 

Single Valve Replacement 100000 12000 100000 12000 

Double Valve Replacement 150000 18000 150000 18000 

ASD/VSD/TOF 110000 12000 100000 12000 

BT shunt 25000 2500 25000 2500 

PDA Ligation 25000 5000 25000 5000 

Note:1. Anaesthist’s share-30% of the Surgeon’s Charges 2. Assistant Surgeon 
10% of the Surgeon’s Charges. 

सिजकल ऑपरेटी  ह चाजस पकेॅजम  य े ३०%  णालय आकार गहृीत धरलेला आह.े सदर 
आकारा  या ५०% िह  सा सजनला दे  यात यावा. तसेच भलूत  यांना न या  या १५% िह  सा  यांचे 
वेतनानतंर  या रकमेवर ावा. 

२) िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ७७०. 
पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लागू असले  या ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर  

५५.५५%, भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३%, पवू  क  सलटेशनच ेदर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  य ेजनरल वॉड माण ेकमी राहतील.  िडल  सच े मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ितकेसनसुार मिसक वेतना  यितरी  त मोबदला, इं  सटेी  ही  ट  यानंा मािसक  . २०,०००/- ऐवजी ित केस 
नसुार मोबदला, पॅथॉ लॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ असे ठळक बदल  कर  यात आलेले आहते.  

३) मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीच ेसभतेील िनणय  ३७५(५). 
सं  थान  णालयाम  य ेि हजीट ग प  दतीन ेसेवा कर  याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचसे त  डॉ  टस 

सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  य ेबराचसा कालावधी 
जातो. याकरीता यापुढे ि हजीट ग प  दतीने सेवा कर  याची ई  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय 
घे  याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांनी दान कर  यात आले. 

4) मा  यव  थापन सिमती िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय  ८०६. 
 तावात नमदु केले माण ेडॉ  हाञे यांचे गैरवतन, व र  ठांचे आदशेाचे पालन न करण,े  यांचे बाबत 

डॉ  टर, िस  टर इनचाज,  टाफनस यां  याकडून आले  या गंभीर  व पा  या त ारी,  यांचा पवु इितहास, सं  थान 
व  णालय शासनािवषयी गरैसमज िनमाण करण े इ  यादी बाब चा िवचार करता तसचे  यांचेमळेु भिव  यात 

 णालयात अडचणी िनमाण होव ु नये याकरीता डॉ मयरु  हाञे,  यरुोसजन ि हजीट ग यांची स  याची मोफत 
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सेवेची ि हजीट बंद करणते यावी, अस ेठरल े तसचे  णालयाकडील  या डॉ  टस/ कमचा-यांची खातेचौकशी 
चालू आहेत  या लवकरात-लवकर पुण करा  यात, अशा सचुना दे  यात आ  या. 

५) मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ४९३. 
ी साईबाबा सं  थान  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पाञता व  पेिशयालीटी याचा 

िवचार क न तयार करणते आले  या  तािवत िनयमावलीस मा  यता दे  यात यावी. परंत ुसदरह िनयमावलीची 
अमंलबजावणी करणपेवु   यास िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी. तसचे शासन 
मा  यता ा  त होईपयत ि हजीट ग डॉ  टरानंा  यां  या पवु  या नमेणकू आदशेा माण ेमानधन / ो  साहन भ  ता 
अदा करणते यावा. 

याचबरोबर सं  थान  णालय े चालिवणसेाठी क  स  टं  सी कंपनीची नमेणकू करणसेाठीचा 
अ  यासपवुक  ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 

 तािवक- डॉ मयरु  हाञे याचंा िद. २३/०१/२०१८ रोजीचा अज ा  त झाला असनु  याम  य े
खालील माण ेनमदु आह.े 

I, Dr Mayur Vilas Mhatre, Neurosurgeon had worked as full time Consultant 
Neurosurgeon at Shree Saibaba Hospital from 2013 to 2016. I belive in Saibaba’s 
principles and want to work towards mankind. I am eager to join Superspeciality hospital 
at Shirdi as Honorary (Visiting) Neurosurgeon. I would be coming for 2 days for out 
patient department, in patient department and various Neuro-surgical procedures in every 
week. I would like to contribute in providing health care to patients through Baba’s 
blessings. 

डॉ मयरु  हाञे यांची मािहती व मजंरु आकृतीबंधानसुार स ि थती खालील माण ेआह.े 
पणु नाव- डॉ मयरु िवलास  हाञे 
प  ता- ितसरा मजला, ि यंका  लाजा से  टर ४, सानपाडा नवी मुंबई ४००७०५. 
िश ण- एमबीबीएस-२००३, एमएस(सजरी)-२००८, एमसीएच (  यरुोसजरी)-२०११. 
 यरुोसजन पदासाठी मा डीन. बी जे मेडीकल कॉलेज यांनी  तावीत केललेी पाञता व  णालयातील 

स ि थती खालील माण ेआह.े 
पदाच े
नाव 

मा डीन. बी जे मेडीकल कॉलेज यानंी संबंधीत पदासाठी 
 तावीत केलेली पाञता 

मंजरु 
पदसं  या 

भरलेली पद े र  त 
पद े थायी अ  थायी 

(११ मिहन)े 
 यरुोसजन 1) Age not more than 45 yrs. Age relaxation of 

5yrs to candidate from reserve category. Upper 
limit of age will be relaxed for candidate with 
exceptional qualification & experience.  2) MBBS  
3) MCH/DNB Neurosurgery  4) MS-CIT  5) 
MMC/ MCI Registration with renewal is 
mandatory. 

०२ ०० ०२ 
डॉ गोडग े
डॉ सजंेिलया 

०० 

 
डॉ मयरु  हाञे यांचा ी साईबाबा सं  थानमधील पवुईितहास खालील माण ेआह.े 
डॉ मयरु  हाञे यांनी िद. २८/११/२०१२ रोजी  यरुोसजन पदावर नेमणकू िमळणबेाबत अज केला होता 

 यास अनसु न िनणय होणचेा  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. २७/०४/२०१३ रोजीचे सभेत सादर करणते 
आला होता.  यावर िनणय  ४१९ नसुार डॉ  हाञे यांना ी साईबाबा हॉि पटलम  य े  यरुोसजन पदावर ११ 
मिहने कालावधीसाठी नमेणकू देणते आली होती.  यानसुार ते िद. ०३/०६/२०१३ रोजी कामावर हजर झाले होते. 
तदनतंर िद. २०/०१/२०१५ रोजीचे नमेणकू आदेशा  वये  िद. ०५/०५/२०१४ पासनू १ वष िकंवा पढुील आदशे 
होईपावेतो  यरुोसजन पदावर नमेणकू करणते आली.  तदनंतर िद. ०१/०३/२०१५ रोजीच ेमलुाखतीस अनसु न 
 यांची िद. १४/०३/२०१५ रोजीचे नमेणकू आदशेा  वय े१ वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी  यरुोसजन पदावर 

नेमणकू करणते आली. डॉ  हाञे यांचे िद. ११/०४/२०१६ रोजीचे राजीनामा पञास अनसु न  यांचे  यरुोसजन 
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या पदाचा िद. १०/०५/२०१६ अखेर पासनू राजीनामा मंजरु करणते आला. तदनतंर  यांचे १४/०४/२०१६ रोजीच े
अजास अनसु न  यांना  िद. १८/०६/२०१६ रोजी ि हजीट ग प  दतीने नमेणकू दणेेत आली होती. 

डॉ  हाञे यांचेबाबत त ारी आ  याने  यास अनसु न खालील माण े  ताव मा  यव  थापन सिमती 
िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता. 

डॉ मयरु  हाञे,  यरुोसजन, स  या ी साईबाबा हॉि पटलम  य े मोफतसेवा दे  यासाठी Alternate 
रिववारी यते आह.े यापवु  ते पणुवेळ  यरुोसजन होते,  यांनी पणुवेळ पदाचा राजीनामा िदलेला होता. िद. 
१९/०९/२०१६ रोजी  या सकाळ या वृ  तपञात मोफत सवेा दणेा-या डॉ  टरांना मन  तप, िशड  सं  थान  णालय 

शासनाचे दलु , सिुवधा नसले  या खोलीत तपासणी या िशषकाखाली बातमी िस  द झालेली आह.े सोबत 
बातमीच ेकाञण प रिश  ठ (A)  हणनु जोडलेले आह.े  

सदर बातमीचे अवलोकन केले असता व िद. १८/०९/२०१६ रोजी ऑनड्यटुी असलेले अपघात 
िवभागातील डॉ सिचन बागडे, डॉ कुणाल दळे तसेच अिधसिेवका कायालयातील मॉिनग सपुर ीमती िलली जॉन 
यांनी सदर िदवशी  या घटनेबाबतचा लेखी  व पात अहवाल सादर केले असनू  याव न सदर करणाबाबतची 
व  तुि थती खालील माण ेिदसनु येते. 

अपघात िवभागातील डॉ सिचन बागडे व डॉ कुणाल दळे यांच े िद. २६/०९/२०१६ रोजी  या 
अहवालात  हटले आह े क , रिववार िद. १८/०९/२०१६ रोजी सकाळी अदंाजे सकाळी १०.३० वा डॉ  हाञे 
अपघात िवभागात आले व  यांनी दसना व डॉ  टरांना अपघात िवभागाची डॉ  टस म उघडून ा, अस े
सांिगतल,े  यानंतर थोड्या वेळान े ी कुलकण  नामक इसम आम  याकडे मोबाईल घेऊन आले व आ  हाला 
भोसले साहबेांचा फोन आह ेतु  ही फोनवर बोला असे सांिगतले. आ  ही  यावेळी पेशंट बघत असतांना तो फोन 
रिस  ह केला. मा ी भोसले साहबेांनी आ  हाला ता  काळ डॉ  हाञे सरांसाठी ओपीडी म उघडून दे  यास 

सांिगतल.े फोन सपं  यानतंर कुलकण  नामक इसम आ  हाला चढ े आवाजात अरेरावी क  लागले. तु  हाला 
 यांना म ायला काय झाले तु  ही डॉ  टरांना (डॉ  हाञे) अशी वागणकू दतेा का अस े  हणाल.े आ  ही दोघांनी 
 यांना अितशय शांतपण ेता  काळ ओपीडी म उघडून दे  याचे मा  य केले. ओपीडी न ं३ उघडून िद  यानंतर डॉ 
 हाञे  हणाले मला ओपीडी म नको मला  यरुो ओटी म उघडून पािहजे. आ  ही अपघात िवभागातील मामांना 

ता  काळ  यरुो ओटी उघड  यास सांिगतल.े  यरुो ओ. टी. उघड  यानतंर  यांनी ओटी म  य ेसी.टी. व एमआरआय 
िफ  म बघता येणार नाही  हणनु मला परत ओपीडी न ं३ उघडून ा असे सांिगतले नतंर  यांना ओपीडी नं ३ 
उघडून दे  यात आली व  यांनी तेथ ेपेशटं तपासल.े डॉ  हाञे यांनी म उघडून दे  या  या काळात सं  थान िवषयी 
व वै क य सचंालक िवषयी  ण व  णां  या नातेवाईकांना “मी यथेे  सवेा दते असनु सु  दा मला ओपीडी 

म का िमळत नाही, अशी िवचारणा केली” अस े  हटललेे आह.े सदर डॉ  टरांचा अहवाल सोबत प रिश  ट (B) 
 हणनु जोडलेला आह.े  

  तसेच अिधसिेवका कायालयातील मॉिनग सपुर ीमती िलली जॉ  स यांनही िद २६/०९/२०१६ रोजीच े
अहवालानसुार डॉ  हाञे यांचे  हण  यानसुार ओपीडी म उघडून िदली होती व िबिलंगमधनु केसपेपरही दे  यास 
सांिगतले होते.  यांचे  टेटमट सोबत प रिश  ठ (C)  हणनु जोडलेले आह.े 

  उपरो  त बाब चा िवचार करता िद.१८/०९/२०१६ रोजी रिववार अस  याने डॉ  हाञे यांना अपघात 
िवभागात ऑनड्यटुी असले  या अपघात वै क य अिधकारी यांनी डॉ  हाञे सरांचे  हण  यानसुार जी थम  
 यांना पािहजे होती ती अपघात िवभागाच ेशेजारील डॉ  टस म उघडून िदली होती, तसचे  यांना  यरुो ओटी 

मधील म  यांना पािहजे असतांना ती उघडून दे  यात आली होती. तेथे ए  सरे View Box नस  यामळेु  यांच े
 हण  यानसुार ओपीटी न ं३ ही उघडून दे  यात आली होती. याव नच डॉ  हाञे यांना ओपीडी दे  याचे नाकारललेे 

न  हते. याबाबत संबंिधतांना डॉ  हाञे यांनी गरैसमज क न िदलेला असावा.  
  डॉ मयरु  हाञे यांनी िद. १०/०८/२०१६ रोजीचे अजा  वये Alternate रिववारी  णालयात ऑपरेशन 

िथएटस चालू करणसे व श  ञि या करणबेाबत अज केला होता. माञ सव बाब चा िवचार करता रिववारी 
असले  या अडचणी बाबत डॉ  हाञे यानंा समजावनू सांग  यात यऊेन  यानंा िद. १९/०८/२०१६ रोजी  या 
पञा  वये रिववारी आठवडा सु ी अस  याने  णालयातील ऑ  रेशन िथएटर बंद असतात, आठवड्यातून 
रिववारी ओटी च े यिुमगेशन कर  यात यते असते तसचे या िदवशी भलुत  ही उपल  ध नसतात, इमज  सी 
डॉ  टरही उपल  ध होत नाही, इतर िवभागही रिववारी बदं असतात यामुळे श  ञ येसाठी आव  यक सव बाब ची 
पतुता करण े अडचणीच े आह.े फ  त आपणास रिववारी ओपीडी पाहता येता येईल, तसेच उपरो  त बाब चा 
िवचार करता रिववार सोडून सोमवार ते शिनवार याम  य े असले  या िदवशी आपणास  यरुो यिुनटमधील 
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श  ञ या करता येईल असे  यांना कळिव  यात आलेले होते. सदर पञ सोबत प रिश  ट (D)  हणनु जोडलेल े
आह.े 

  माञ ते दरु  वनीव न रिववारीच ओटी पािहजे असलेबाबत वै क य संचालक यांचेशी ह  धरत होते.  
  डॉ सतंोष सरुवस,े भलुत  यांनी िद. २३/०९/२०१६ रोजी  या अजानवये नमदु कलेले आह ेक , रिववार 

िद. ०४/०९/२०१६ रोजी इमज  सी ड्यटुीवर होतो  या िदवशी साधारण सकाळी ०९.३० वा चे दर  यान डॉ  हाञे 
यांचा फोन आला क , आप  याला एक spine surgery करावयाची आह.े डॉ सरुवसे यांनी होकार िद  यान े
 यांनंतर १० ते १५ िमिनटांनी डॉ सरुवसे  णालयात आले तोपयत सबंंिधत  ण ऑपरेशन िटएटर म  य ेआलेला 

होता ते बाहरे होते थोड्या  वेळात डॉ  हाञे आले आिण  यांनी केस कॅ  सल केली  हणनु सांिगतले.  यानंतर केस 
कॅ  सल के  याचे िवचारले असता ते  हणाले आता मडु नाही  हणनु ऑपरेशन कॅ  सल झाले. तसेच याबाबत डॉ 
सरुवसे यांनी याच अजात डॉ  हाञे यांचेबाबत नमदु केलेल े असनू  यांचा अजसोबत प रिश  ट (E) जोडलेला 
आह.े 

  सदर  णाचे ऑ  रेशन मडू नाही  हणनू अचानक र  के  यामळेु  णाचे नातेवाईक नाराज झाले व 
 यांचे मनात  णालयािवषयी गैरसमज िनमाण झाले असावेत.  

  तसेच डॉ  हाञे ी साईबाबा हॉि पटलम  य े पणुवेळ कायरत असतांना  यांचेबाबत येथील िस  टर 
इनचाज व  टाफनस यांच ेडॉ  हाञे यांच ेवागणकु, वतनाबाबत त ार अज िदलेले आहते ते खालील माण.े 

अ)  यरुो ओटी मधील िस  टर इ  चाज सौ सिुचता मठुाळ व इतर ७  टाफ यांनी िद. १८/०७/२०१४ 
रोजीच े अजात िद. १४/०७/२०१४ रोजी िस  टर इनचाज सौ मठुाळ सु ी होती िद. १५/०७/२०१४ रोजी मी 
ड्यटुीवर आ  यानंतर डॉ  टस ममधील कपाटा  या एका काचेच े तुकडे तुकडे झालेले आढळल,े सव  टाफ, 
वॉडबॉय आया यांना िवचार  यानंतर असे समजले क , डॉ मयरु  हाञे यांनी  टाफनस िदपाली झा टे यांना 
Hammer मागितला, तीन ेिवचारले असता मला पािहजे असे सांग  यात आल,े  यांनतर थोड्या वेळाने डॉ  टस 

ममधील कपाटाची काच फुट  याचा आवाज आला व सवकाचा जिमनीवर आढळ  या  यानंतर िद. 
१५/०७/२०१४ रोजी केस संप  यानंतर डॉ मयुर  हाञे यांनी मला सािंगतले क , मी काच फोडली आह ेव ती मी 
भ न देईल अशा त ार अज सादर असनू  याची त सोबत प रिश  ट (F)  हणनु जोडली आह.े 

ब) िद. ०६/०५/२०१५ रोजी  या त ार अजा  वये आयसीसीय ूमधील  टाफनस सौ िव ा भोसल ेव 
इतर ५  आफनस यांनी  हटले आह ेक , पेशंट पोपटराव भालके, वय २८ वष, िशड  हा पेशटं आप  याकडे िद. 
२२/०४/२०१५ रोजी जनरल वॉडम  य े अडॅिमट होता.  याचे Laminoctomy ह े ऑपरेशन गोवा येथ े एक 
मिह  यापवु  झाले होते.  यांनतर िद. २६/०४/२०१५ रोजी पेशंट आयसीसीय ू म  य े  याला हलव  यात आले. 
 यावेळेस  याला  वास घे  यासाठी ञास होत होता. िद.०२/०५/२०१५ रोजी रा ०८.३० वा डॉ  हाञे सर 

राऊंडला आले आ  ही कामात असतांना सरांनी आ  हाला भालके पेशंटजवळ बोलिव  यात आले  यावेळी तेथ े
ऑनड्यटुी आरएमओ ही उपि थत होते पेशंट  या उपचारासंबंिधत आम  यावर चुक चे आवा  तव आरोप क न 
आ  हाला धमकव  यात आले. उदा (नोकरीतनू काढुन टाकेल, रिज  ेशन काढून टाकेल) अशा कारे 
आरडाओरड क न आम  या कामात अडथळा आणला.  यानतंर पेशंट  या नातेवाईकांना बोलवनू आयसीसीय ु
मधील  टाफचे काय करायच ेते क न टाका, या माण ेदमदाटी सु  केली, तसेच गावातील ित  ठीत राजक य 
लोकांना ( ी कैलास बाप ुकोते व ी िवज ुकोते) यांना बोलावनू आम  या पशंेटकडे ल  ा व  या गो  टी सोडू 

ा आमची कोणािवषयी काही त ार नाही असे सांगनू देखील डॉ  हाञे सरांनी  यांची दमदाटी चालु ठेवली. 
आ  ही पणु ड्यटुी चंड मानिसक दडपणाखाली केली. दसु-या िदवशी िद. ०३/०५/२०१५ सकाळी ८ वाजता 
आ  यावर डॉ  हाञे सरांनी  याच माण े अगोदर  याच सारखे दमदाटी श  द योग क न आयसीसीय ू मधील 
कामात अडथळा िनमाण क न शतंतेचा भंग केला. तसेच आ  हा सवास अितशय अि ल भाषते ल  जा उ  प  न 
होईल या कारे श  द योग केला,  यांनी बोललेल ेवा  य all ICCU staff should be F****D. डॉ  टरांनी 
अि ल शब्  द योग करतेवेळेस राञ पाळीचे डॉ  टर व िदवस पाळीचे डॉ  टर उपि थत होते.  या िदवसापासनू ते 
आतापयत िद. ०७/०५/२०१५ पयत आ  ही चंड मानिसक दडपणाखाली असनू  या संबंधात उिचत कायवाही 
कर  यात यावी असा त ार अज केला असनू  यांची त सोबत प रिश  ट (G)  हणनु जोडली आह.े 

क) तसेच वरील िद. ०६/०५/२०१५ रोजीचा सदर त ार अज मागे घे  यासाठी िद. ११/०५/२०१५ 
रोजी  या अजात सदर डॉ  हाञे यांनी परत असे वागणकु दऊे नय,े अवा  च, अशोभनीय, असं  कृतीक श  दांचा 
वापर आयसीसीयू म  य ेक  नये व  ञी जातीची  यांनी नेहमी इ  जत करावी. तसेच अजनु असे िनदशनास आले 
आह ेक , पेशंट  या नातेवाईकांना िचथावणी पवुक वा  य योग क न डॉ  टर, िस  टर,  टाफ यांना सग यांना 
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मारा, पोलीस  टेशनला कं   लेट करा व अजनु असे िनदशनास आले क , आयसीसीयू  या  टाफला िस  टर, 
डॉ  टर, आया व मामावर मला िव  वास नाही,  यामळे तु  ही येथचे बसनू रहा, पढु े डॉ  टर  हाञे सर अस े
िचथावणी खोर भाषा, अगंावर धावनू यते नातेवाईकांना बसनू ठेवण ेया गो  टी करणार नाही व आ  हाला अवा  या 
भाषेत बोलणार नाही व ती न कर  याचे आ  हाला लेखी दते असतील तरच ह ेआमचे पञ मागे घे  याचे मा  य 
कर  यात यावे. मह  वाचे  ञीयांब ल आदर, आई वडील ब ल आदर या सग या गो  टी साईबाबांनी िशकवणीत 
सांिगतले आह.े  यामळेुच  णसेवा चांगली घडत असते, पढुे मागे आ  ही अशी आशा करतो क , खास क न 
Ladies  टाफला घाणरेडे उदगार, घाणेरडी भाषा यांचा योग करणार नाही अस े  यांचे लेखी िनवेदन  याव.े पढु े
भिव  यात अितद ता िवभागात काम करतांना ा भालके पेशंट सबंंधातील गो  टी व न पढुे आ  हाला डॉ  टर 
 हाञे सर यां  याकडून बदला  हणनु ञास िदला जाणार नाही याची डॉ  हाञे सर यांनी हमी ावी. सबब आ  ही 

पिहले िदलेले पञ िद. ०७/०५/२०१५ वरील अटीला मा  य राहन माग े घे  यात येईल असा अज िदला असनू 
 याची त सोबत प रिश  ट (H)  हणनु जोडली आह.े 

ड) सौ पी.एस. देव, िस  टर इ  चाज व इतर ४  टाफनस यांनी िद.०६/०५/२०१५ रोजी  या त ार अजात 
 हटले आह ेक , िफमेल जनरल वॉडम  य े  टाफनस  हणनु काम करतो. िद.०९/०४/२०१५ रोजी सकाळी ०८ ते 

०२ या वेळेत ९ वाजे  या दर  यान डॉ  हाञे वॉडम  य े राऊंडसाठी आले.  यां  या एका पेशंटला Fever होता. 
Fever check कर  यात आला होता, पेशंटला मेडीसीन ही िदले होते, cold sponging ही चालू होते. परंत ु
 यांनी मला inform केल े नाही  हणनु पणुवॉड १ ते २ तास डो  यावर घेतला, सवपेशंट व नातेवाईकांसमोर 

मनाला येईल ते बोलल,े फुकट का पमेट लेते हो िसफ चाय िपण ेके िलए आते ह,ै खाली बैठने के िलए इधर आते 
हो, न  क  RGNM िशकुन आ  या का, िक विश  या  या भर  या,  यांनी तु  हाला कामाला लावले  यांना घेऊन 
या मा यासमोर दखेो आज तु  हारा  या हाल करता ह, तु  हारे बजह मेरा पेशंट bad हो गया, आज तुम रहोग,ेया म ै
रहगंा अस े  हणनु दात खात हाता  या मठ्ुया पकडून आज तु  ह ेनही छोडंूगा, अस ेन ऐक  यासारख ेव अगंाला 
काटा ये  यासारखे सव पेशंट व नातेवाईकांसमोर बोलत होते. नतंर  या पेशटं  या नातेवाईकांना बोलावनू मैनतेो 
ऑपरेशन अ  छा िकंया था, इन लोग  के बजह से तु  हारा पेशंट bad हो गया, अस े  हणनु सव नातेवाईकांसमोर 
 टाफची व हॉि पटलची बदनामी कर  याचा य  न केला असा त ार अज केलेला असनू  याची त सोबत 

प रिश  ट (I)   हणनू जोडली आह.े 
  डॉ मयरु  हाञे यांना अडचणीमळेु रिववारी ओटी देतायते नस  याचे कळिव  याने  यांनी िद. 

१८/०९/२०१६ रोजी जाणीवपवुक  ण व नातेवाईकाचा गैरसमज क न िदलेला िदसनू येतो. डॉ  हाञे यांना 
 यां  या  हण  यानसुार सीएमओ यांनी  यांचे काम केले होते.  यांना जेथे कॅबीन पािहजे  या उघडून िद  या, मग 

गैरसमज क न दे  याची  यांची काहीच गरज न  हती. तसेच डॉ  हाञे यापवू ही ऑपरेशन झाले  या  णां  या 
post operative केससे पाह  यास तयार न  हते,  यामळेु डॉ िटंगरे ह ेसु  दा पहायला तयार होत नसत.  णाला 
काही झा  यास शासनावर व निसग वर दोष दते असतात.  यांना सोमवार ते शिनवार म  य ेकोण  याही िदवशी 
श  ञ या करणचे ेसांग  यात आले असता तरीही ते  यांच ेमज नसुार वागत आह.े तसेच अडचणी  वीका न 
रिववारी चालू के  यास इतरही डॉ  टर  यांचे सोईनसुार रिववारी ओटी मागतील. 

  डॉ  हाञे यां  या खोडसाळपणामळेु वृ  तपञात बातमी िस  द क न सं  थान व  णालयाची बदनामी 
केलेली आह.े डॉ  हाञे यांची वागणकु, कामकाजात अडथळे िनमाण करण े व इ  यादीमळेु  यांचा इतर डॉ  टर 
वकमचा-यांवर प रणाम हो  याची श  यता नाकारता यते नाही.  यांचेमळेु सं  थान व  णालयाचे नाव लौक कास 
बाधा िनमाण होऊन पढुेही  णालया बाबत अडचणी िनमाण क न शकतात. स  या डॉ िटंगरे ि हजीट ग 
 यरुोसजन असनू ते पुणवेळ सारखी सवेा देत आहते तसचे िद. १९/०९/२०१६ रोजी  या मा  य ससभेतील 

िनणयानुसार आणखी एक डॉ गोडगे,  यरुोसजन  हणनु पणु वेळी स ्व पात हजर होणार आह.े 
तरी डॉ  हाञे यांच े वतन, व र  ठांचे आदशेाचे पालन न करण,े  यांचेबाबत डॉ  टर, िस  टर इ  चाज 

 टाफनस यांचे असलेले गंभर  व पाची त ार,  यांचा पवु इितहास, सं  थान व  णालय शासनाची मु ामहन 
गैरसमज करण,े इ  यादी बाब चा िवचार करता तसेच भिव  यात  याचंेमळेु  णालयात अडचणी िनमाण होऊ नय े
 हणनु डॉ  हाञे यांची स  याची मोफत सेवचेी ि हजीट बंद करणबेाबत सदरच े  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

उपरो  त माण,े डॉ मयरु  हाञे यांचेबाबतचा  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. ३०/११/२०१६ रोजीच े
सभेत सादर केला होता.  यावर िनणय  ८०६ नसुार,  तावात नमदु केले माण े डॉ  हाञे यांच े गैरवतन, 
व र  ठांचे आदशेाच ेपालन न करण,े  यांचे बाबत डॉ  टर, िस  टर इनचाज,  टाफनस यां  याकडून आले  या गंभीर 
स ् व पा  या त ारी,  यांचा पवु इितहास, सं  थान व  णालय शासना िवषयी गैरसमज िनमाण करण ेइ  यादी 
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बाब चा िवचार करता तसचे  यांचेमळेु भिव  यात  णालयात अडचणी िनमाण होव ुनये याकरीता डॉ मयरु  हाञे, 
 यरुोसजन ि हजीट ग यांची स  याची मोफत सवेेची ि हजीट बंद करणते यावी, अस ेठरल ेतसेच  णालयाकडील 
 या डॉ  टस/ कमचा-यांची खातेचौकशी चालू आहते  या लवकरात-लवकर पणु करा  यात, अशा सचुना दे  यात 

आ  या. 
उपरो  त िनणयानसुार जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२३८२/२०१६ िद. २३/०१/२०१७ च े

पञा  वये तु  ही देत असले  या ि हजीट बंद करणते येत आह ेअस ेडॉ  हाञे यांना कळिवणते आले आह.े  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी साईबाबा हॉि पटलचे आकृतीबंधाम  य े  यरुोसजनची दोन पद े

मंजरु असनु स  या दो  ही पदांवर ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधीसाठी पणुवेळ वै क य अिधकारी 
कायरत अस  याने डॉ मयरु िवलास  हाञे यांच े िद.२३/०१/२०१८ रोजीचे ि हजीट ग प  दतीने नमेणकू 
िमळणबेाबतचे अजावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२६४ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.मयरु हा ,े यरुोसजन ह ेिवनामु य सेवा दणेार अस यामळेु, यांना हॉ पीटल या 
उपल धेनसुार रिववार वगळता आठवडयातून एक िदवस ी साईबाबा हॉि पटलम य ेि हजीट ग प  दतीने केवळ 
OPD साठी िवनामु य सेवा दे यास मा यता दे यात आली. परंत ु यांना Operations साठी परवानगी दे यात 
येऊ नये, असे ठरले.                (कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ ी साईबाबा सं थान प रसरात बाहरेील र पेढयांना र संकलनासाठी परवानगी दणेबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आपतीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

 यव  थापन सिमती ठराव . –  १)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ िवषय नं .२३ 
िनणय . ८६९ 

२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ िवषय नं .२५ िनणय . १३५  
 ताव– ी साईबाबा सं  थानचे मा. अ  य  ी. सरेुशजी हावरे साहबे यांनी िद. १२/०२/२०१७ रोजी 

घेतले  या र  तपेढयांच ेचचास ात समाजात र  तदानाचे मह  व जाव ेअडीअडचणी  या वेळी गरज ु  णांना र  त 
उपल  ध हावे, र  तदान संक  पना जिवली जावी तसचे थलॅॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसले अिॅनिमया या  
सार  या  णांना सं  थान माफत मदत  हावी, तसेच ित पती बालाजी सं  थानम  य े  या कारे केशदान ही 
संक  पना जवलेली आह े  याच धत वर िशरडीत र  तदान ही संक  पना जवावी अशी संक  पना मांडली आह.े 
याक रता ी साईबाबा समाधी मंदीरात रोज ३६५ िदवस र  तसंकलन क  सु  केले आह.े 

यासाठी शासना  या परवानाकामी आव  यक असलेले माणप ा  या मािणत ती संबंधीत 
र  तपेढयांकडुन  तावासोबत मागवनु चार महारा  ातील र  तपेढयांना सं  थान  या र  तपेढी िनयमावली नसुार 
सं  थान प रसरात आठवडयातील एक िदवस र  तदान िशबीर घेणकेामी परवानगी दे  यात आललेी आह.े खालील 
नमदु केले  या र  तपेढयांना मे २०१७ पासनु ी साईबाबा समाधी मदंीर परीसरातील र  त सकंलन क ात र  तदान 
िशबीर घणेकेामी परवानगी देणते आलेली आह.े  

१) जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर 
२) द  ताजी भाले र  तपेढी, औरंगाबाद        
३) िज  हा  णालय र  तपेढी, नािशक 
४) िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर 

उपरो  त परवानगी दे  यात आले  या र  तपेढ पैक  िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर याम  य ेमा. 
 यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ िवषय नं .२३ िनणय . ८६९ अ  वय ेमा  यता र  करणेत आली 

आह.े वरील र  तपेढयां माणचे महारा  ातील इतर ही नामांक त १९ र  तपेढयांनी ी साईबाबा सं  थान 
प रसराम  य ेर  तदान िशबीर घेण ेबाबत न  याने  ताव सादर केलेला आह.े   

अ.नं. र  तपेढयांचे नाव अज एफडीए 
लायस  स 

एसबीटीसी 
सट िफकेट 

दर 
प क 

ऑडीट 
रपोट 

थॅलेसेिमया 
अहवाल 

शासना 
माफत 
अनदुान 

लड 
कले  शन 

 हनॅ 

०१ अ  टिवनायक र  तपेढी, 
अहमदनगर 

        

०२ जनक  याण र  तपेढी,  जालना         

०३ िहंदु दय स ाट बाळासाहबे         
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ठाकरे ोमा केअर मु  सीपल 
हॉ  पीटल  लॅड बॅक, मुंबई 

०४ वरा मेडीकल  ट  लॅड बॅक, 
लोणी  

        

०५ मालेगाव  लॅड बॅक, मालेगाव         

०६ नािशक  लॅड बॅक अॅ  ड 
ा  स यजुन रसच इ  सटीटयटु, 

नािशक  

        

०७ बीड  लॅड बॅक, बीड          

०८ जीवन  लॅड बॅक, नािश क     सादर केल े

नाही  सादर केल े
नाही  

०९ अपण  होलंटरी  लॅड बॅक, 
अहमदनगर  

        

१० साई  लॅड  टोरेज सटर, राहाता    सादर 

केले नाही 

सादर केल े
नाही

सादर केल ेनाही   

११ औरंगाबाद  लॅड बॅक, 
औरंगाबाद  

        

१२ इडंीयन रेड ॉस सोसायटी, 
जळगाव  

     सादर केल ेनाही सादर केल े
नाही

 

१३ आनंदऋिषजी  लॅड बॅक, 
अहमदनगर  

        

१४ लाय  स  लॅड बॅक, औरंगाबाद          

१५ संजीवनी  लॅड बॅक, कोपरगाव      सादर केल े
नाही    

१६ महा  मा गांधी  लॅड बॅक, 
औरंगाबाद  

        

१७ डॉ हडेगेवार र  तपेढी, अकोला          

१८ ग  हरमट मेडीकल कॉलेज, 
जळगाव  

 सादर केल े
नाही

सादर केल ेनाही सादर 
केले नाही

सादर केल े
नाही

सादर केल ेनाही सादर केल े
नाही

 

१९ डॉ. िव लराव िवखे पाटील 
फाऊंडेशन, अहमदनगर  

        

 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- उपरो  त र  तपेढयांपैक  सं  थान र  तपेढी िनयमावली 

माण े कागदप ाचंी पतुता (र  तसंकलन करणकेामी परवानगी बाबतचा अज, एफडीए लायस  स, एसबीटीसी 
सिटिफकेट, थॅलेसेिमया अहवाल, मागील वषाचे ऑडीट रपोट, दर आकारणी प , शासना माफत थलेॅसेिमया 

 णांकरीता िमळणारे अनदुाना बाबत मािहती) करणकेामी वरील र  तपेढयांशी सपंक साधनु कागदप ाचंी मागणी 
केलेली आह.े  यापैक  खालील र  तपेढयांनी ी साईनाथ  णालया  या, शासक य कायालयाकडे  यांची 
कागदप  ेजमा केलेली आहते.  

१) अ  टिवनायक र  तपेढी, अहमदनगर 
२) जनक  याण र  तपेढी, जालना 
३) िहंदु दय स ाट बाळासाहबे ठाकरे ोमा केअर मु  सीपल हॉ  पीटल  लॅड बॅक, मुंबई 
४) वरा मेडीकल  ट  लॅड बॅक, लोणी  
५) मालेगाव  लॅड बॅक, मालेगाव  
६) नािशक  लॅड बॅक अॅ  ड ा  स यजुन रसच इ  सटीटयटु, नािशक  
७) बीड  लॅड बॅक, बीड 
८) अपण  होलंटरी  लॅड बॅक, अहमदनगर  
९) औरंगाबाद  लॅड बॅक, औरंगाबाद  
१०) आनंदऋिषजी  लॅड बॅक, अहमदनगर  
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११) लाय  स  लॅड बॅक, औरंगाबाद  
१२) महा  मा गांधी  लॅड बॅक, औरंगाबाद  
१३) डॉ. िव लराव िवख ेपाटील फाऊंडेशन, अहमदनगर  

 
र  तदान िशबीर घणेकेामी उपरो  त कागदप ांची पतुता केले  या र  तपेढयांपैक  काही र  तपेढयांकडे 

 लड कले  शन   हनॅ असनु  लड कले  शन  हनॅमळेु र  तदान िशबीर घेण े सोपे झाले आह.े सदर र  तपेढयां 
िठकिठकाणी जाऊन सदरह  लड कले  शन   हनॅम  य ेर  तसंकलन करीत आहते. उपरो  त माण े  ताव सादर 
केले  या र  तपेढयांपैक  खालील र  तपेढयांकडे  लड कले  शन   हनॅ उपल  ध आह.े  

१) िहंदु दय स ाट बाळासाहबे ठाकरे ोमा केअर मु  सीपल हॉ  पीटल  लॅड बॅक, मुंबई 
२) नािशक  लॅड बॅक अॅ  ड ा  स यजुन रसच इ  सटीटयटु, नािशक  
३) अपण  होलंटरी  लॅड बॅक, अहमदनगर  
४) आनंदऋिषजी  लॅड बॅक, अहमदनगर  
५) महा  मा गांधी  लॅड बॅक, औरंगाबाद  
िवभागाचे मत / अिभ ाय – १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ िवषय नं .२३ िनणय 

. ८६९ अन  य े सिमती सद  यांमाफत र  तसंकलनासाठी परवानगी ावया  या सव र  तपेढयांचे Due 
Diligence क न घे  यात यावे व Due Diligence क न  या र  तपेढया सव कागदप ाचंी पतुता करतीन व 
सेवाभावी वृ  तीन े  णांना र  त उपल  ध क न दतेील, अशा र  तपेढयांनाच सं  थान प रसराम  य े
र  तसंकलनासाठी परवानगी दे  यात यावी, असे ठरल.े  

१) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ िवषय न ं .२५ िनणय . १३५ अन  य े
सं  थान प रसराम  य े र  तदा  यांचा व र  तसंकलन करणसेाठी मागणी कर  यासाठी येणा-या अजाचा ितसाद 
पहाता, सं  थान िनवास  थाने, साई सादालय प रसर व १६ गुंठे प रसर अशा, साईभ  तां  या वरदळी  या िठकाणी 
िफरते र  तसंकलन करणा-या र  तपेढयांना, र  तसंकलनासाठी परवानगी दणेेत यावी असे ठरले.  

पान ं .२ वर उ  लेिखत केले  या १३ र  तपेढयांनी कागदप ाचंी सव पतुता केलेली आह.ेअशा 
र  तपेढयांना ी साईबाबा समाधी मदंीर र  तसंकलन क  व सं  थान प रसर अशा िठकाणी आव  यकते माण े
र  तदान िशबीर घेणसे परवानगी दतेा येईल असे मत आह.े 

  तरी उपरो  त अ.न.ं . ०१ व ०२ ठराव िनणया अ  वये १३ र  तपेढयांनी सं  थान िनयमानसुार सव 
कागदप ांची पुतता केली आह.े अशा र  तपेढयांची Due Diligence कर  यात आलेले आह.े तसचे  या 
र  तपेढयांकडे  लॅड कले  शन  हनॅ आह े अशांना ी साईमंदीर प रसर लगत १६ गुंठे प रसर, साई सादालय 
प रसर, सं  थान िनवास  थाने अशा िठकाणी परवानगी दतेा येईल. व उवरीत र  तपेढयांना साईआ म – १ येथ े
ि थत असले  या फ  ट एड मम  य ेआठवडयातील एक वार िनि ती क न र  तदान िशबीर घणेसे परवानगी दतेा 
येईल. अस ेन  मत आह.े  

सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत १३ र पेढयांनी सं  थान िनयमानसुार सव कागदप ांची पतुता केलेली 

असून यांचे Due Diligence कर  यात आलेले आह.े याकरीता उपरो  १३ र पेढयांमधील या र  तपेढयांकडे 
 लॅड कले  शन  हनॅ आह ेअशांना ी साईमंदीर प रसर लगत १६ गुंठे प रसर, साई सादालय प रसर, सं  थान 

िनवास  थाने अशा िठकाणी व उवरीत र  तपेढयांना साईआ म– १ यथेील फ  ट एड मम  य ेआठवडयातील एक 
वार िनि त क न र  त संकलीस करणसे परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.  

             (कायवाही- वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४३ सं थान प रसरात िज हा णालय र पेढी, अहमदनगर  यांना र  संकलीत करणकेामी परवानगी िमळणेबाबतचे 

िवनंती अजावर िनणय होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव  – मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ रोजीचे िवषय न.ं २३ 

िनणय . ८६९ 



139 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

ा  तािवक- उपरो  त िवषयां  वये ी साईबाबा सं  थानच ेमा. अ  य  ी. सरेुशजी हावरे साहबे यांनी 
िद.१२/०२/२०१७ रोजी घतेले  या र  तपेढयांच ेचचास ात समाजात र  तदानाच ेमह  व जाव ेअडीअडचणी  या 
वेळी गरज ु  णांना र  त उपल  ध हावे, र  तदान संक  पना जिवली जावी तसेच थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व 
िसकलसेल अिॅनिमया या सार  या  णानंा सं  थान माफत मदत  हावी, तसचे ित पती बालाजी सं  थानम  य े  या 

कारे केशदान ही संक  पना जवलेली आह े  याच धत वर िशरडीत र  तदान ही संक  पना जवावी अशी 
संक  पना मांडली आह.े याक रता ी साईबाबा समाधी मंदीरात रोज ३६५ िदवस र  तसंकलन क  सु  केले 
आह.े 

यासाठी शासना  या परवानाकामी आव  यक असलेले माणप ा  या मािणत ती संबंधीत 
र  तपेढयांकडुन  तावासोबत मागवनु चार महारा  ातील र  तपेढयांना सं  थान  या र  तपेढी िनयमावली नसुार 
सं  थान प रसरात आठवडयातील एक िदवस र  तदान िशबीर घणेकेामी परवानगी दे  यात आललेी आह.े खालील 
नमदु केले  या र  तपेढयांना मे २०१७ पासनु ी साईबाबा समाधी मदंीर परीसरातील र  त सकंलन क ात र  तदान 
िशबीर घणेकेामी परवानगी देणते आलेली आह.े  

१) जनक  याण र  तपेढी, अहमदनगर  
२) द  ताजी भाले र  तपेढी, औरंगाबाद        
३) िज  हा  णालय र  तपेढी, नािशक 
४) िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर 

उपरो  त परवानगी दे  यात आले  या र  तपेढ पैक  िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर या 
 णालयाम  य ेगरै कार होत अस  याचे सिमती सद  यांनी िनदशनास आणनू िदले असनु, नसुार मा.  यव  थापन 

सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ िवषय न.ं२३ िनणय . ८६९ अ  वये िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर 
यांची मा  यता र  करणते आली आह.े सदर र  करणबेाबतचा  ताव िद. १२/०१/२०१८ रोजी मा. मु  य 
कायकारी अिधकारी यांचेकडे सादर केला असता. “  ताव Government ला पाठवा” अस े िनदशीत करणते 
आले आह.े  

तथापी, िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर यांनी िद. १४/०२/२०१८ रोजी  या प ाने पु  हा  सदर 
र  तदान िशबीराम  य े  यांना सहभागी कर  यात यावी असे िवनंती केलेली असनु, माह े मे २०१७ ते जानेवारी 
२०१८ या कालावधीत िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर येथे एकुण ३५५७ र  तिपश  याचंे सकंलन 
कर  यात आलेले असनु  यापैक  ११३० र  तिपश  यांचे र  तघटक िवलगीकरण कर  यात आललेे आह े  यामधनू 
३६१९ र  तिपश  या ा मोफत िवतरीत के  या  असनु केवळ ३७१ र  तिपश  या ा सहशु  क िवतरीत के  या 
आहते.  

िद. १९ मे २०१७ पासनु ०५ जानवेारी २०१८ पयत िशड  सं  थान यथेे आयोजीत र  तदान िशबीराम  य े
एकुण ११७३ र  तिपश  यांचे संकलन केलेले आह,े अस े  यां  या प ात नमदु केलेले आह.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान - मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३/१०/२०१७ िवषय 
नं .२३ िनणय . ८६९ अ  वये िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर यांची मा  यता र  करणते आली आह.े 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- िज  हा  णालय, अहमदनगर यांचे ी साईबाबा सं  थान  णालयास नेहमी 
सहकाय लाभते. तसेच सं  थान  या  णालयाच ेसोनो ाफ , र  तपेढी, बॉ  ब ेप  लीक अॅ  ट  ट, इ. चे सिटिफकेट 
नतुनीकरण तथा परवाना दणेेकामी िज  हा  णालयामाफत कायवाही कर  यात येते. तसेच कंुभमेळा व समाधी 
शता  दी वषात आव  यकतेनसुार डॉ  टस व इतर  टाफ परुिव  यात यतेे.  

तरी िज  हा  णालय र  तपेढी, अहमदनगर यांना सं  थान प रसरात र  तदान िशबीरात परवानगी दणेे 
बाबत यो  य ते िनणय होणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२६६ यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा णालय र पेढी, अहमदनगर यांचेबरोबरच िज हा र पेढी, नािशक यांनाही 
ी साईमदंीर प रसर लगत १६ गुठें प रसर, साई सादालय प रसर, सं  थान िनवास  थाने या िठकाणी र संकलन 

करणसेाठी परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.        (कायवाही- वै िकय अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु  करणेत आली. 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०१ मौज ेिशड  येथील स ह नं.१ मधील (ि कोण) दकुानदारांना पयायी जागा उपल ध क न दणे.े 
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ताव- मा. अ  य  महोदय यांनीमौजै िशड  येथील स  ह न.ं१ मधील (ि कोण) दकुानदारानंा पयायी जागा उपल  ध क न 
दणेे बाबतचे करण अनेक वषापासनु लंिबत असलेने संबंधीत १०१ दकुानदारांना  पयायी जागा उपल  ध क न 
दणेेत येऊन  न कायम  व पी सोडवावयाचा आह,े  यामळेु मा. अ  य  साहबे यानंी सदर िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभपेुढे िनणयाथ सादर करणबेाबतचे िनदश िदले अस  याचे  यांचे ि वय सहा यक यांनी 
िद.३१/३/२०१८, रोजी दरु  वनीव न कळिवले आह.े  

स यद रतनभाई स यद (मयत)  यांच ेवारसदार मोह  मद स यदभाई स यद व इतर यांनी मा. सव  च 
 यायालय, िद  ली, येथे एस.एल.पी.नं.२८५९६-२८५९७ /२०१७, महारा   शासन व इतर यांच े िव  ददाखल 

केले आह.े  
 तुत एस.एल.पी. ह ेमा.उ  च  यायालय,मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच ेकोटात ी उ  तमराव रंभाजी 

शेळके, यांनी, ९ मी. ं दीचा पालखी र  ता तयार करणकेामी, स.नं. १ मधील १०१ दकुानदारांचे अित मण 
काढणबेाबत रट िपटीशन न.ं७८/२००४, दाखल केल ेहोते,  याम  य ेमा. उ  च  यायालयाने िद.०५/०७/२००५ 
रोजी िशड  नगरपचंायतीस स.नं. १ मधील अित मण दरु करणबेाबत आदेश केला होता, सदर आदेशानसुार 
कायवाही न झा  यान े ी उ  तमराव रं. शेळके यांनी क  टे   ट िपटीशन न.ं२५८/२०१७, दाखल केल ेहोते,  याम  य े
मा. उ  च  यायालयाने िद. २६/०९/२०१७ रोजी स.नं. १ मधील अित मण दरु करणबेाबत आदेश केला होता, 
सदर आदशेाचे िव  द रट िपटीशन न.ं११९४९/२०१७, ह ेस यद रतनभाई स यद यानंी िशड  नगरपंचायत िशड  
व इतर  यांच ेिव  द  मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, येथ ेदाखल केले  होते.   

रट िपटीशन न.ं११९४९/२०१७, म  य े मा.उ  च  यायालय, मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद यानंी 
िद.१३/१०/२०१७, रोजी िद.२६/०९/२०१७ रोजीचा आदेश कायम ठेवनू ी साई मंिदराजवळील स.न.ं १ मधील 
दकुानदारांच े अित मण काढणेबाबत आदेश केलेला आह,े सदर आदशेाच े नाराजीन े स यद रतनभाई स यद 
(मयत) यांच ेवारसदार मोह  मद स यदभाई स यद व इतर यांनी मा. सव  च  यायालय, िद ली येथ ेएस.एल.पी. 
नं. २८५९६-२८५९७ /२०१७ महारा   शासन व इतर  यांच ेिव  द दाखल केले आह.े 

परंतू मौजे िशड  येथील मोफत स.नं. १ मधील ३० गुंठे जागबेाबत, मा. सव  च  यायालय, िद  ली, 
यांचे कोटातील, एस.एल.पी.नं.२७९८८/२०१०, २८३५८/२०१०, २९६८३-८५/२०१० व  यामधील िस  हील 
अपील न.ं१४०१६/२०१५, १४०१७/२०१५, ३१५४/२०११, ३१५५ -३१५७ /२०११, ३१५८/२०११ दाखल 
होते,  याम  य,े िद.२२/०२/२०१६, रोजी मा. सव  च  यायालयाने आदशे क न करण िनकाली काढल े
असनू,सदर १०१ दकुानदारांना पयायी यो  य जागा िकंवा नकुसान भरपाईची र  कम दो  ही पैक  एक कायवाही  
िनकाला  या तारखे पासनू ६ आठवड्याचे आत (०४ एि ल २०१६ पवु ), करावीअसा आदेश केलेला आह.े  

मा. सव  च  यायालयाच ेआदेशातील परॅा न.ं ६२ खालील माण ेआह.े  
62.      In this precipitable eventuality, a realistic balance of theattendant 

exigencies is the clarion call of justice. As advertedto hereinabove, even on the date of the 
conclusion of thearguments, this Court had desired to be informed by the Stateabout the 
availability of alternative sites of land toaccommodate the appellants. Inspite of assurances 
given, byits learned counsel, no information has been provided. In thispremise, having 
regard to the ensuing consequences qua theappellants, we consider it appropriate to direct, 
to start with,the State and its functionaries to undertake an exercise toidentify a suitable 
site to accommodate the appellants. Wemake it clear that even if such a site is not available 
in theimmediate proximity of the land presently in their occupation, asincere endeavour 
would be made to locate a plot as near aspossible thereto. The District Administration in 
coordinationwith the Sansthan and other authorities, as deemed necessaryin law, would 
undertake the process. The appellants would alsocooperate in the pursuit and would not 
delay the completionthereof. 

मा.सव  च  यायालया  या िनकालानतंर, दकुानदारानंा पयायी जागा दाखिव  यासाठी, 
िद.०५/०३/२०१६, िद.०९/०३/२०१६ व िद.१३/०३/२०१६, रोजी, मा.उपिवभागीय अिधकारी व 
मा.िज  हािधकारी, यांनी बैठका आयोजीत क न दकुानदारांसोबत खालील जागांची  य  पहाणी केलेली आह.े  

१) सेवाधाम इमारत, (सी.टी.एस.न.ं११९) २) साईनाथ छाया इमारत, (सी.टी.एस.नं.७७७) 
       ३)  खलेुनाट्य गहृ (सी.टी.एस.न.ं ९३)         ४) केशव मंिदर स.न.ं (स.नं.४/२१)  
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  ५)  साईउ ान इमारत (स  ह न.ं ४/३)   ६) जुने साई सादालय व प रसर (स  ह न.ं २/४)   
७) सलुभ शौचालय-जुने सादालय(स.नं.३/१)  ८) जनरल टॉयलेट  लॉ स ्(स.नं.३/७) 

 
या जागांची  य  पहाणी के  यानंतर दकुानदारां  या ितिनध नी सचुवीले  यापयायी जागांपैक , मा. 

सव  च  यायालयाच ेआदशेातील उपरो  त प र  छेद .६२, म  य ेिनदशीत के  यानसुार, दकुानदारानंा दे  यासाठी 
पयायी यो  य मोकळी जागा ा  यात (alternative sites of land) अस ेनमदु केले आह.े तथापी दकुानदारांनी 
सचुिवले  या सं  थान  या जागांवरती इमारती असनू,  यांचा वापर भ  तांसाठी  या सोयी सिुवधांसाठी होत आह.े 
 हणजेच सदर जागा मोक या नाहीत. तसेच सदर जागांवरती भ  तां  या सोयीसाठी काही क  प  तावीत 

आहते,  हणजेच दकुानदारानंी मागणी केले  या जागा सं  थानला आव  यक आहते,  यामळेु दकुानदारां  या 
मागणी माण े  यांना जागा दतेा येणार नाही, याबाबत उप  थीत दकुानदारांना सागं  यात आललेे आह,े 
दकुानदारांना जागा दतेा येत नस  यामळेु मा. सव  च  यायालया  या आदशेानसुार संबंधीत दकुानदारानंा 

ावयाची दये र  कम, मा.उ  च  यायालय मुबंई, खंडपीठ औरंगाबाद, येथ ेजमा करण े  यायोचीत होईल अस ेमत 
झाले व  यानसुार, मा. सव  च  यायालयाचे आदेशानसुार, ५०% र  कम शासनाने व ५०% र  कम सं  थानन े
अदा करावयाची होती,  यानसुार शासना  या िह  याची ५०% र  कम .८/- कोटी िड.िड. नं.७०५५४६ 
िद.२९/०३/२०१६, व सं  थान  या िह  याची ५०% र  कम .८/- कोटी िड.िड. न.ं७०५५४७, िद.२९/०३/२०१६, 
ने मा. उ  च  यायालयाच,े औरंगाबाद खंडपीठ, येथ ेजमा केली आह,े सदरची र  कम िद. ४ एि ल, २०१६, पवु  
(मा. सव  च  यायालया  या आदशेानसुार ६ आठवड्याच ेआत) जमा कर  यात आललेी आह.े  

 यानंतर सं  थानच ेवतीन ेजागा उपल  ध क न दतेा येत नस  याबाबत मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर 
यांना जा. . एसएसएस/ मालम  ता/ ६८८४/२०१६, िद.१४/०३/२०१६ ने मा. कायकारी अिधकारी साहेब व मा. 
उपिवभागीय अिधकारी, उपिवभागीय कायालय िशड  यांचे सहीने तसेच पु  हा िज  हािधकारी, अहमदनगर यांना 
जा. . एसएसएस/ वशी- िवधी/६५६९/२०१६, िद.३१/०३/२०१६ ने मा. मु  य कायकारी अिधकारी, यांचे सहीन े 
कळिवले आह.े  

तसेच  तुत अित मीत दकुानदारांना सं  थानचे वतीन े जागा उपल  ध क न दतेा यते नस  याबाबत 
पवु च िद.१८/०१/२०११, चे शपथप  एस.एल.पी.नं.२९६८३-८५/२०१०,मधील आय.ए. म  य े मा. सव  च 
 यायालयात  दाखल केलेले आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. २३/०५/२०१७ रोजीच ेसभेतआय  या वेळचा िवषय न.ं २८  यव  थापन 
सिमती सभेम  य े सं  थान सं  थान  यव  थापना  या  टीने मा. अ  य  महोदय याचंे परवानगीन े आय  यावेळी 
खालील माण ेिनणय घे  यात आला.  

िनणय . ४४७ आजचे सभेत गेट न.ं ४ चे समोर  या स  ह न.ं १ मधील दकुानदारांनी सभेसमोर येऊन, 
िद. ५/०४/२०१६ रोजी मा.ना. मु  यमं ी ी दवें जी फडणवीस साहबे, मा. ी अिनलजी कवडे साहेब 
(िज  हािधकारी, अहमदनगर तथा सद  य ि सद  य सिमती), ी कंुदनकुमार सोनवण,े (उपिवभागीय अिधकारी, 
िशड  तथा कायकारी अिधकारी) व दकुानदार ितिनधी यां  या बैठक त झाले  या िनणयाची अमंलबजावणी 
होणबेाबतच ेिनवेदन सिमती सभेस िदल.े  

या िनवेदनावर सिव  तर चचा होऊन, िद. ५/४/२०१६ रोजी मा. मु  यमं ी महोदय यांच े दालनात 
झाले  या बैठक  या अनषंुगाने व िनवेदनामधील मु ां  या अनषंुगाने या दकुानदारांचे पनुवसन करणसेाठी, या 
दकुानदारांनी मागणी केले  या जागचेी पहाणी क न, महसलु िवभागासोबत चचा करावी. तसेच याबाबत  या सव 
कायदशेीर बाज ुव मा. सव  च  यायालयाचा आदेश याचा सवागीन अ  यास क न पढुील कायवाही करावी, असे 
मा. कायकारी अिधकारी यांनी मत दिशत केल.े  

परंतू स  ह न.ं १ मधील दकुानदार अित मीत झालेले असनू  यांचे पनुवसन करणसेाठी या दकुानदारानंा 
 यांनी मागणी केलेली जागा दे  यात यावी व दकुानदारांनी स  ह न.ं १ मधील अित मण हटवावे अस े सिमती 

सद  यांनी मत मांडल े  यास मा  यता दे  यात आली, तसेच दकुानांसाठी आव  यक असणा-या परवान  या सदरह 
दकुानदारांनी ा  त क न  या  यात, अस े  यांना कळिवणते यावे. याचबरोबर मा. सव  च  यायालया  या 
आदशेानुसार दकुानदारांना नकुसान भरपाई देणकेामी मा. उ  च  यायालयाम  य ेजमा केललेी सं  थानची र  कम 
परत घणेेसाठी कायदशेीर कायवाही सु  करणते यावी, परंत ू  यापवु  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची 
मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले आह.े  



142 
 

{04} 04.04.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 तुतच े िनणयाबाबत पु  हा मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत 
िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे िशड  येथे झाले  या  यव  थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करतांना िनणय 

. ४५९ )५ (४४७  अ  वये व रल िनणयाच ेशेवटी “परंत ू  यापवु  िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची 
मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले.” अस ेनमदु कर  यात आले आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय होणपेवु  या प र  थीतीचा िवचार करता मा.  यव  थापन सिमतीन े
िद.२३/०५/२०१७ व १५/०६/२०१७ रोजी घेतले  या िनणयाची अमंलबजावणी करण े श  य नस  याने सदर 
िनणय ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४  या कलम २८ (१) अ  वये मा. धान 
सिचव, िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांना जा. . एसएसएस वशी िवधी/ ७००३/२०१८ िद. 
२९/०३/२०१८ रोजीचे प ान ेपुढील यो  य  या कायवाहीसाठी सादर कर  यात आला आह.े  

तसेच मा.सव  च  यायालयातील एस एल पी न.ं२८५९६/२०१७, २८५९७/२०१७, म  य े सं  थानच े
वतीने मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे सहीने जागा उपल  ध क न देता येत नस  याबाबतच े
िद.३०/०३/२०१८ रोजीचे शपथप  मा.कोटात दाखल केले आह,े सदर एस.एल.पी. मा.कोटात  याय िव  ठ 
आह.े 

  िनणयाथ सादर. 
  सदर िवषयावरील चच या वेळी, मा.अ य  महोदय यांना संबंधीत दकुानदारांनी िद.२२.०३.२०१८ 

रोजी सादर केलेले िनवेदन यांनी सिमतीसमोर मांडले.  
  या िनवेदनात दकुानदारांनी पढुील माण ेपयाय सचुिवले आहते.  

ताव .१- सेवाधाम इमारत 
मा.महोदय सदरील सेवाधाम इमारत ही ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांच ेमालक ची असनू 

सदर इमारत ही मोडकळीस आ यान ेव राह यास यो य नस याकारणामुळे गे या ५ ते ७ वषापासनू ितचा वापर 
होत नाही.  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था ह ेसदरील इमारत पाडून नवीन बांधकाम कर याच ेमनि थतीत 
अस यामळेु सदरील इमारती या तळमज यावर अजदार ४५ दकुानदाराचंी दकुान े बसवनू वरील मज यावर 
सं थानच ेऑफ स, गे ट म,भ िनवास इ.वापरासाठी होव ूशकेल. सदर इमारतीच े े  ह े७ गुंठे आह.े 
 

ताव .२- मोफत सव .१ (ि कोण) 
  मा.महोदय, सदरील मोफत स ह .१ ही जागा ३० गुंठे े  असनू सदरील जागा ही म.ेमहारा  शासन 

महसलू िवभागा यांच े मालक ची असनू सदरील िठकाणी ह े सव ४५ दकुानदाराचंी दकुान े ५० वषापासनू 
आजपावेतो यवसाय चाल ूआहते सदरील िठकाणी पवु  आर ण क्र.१३ अ ेव १३ बी बगीचा व दकुान क  
असे होते. नवीन २०१७ डी पी नसुार सदरील िठकाणी आर ण .७ बगीचा दशिवल ेआह.े सदरील िठकाणच े
बगीचा आर ण र  क न दकुानदारांची सदरील आर णास हरकती घेत या असनू सनुावणीम य ेही आर ण र  
कर याची मागणी केलेली आह.े 

  सदरील ि कोणातील जागा ही नगर मनमाड रोड लगत अस यान े रोड या म यापासनू ३७ मी.अतंर 
सोडून तसेच ि कोणा या पवू बाजूस ९ मी. तावीत पालखी र ता तसेच ि कोणा या उ रेकडील १२ 
मी. तावीत र ता नवीन डी.पी.नसुार आह.े वरील दोन नव े र ते ि कोणातून जावनू सु दा आिण नगर मनमाड 
र याच े म यापासनू ३७ मी.अतंर सोडून ही ि कोणाची ३० गुंठे े ापैक  ५ ते ६ गुंठे जागा िश लक राहते. 
सदरील ि कोणा या जागेतही अजदार यांची पयायी जागा दवेनू यव था होव ूशकते. तसेच ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था यांनाही सदरील इमारतीच े वरील मजल े यां या कामात येतील. याकामी महारा ् शासनान े
सदरील िठकाणच ेबगीचाच ेआर ण र  क न दकुान क  असा फेरबदल नगरिवकास िवभागाकडून क न ावा 
तसेच ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  यांना ितस गुंठे े ासाठी लागणारा नजराणा महसलू 
िवभागाकडे भरावा व जागा सं थानच े मालक ची करावी तसेच अजदार ४५ दकुानदारांनी तळमज यासाठी 
लागणारा सव खच वत: सोसावा व दकुानदारांनी आपली दकुान ेवारसा ह कान ेचालवावी. 

तसेच िशड  व राहाता शहराकरीता म.े महारा ् शासनाच े िशड  राहाता बायपास रोड तयार केलेला 
असनू तो फे वुारी २०१८ पासनू वाहतुक स खलुा केलेला अस यान ेिशड  व राहाता नगरपालीका नगरपंचायत 
ह ीतून जाणारा नगर मनमाड रोड हा डी लासीिफकेशन होवनू तो नगरपालीका अगर नगरपंचायत यांचेकडे वग 
होणारा आह.े तसेच मे.महारा ् शासनान े सदरील मोफत स.नं.१ ची जागा दकुानदार व सं थान यांना उपल ध 
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क न िद यास म.ेमहारा ् शासन, ी साईबाबा सं थान आिण अजदार ४५ दकुानदार यांचा िदघ असा 
यायालयीन वाद संपु ात येईल व ी साईबाबा सं थानची कुठेही जागा येणार नाही. 

ताव .३- गेट .३ जवळील १६ गुंठे जागा (जुने आर ण .१०) 
  सदरील िठकाणी २००४ साली नगरपंचायत िशड न ेएम आर टी पी ॲ ट से शन ३७ नसुार सदरील 

िठकाणी असलेल ेबगीचाच ेआर ण र  क न १२ मी. ं दीचा दि णो र र ता व या या पवु व पि म बाजसू 
दकुानदारांसाठी टपरी पनुवसन असा फेरबदल केला होता. सदरील फेरबदलाचा अ यादशे म.ेमहारा ् शासन यांच े
नगरिवकास िवभागाच ेसिचव यांनी िद.२४ ऑग ट २००४ रोजी मंजरू केलेला आह.ेसदरील िठकाणीही अजदार 
४५ दकुानदारांना पयायी जागा उपल ध आह.े 

 
ताव .४- जुने सादालयाची जागा (सव नं.२ ची जुना िपंपळवाडी रोड लगतची बाज)ू 

िशड  येथील स ह .२ ही जागा ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांच ेमालक ची असनू ितच े
े फळ साडेपाच एकर असनू ी साईबाबा सं थान यांनी जुन े सादालय पाडून यािठकाणी भ ांसाठी 

अ याधिुनक अशी दशन रांगचेी इमारत उभी करणार असनू सदरील इमारतीच े दि ण बाजसु हणजेच जुना 
िपंपळवाडी रोडलगत ही मोठया माणावर जागा उपलबध असनू सदरील िठकाणीही अजदार ४५ दकुानदाराचंी 
दकुान ेहोव ूशकतील. 

यावेळी दकुानदारांनी सचुिवले या पयाय .१,३ व ४ या िठकाणी सं थानच े िविवध क प सु / 
तािवत अस यामळेु ते मा य करता येणार नाही. तसेच मोफत स ह नं.१ ही जागा महसलू िवभागाची अस यान े

या जागेबाबत सिमतीन ेिनणय घेण ेयो य होणार नाही, असे मु यकायकारी अिधकारी यांनी सभेस सांिगतले.  
िनणय .२६७ सदर िवषयावर चचा होऊन, दकुानदारांनी सचुिवले या पयाय .१,३ व ४ या िठकाणी सं थानच ेिविवध क प 

सु / तािवत अस यामळेु उपरो  पयाय .१,३ व ४ अमा य करणेत आले.  
पयाय .२ हा महसलू व नगरिवकास िवभागांशी संबंधीत अस यान ेपयाय .२ ला मा यता दे यात 

आली. याम य ेनमदु केले माण ेिनयमानसुार िश लक राहणा या ५ ते ६ गुंठे जागेम य ेतळमज यावर तािवत 
४५ दकुानदारांच ेपनुवसन करणते यावे, यासाठी तळमजला बांधकामाचा सव खच दकुानदारांनी सहन करावा. 
यासाठी याबाबत या सव मंजू या दकुानदारांनी िमळवा यात. तसेच यावरील दोन मजले सं थान वापरासाठी 

ठेव यात यावे. सदर जिमनीचा नजराणा खच साईबाबा सं थान व दकुानदारांनी सम माणात करावा. याच माण े
यासंदभात कोटात सामोपचाराने िनणय क न घे यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०२ शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडील प  .सासंिव-१०१७/१८४३/ . .२००/का.१६, िद.०७/०२/२०१८ 

या अनषंुगाने ी.बाबासाहबे बाबुराव ग दकर, रा.िशड  यांच ेमालक च ेमौज ेकनकुरी, ता.राहाता येथील जमीन 
गट नं.१४३/अ/१ (जुना गट नं.१४३/५) े  १.५१.५० आर या जमीन े ाची यो यता सं थानसाठी या 
जमीनीची उपयु ता व सदर जमीनीची िकंमत वाजवी आहे िकंवा कसे अथवा सदर जमीनी या िकंमतीची 
यो यता याबाबत सं थानच े यव थापन सिमतीच ेअिभ ाय शासनास सादर करणबेाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनसुार िवकास 
कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थचेी उि   टे व 

योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील.  
 ताव– शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडील प  ं . सासंिव-१०१७/१८४३/ . .२००/का.१६ 

िद.०७/०२/२०१८  या अनषुगंाने ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी, 
ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं१४३/अ/१ (जूना गट न.ं१४३/५) े  १.५१.५० आर या जमीन े ाची यो  यता, 
सं  थानसाठी या जमीनीची उपयु  तता व सदर जमीनीची िकंमत वाजवी आह ेवा कस ेअथवा सदर जमीनी  या 
िकंमतीची यो  यता याबाबत सं  थानचे  यव  थापन सिमतीचे अिभ ाय शासनास सादर करणबेाबत..  

 तावना- ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यांनी  यांचे मालक ची मौजे कनकुरी येथील जमीन 
गट न.ं१४३/ अ/१ (जूना गट न.ं१४३/५) े  १.५१.५० आर आकार .५=२५ ही जमीन ी साईबाबा 
सं  थानला कायम  व पी खरेदी देणकेामी  या करणी १) यापवू  ि सद  यीय सिमती अि त  वात अस  यान े
उपरो  त जमीन खरेदी करणकेामी मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस  हील अिॅ लकेशन 
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ं .१२३१५/ २०१४ चे दाखल कर  यात आले होते.  यात मौजे िशड  येथील सं  थानसाठी आरि त असलेली 
जमीन स.नं.२०३/१ पै. व २०३/२ प.ैआिण स.नं.२१२/२ प.ै व २१२/३ या जमीनी खरेदीकामी आिण मौजे 
कनकुरी येथील सदर गट न.ं१४३/५ े  १.५१.५ हे  टर ही जमीन सं  थान मालक ची असलेली जमीन गट 
नं.१३४ ला सलग असलेचे नमदू केलेले होते.  यामळेु म.ेउ  च  यायालयान े िद.१३/०३/२०१५ रोजी सदर 
िस  हील अिॅ लकेशन मा  य केले आहे व  यातील Clause B मधील िवनंती माण े मौजे कनकुरी यथेील गट 
नं.१४३/५ े  १.५१.५० आर ह ेसबंंधीत दु यम िनबंधक यांचेकडून बाजारमू  य ठरवनू घेवनू  या माण ेउ  त 

े  खरेदी करणसे मा  यता दे  यात आलेली आह.े तथािप चौकशीअतंी सदरचे े  सं  थानच ्या जमीनीलगत 
नसलेच ेिनदशनास आलेले आह.े िनदशनास आ  यानंतर अजदार यांनी कागदप ात दु  ती क न घतेललेी आह.े 
 यात पोटिह  सा फाळणीमळेु सदर जमीनीचा गट न.ं१४३/अ/१ असा झालेला आह.े प रणामी सं  थान मालक ची 

जमीन गट न.ं१३४ ला सदर े  सलग येत नाही.  
२) उ  त जमीनी  या लगत  या चारही बाजूंस असले  या जमीनी  या शासनाचे सन २०१६-१७ चे रेडी 

रेकनरचे अवलोकन केल े असता  यात  ततुची जमीन िवभाग ं .९ िबनशेती झाले  या जमीनी या झोनम  य े
दशिवलेली असनू इतर जमीनी िवभाग ं .६ िजरायत जमीनी यात दशिवले  या आहेत. प रणामी उ  त जमीनीचा 
दर ित चौमी .३,६७०/- इतका दशिवला असनू आजूबाजू  या जमीन चा दर ित हे  टरी .२१,६३,३००/- 
( ित चौमी .२१६/-)  इतका दशिवलेला आह.े तथािप उ  त जमीन ही शतेजमीन आह.े  

सन २०१६-१७ चे रेडी रेकनर दरा माण े सदर जमीनीची एकूण िकंमत र  कम .५,५६,००,५००/- 
(अ री .पाच कोटी छ  प  न लाख पाचश ेमा ) अशी होत आह.े 

३) यापूव  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना जमीनी कायम  व पी खरेदी दणेेकामी 
ा  त झाले  या  तावांवर चचा क न जमीनी खरेदी संबंधात मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ 

रोजी  या सभेपढू े  ताव सादर करणते आललेा होता.  यात िनणय ं .४२ अ  वये  तािवत जमीनीचा वापर 
कशासाठी होव ू शकतो,सं  थान िमळकतीशेजारी यापैक  कोण  या जमीनी आहते, (उपयोिगता व सलगता 
तपासण)े, रेडी रेकनर  या दरापे ा कमी दराने जमीनी िमळणार आह ेकाय या माण े ाधा  य म करणबेाबतचा  

िनणय झालेला आह.े तथािप याबाबतची कायप  ्दती िनि त झालेली नसलेन े सदर िनणया माण े
कायवाही करण ेबाक  आह.े  

४) सदर अजा माण ेस  यि थतीत सं  थानकडे, सं  थानसाठी आरि त असले  या जमीनी कायम  व पी 
खरेदी दणेकेामीच े१०  ताव ा  त झालेले असनू आर णा  यित र  त इतर जमीनी खरेदी दणेेबाबतच ेसमुारे ३७ 

 ताव ा  त झाललेे आहते. जमीन  याखरेदीबाबत वेळोवेळी जमीनी खरेदी करण ेहा धोरणा  मक िनणय आह.े 
याबाबत जमीन खरेदी करणसे मा.  यव  थापन सिमतीन ेमा  यता िदलेनंतर  यके वेळी शासनाच े िवधी व  याय 
िवभागाची परवानगी  यावी लागले इ. बाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजी  या 
सभेपढूे िनणयाथ सादर करणते आलेला आह.े यावर िनणय ं .७५८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “यावर सिव  तर चचा होऊन, “उपरो  त  तावाचा िवचार करता  तािवत जमीन शेतजमीन  व पाची 
असनू ितचा शासना  या बाजारमु  य दर त   याम  य े िबनशतेी गटात समावेश अस  यामळेु तो दर िबनशतेी 
जमीनीचा आह.े तथािप सदरची जमीन भिव  याम  य े सं  थान  या उपयोगाची अस  यामळेु व स  यि थतीत 
जमीनीच े  व प शतेजमीन अस  याने उपरो  त जमीनी  या गट नंबर  या लगत  या शतेजमीनी  या दरा माण ेखरेदी 
करणसे हरकत नाही, अस ेसिमती सद  याचंे मत झाल.े याकरीता सदरह जमीनी  या  प रसरातील शतेजमीनी  या 
बाजारमु  य दर त   यातील दरा माण े खरेदी करणकेामी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता 
घेणसेाठीचा  ताव सादर करणते यावा,” असे ठरल.े  

  तथािप त तंर सदरच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभचे े इितवृ  त 
िद.२५/०९/२०१७ रोजी  या बैठक त वाचनू कायम करतेवेळी िनणय ं .७९२ माण े खालील माण े िनणय 
कर  यात आलेला आह.े  

िनणय ं .७९२- िद.०८/०९/२०१७ रोजी िशड  यथेे झाले  या  यव  थापन सिमती सभे  या 
इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यांना सभेत परुव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येवनू, सदरह इितवृ  त 
वाचनू कायम करत असतांना खालील माण ेदु   या कर  यात आ  या,  यास मा  यता दे  यात आली.  

(४) िनणय ं .७५८- यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाचा िवचार करता,  तािवत जमीन 
शेतजमीन  व पाची असनू ितचा शासना  या बाजारमु  य दर त   याम  य ेिबनशेती गटात समावेश अस  यामळेु तो 
दर िबनशेती जमीनीचा आह.े तथािप, सदरची जमीन भिव  याम  य े सं  थान  या उपयोगाची अस  यामळेु व 
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स  यि थतीत जमीनीचे  व प शतेजमीन अस  यान ेउपरो  त जमीनी  या गट नबंर  या लगत  या शतेजमीनी  या 
दरा माण ेखरेदी कर  यास हरकत नाही, अस ेसिमती सद  यांचे मत झाल.े याकरीता सदरह जमीनी  या प रसरातील 
शेतजमीनी  या बाजारमु  य दर त   यातील दरा माण े खरेदी करणकेामी िवधी व न ्याय िवभाग,महारा   शासन 
यांची मा  यता घे  यासाठी  ताव सादर कर  यात यावा,असे ठरल.े  

  याऐवजी खालील माण ेवाच  यात याव.े  
  यावर सिव  तर चचा होऊन, त  कालीन ि सद  य सिमती  या िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .६३० अ  वय े  तािवत जमीनी खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आललेी आह.े या ि सद  य सिमती  या 
िनणयास अधीन राहन ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर,रा.िशड  यां  या मालक ची मौजे कनकुरी,ता.राहाता येथील 
गट न.ं१४३/अ/१ (जूना गट न.ं१४३/५) शेतजमीन े  १.५१.५० आर खरेदी कर  यात यावी,असे ठरले. 
आज  या सभेत अजदार ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर, रा.िशड  व इतर उपि थत होते.  यांनी सन २०१७ 
मधील रेडी रेकनर माण े जमीनीची िकंमत िमळावी, अशी िवनतंी केली. परंतु सदरह जमीन खरेदी करावयास 
मा  यता िमळाली,  या वेळेस  या शासक य दरान ेसदरह जमीनीची खरेदी करणते यावी,असे सिमतीच ेमत झाल,े 
 यास अजदार यांनी समंती िदली. तसेच याकामी िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन यांची मा  यता घे  यासाठी 

 ताव सादर कर  यात यावा, असे ठरल.े    
सदर िनणया  या अनषंुगाने इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/३९०९/२०१७ िद.२६/१०/२०१७ 

अ  वये मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा    शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस अहवाल सादर करणते 
आलेला आह.े  

 यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांनी  यांचेकडील 
ं .सासंिव-१०१७/ १८४३/ . .२००/ का.१६ िद.०७/०२/२०१८ अ  वये “उ  त  तावा  या अनषुगंान ेमला 

आपणास अस े कळिव  याचे आदेश आहते क  गट न.ं१४३/अ/१,शेतजमीन े  १.५१.५० आर या 
ी.बाबासाहबे ग दकर यां  या जमीन े ाची यो  यता,सं  थानसाठी या जमीनीची उपयु  तता व सदर जमीनीची 

िकंमत वाजवी आह े वा कसे अथवा सदर जमीनी  या िकंमतीची यो  यता याबाबत आपल े तसेच ी साईबाबा 
सं  थान  यव  थापन सिमतीच ेअिभ ाय ता  काळ या िवभागास उपल  ध क न दे  यात यावेत” असेबाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

 तुतकामी उपरो  त  तावात मु सेदू अहवाल सादर करणेत आलेला आह.े  तुत जमीनीच े७/१२ 
उतारे,जमीनीचा मोजणी नकाशा, गावचा नकाशा इ.कागदप ाचंे अवलोकन केले असता व  तुि थती 
खालील माण ेआह.े  

१) “मौज ेकनकुरी,ता.राहाता यथेील उ  त जमीन गट न.ं१४३/अ/१ े  १.५१.५० आर ची दि णो  तर 
लांबी समुारे ४०० मीटर व पवू पि म ं दी ४० मीटर अशी आह.े सदर जमीनीची उपअिध क,भमूी अिभलेख, 
राहाता यानंी िद.१२/०३/२०१६ रोजी मोजणी केलेली असनू सदर मोजणी नकाशाव न िबन  केली  थळदशक 
नकाशा (लोकेशन  लॅन) तयार क न यासोबत सादर केलेला आह.े सदर  तािवत े ाचे पि मकेडेस मळु 
मालकाचंे े  आह ेव  यात मळु मालकां  या दोन िवहीरी आहते.  

२) शासनाचे रेडी रेकनर माण ेसदर े ाचे व  यालगत असले  या जमीन चे वषवार दर खालील माण े
आहते.  

अ.नं. वष ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर 
यांचे मालक चे उपरो  त जमीनीचे 

ित चौमी.दर 

सदर े ालगत गाव नकाशात दशिवले  या जमीनी 
गट  न.ं१३०,१३१,१३२, १३४,१३६,१३८, १३९, 

१४४ व १४५ चे ित हे  टरी दर 
०१ सन २०१४ .२,९८०/- -- 
०२ सन २०१५ .३,४००/- .२०,०३,१००/- (i.e. ित चौमी. .२००/-) 
०३ सन २०१६-१७ .३,६७०/- .२१,६३,३००/- (i.e. ित चौमी .२१६/-) 
०४ सन २०१७-१८ .३,८५०/- .२७,०४,१००/- (i.e. ित चौमी .२७०/-) 

  ३) सदरची जमीन ही शेतजमीन आह.े  
  ४) चौकशीअतंी सदरचे े  सं  थान  या जमीनीलगत नसलेचे िनदशनास आलेले आह.े िनदशनास 

आ  यानंतर अजदार यांनी कागदप ात दु  ती क न घतेलेली आह.े  यात पोटिह  सा फाळणीमळेु सदर जमीनीचा 
गट न.ं१४३/अ/१ असा झालेला आह.े प रणामी सं  थान मालक ची जमीन गट न.ं१३४ ला सदर े  सलग यते 
नाही.  
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मा.कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडील उपरो  त िद.०७/०२/२०१८ 
रोजी  या प ा  या अनषुगंाने िवषयांिकत जमीन े ाची यो  यता, सं  थानची या जमीनीची उपयु  तता व सदर 
जमीनीची िकंमत वाजवी आह े िकंवा कस े अथवा सदर जमीनी  या िकंमतीची यो  यता या उपि थत मु ांवर 
मा.  यव  थापन सिमतीचे अिभ ाय शासनास सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .२६८ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत जमीनीच े े  यो य असून भिव याम य ेसं थान या उपयोगाची राहील. 
िवषयांक त जमीन व लगतच ेजमीन च ेशासनाच ेदरसचुीनुसार .चौ.मी. दर पढुील माण ेअसून,  

अ.नं. वष ी.बाबासाहबे बाबरुाव ग दकर 
यांचे मालक चे उपरो  त जमीनीचे 

ित चौमी.दर 

सदर े ालगत गाव नकाशात दशिवले  या जमीनी 
गट  न.ं१३०,१३१,१३२, १३४,१३६,१३८, १३९, 

१४४ व १४५ चे ित हे  टरी दर 
०१ सन २०१४ .२,९८०/- -- 
०२ सन २०१५ .३,४००/- .२०,०३,१००/- (i.e. ित चौमी. .२००/-) 
०३ सन २०१६-१७ .३,६७०/- .२१,६३,३००/- (i.e. ित चौमी .२१६/-) 
०४ सन २०१७-१८ .३,८५०/- .२७,०४,१००/- (i.e. ित चौमी .२७०/-) 

िकंमतीबाबत उपरो  दरांची व तुि थती पाहन शासनान े िकंमत ठरवावी, असा सिमतीचा अिभ ाय शासनास 
सादर करणते यावा, असे ठरले.              (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०३ सं थानमधील मह वाच ेचाल ुव तावीत असले या क पांची स ि थती अहवाल. 
िनणय .२६९ आजच े सभेम य े सं थानमधील चाल ु व तािवत असले या उपरो  मह वा या क पां या स ि थतीची 

मािहती घऊेन, याचा आढावा घे यात आला. यामधील LED Wall Screen खरेदी संदभात िदनांक 
०२.०२.२०१८ रोजीच े मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .८२ अ वये LED Wall Screen दणेगी 
व पात िमळा यास या बसिवणते या यात व या नवर सौज य हणनू सदरह साईभ ांना जािहरात 

करणसेाठी एक ीप ठेवणसे परवानगी दे यात यावी. मा  कोण याही प रि थतीत सदरह LED Wall Screen 
वर जािहराती दाखिव यात येऊ नय,े असे ठरल ेहोते. परंत ुआजतागायत LED Wall Screen देणगी व पात 
िमळालेली नस यान े थम ५ नग LED Wall Screen िवहीत प दतीन ेखरेदी करणसे मंजरूी दे यात आली व 
याची उपयु ता पाहन भिव याम य ेउव रत LED Wall Screen खरेदी करणबेाबत िनणय घे यात यईल. तसेच 
यानुशंगान े इतर तावांवर पढुील कायवाही करणबेाबत सचुना कर यात आ या व सव क पांची दर 

आठवडयाची स िथती अ यावत क न सव सिमती सद यांना ई-मले ारे पाठिवणते यावी, अस ेठरल.े   
            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम/ सीसीटी ही कं ोल सले मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०४ िशड  नगरपंचायत मालिक  या िशड  ह ीत नगरपचंायत मालक चे स.नं. १०३ पै. म  य े इनडोर गेम हॉल, 

ऑडीटोरीअम, ि विमंगपलू िवकसीत करणसेाठी .१२,०८,८३,६७४/- अनदुान दणेबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१(२) (दोन) 

अ वये खालील माण ेतरतुद आह.े 
  “...(दोन) थािनक नागरी सवेा व सुिवधा यां याम य े सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी 

सं थान या सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 
 तावना:- मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  यांचेकडील िदनांक २७/०३/२०१८ रोजीच े

प ा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े  
  “.. िशड  नगरपंचायत ह ीम  य े नगरपचंायत मालक चे स  ह न.ं१०३ प.ै म  य े मंजरू रेखांकनात 

अिॅमनीटी  पेस (सिुवधा े ) े  ४१.३३ आर. व ओपन  पेस (खलुा भुखंड) े - ३२.४५ आर व ८.८८ आर 
े  नगरपंचायतीकडे वग कर  यात आलेले आहते. सदर जागेचा ७/१२ उता-यावर नगरपंचायतीची मालक  ह  क 

सदरी न द झालेली आह.े नगरपचंायत मालक  या या जागेम  य े िशड  शहरात येणा-या साईभ  तानंा व येथील 
 थािनक नागरीकांना अ  याधिुनक सिुवधा िनमाण कर  या  या  टीकोणतून योगा हॉल, बॅडिम  टन कोट, टेबल 

टेिनस हॉल, अ  याधिुनक चेस व कॅरम हॉल या डा सिुवधांनी ससु  ज असे अ ावत इनडोअर गमे  टेडीअम 
तसेच याम  य े७०० नागरीक बस ूशकतील अस ेऑडीटोरीअम यासह खु  या भखुंडाम  य े ि वम गपलु व गाडन 
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िवकासीत करणबेाबत िशड  नगरपचंायतीच ेिनयोजन आह.े सदर  तािवत कामाच ेनगरपचंायत ारे आराखडे व 
खालील माण े  लॉक इ  टीमेट तयार कर  यात आललेे आहते.  

१. योगा हॉल, बॅडिम  टन कोट, टेबल टेिनस हॉल, अ  याधिुनक चेस व कॅरम हॉल या ि डा 
सिुवधांनी ससु  ज असे अ ावत इनडोर गेम  टेडीअम तसचे याम  य े ७००  नागरीक बस ु शकतील असे 
ऑडीटोरीअम:- .८,९६,१०,८४६/- 

२. ि विमंगपलू व गाडन :- .३,१२,७२,८२८/- 
कामाची एकुण िकंमत :- .१२,०८,८३,६७४/- 

      सदर  या कामासाठी लागणारा खच अदंाजीत र  कम .१२,०८,८३,६७४/- इतका असनू, 
नगरपंचायतीस सदर िनधी उभारण ेश  य होणार नाही. सबब याकामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचेकडून िनधी अनदुान  व पात उपल  ध होण े आव  यक आह.े सदरची सिुवधा कामे पणु झालेनतंर 
येथील साईभ  तानंा  याचा लाभ घतेा येणार आह.े  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून सदर  या  तावास मंजूरी िमळा  यानतंर 
याकामाच ेसिव  तर अदंाजप के तयार क न तां ीक मंजरूीसह आपणाकडे सादर कर  यात यतेील. तरी  तािवत 
कामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ नसुार र  कम .१२,०८,८३,६७४/- 
इतके अनदुान उपल  ध क न दे  यास िवनंती आह.े”   

 ताव:- िशड  नगरपचंायतीच े उपरो  त  तावानुसार .१२,०८,८३,६७४/- मा  इतके अनदुान 
दणेेकामी सदरचे  तावावर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२७० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  ताव अमा य करणेत आला.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०५ साईसृ  टी,  लॅनेटो रयम,   यझुीयम व बॉटिनकल गाडनसह साई नॉलेज पाक क  पास मा  यतेसाठी शासनाच े

िवधी व  याय िवभागाकडे  ताव सादर करणे तसेच शासन मंजरूीनतंर “Design, Build, Finance, 
Operation & Transfer (DBFOT)”  त  वावर ई िनिवदा मागिवणेस मा  यता िमळण.े 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : खालील माण ेआह.े  
अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  य ेव अिधकार) -पोटकलम(२)खंड(ठ)- सिमती ी साईबाबांच ेजीवन, 

 यांचे काय,  यां  या लीला व िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई 
सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील;  

 ब)   सिमतीकडून कलम २१ (ि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  या मालम  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 ०९/०३/२०१७ िनणय .२१७ 
२. िदनांक ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय . ७७ ब ०१ 
३.  िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२२   

 
 तावना:- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं१९८,१९९,२०० व २०१ मधील एकूण २०.०६ 

एकर े ातील  तावीत साईसृ  टी,  लनॅेटो रयम व वॅ  स  यझुीयम (Sai Knowledge Park) क  पासाठी 
स  लागार संिदप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना इकडील जा.न.ंएसएसएसटी/ बांधकाम/ ३६८३२०१७ 
िद.०९/१०/२०१७ रोजी नेमणकू प  िदलेले आह.े स  लागार यांनी क  पाचे 3D सादरीकरण करण,े Walk 
through DPR सादरीकरण करण,े क  पाचे नाव साईसृ  टी ऐवजी साई नॉलेज पाक असे करण ेइ  यांिदबाबत 
िद.०८/०१/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या बैठक त झाले  या चचनसुार वरील बाब चा अतंभाव 
क न िद.१८/०१/२०१८  या आत मा. अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांची मुंबई येथे 
िकंवा िद.१९/०१/२०१८ रोजी िशड  येथ े येऊन सादरीकरण करणबेाबत स  लागार यांना इकडील 
िद.१२/०१/२०१८ रोजीचे प ाने कळिव  यात आले आह.े  यानसुार  यांनी मा.अ  य  महोदय यांची मुंबई येथे 
भेट घतेली. मा  उपरो  त कागदप े ( क  पाचे 3D सादरीकरण, Walk through, DPR, Draft e-tender) 
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सादर केले नस  याने याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय . ७७ ब ०१ च े
अनषंुगान ेस  लागार संिदप िश े , मुंबई यांना िद.१४/०२/२०१८ रोजीच ेप ा  वय ेिद.१७/०२/२०१८ पयत सदरह 
पतुता करणबेाबत कळिवणते आले होते. परंतू  यांनी  सदरची पतुता केली नाही. याबाबत िद. १७/०२/२०१८ 
रोजी मा. अ  य  महोदय यांनी स  लागार यांनी अ ाप पतुता केली नस  याने  यांना प  (Termination 
Notice) दणेेबाबत सचूना िद  या. 

    सदर कामाच ेई-  तावाम  य ेपान न.ं४३ आिटकल .६मधील अट ६.६ नसुार स  लागार संिदप िश े  
अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांना िद.२१/०२/२०१८ अ  वये Termination Notice देणते आली होती. मा  
स  लागार यांचे ितिनध नी िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेत सादरीकरण केले अस  यान े उपरो  त नोटीस र  
करणसे व स  लागार ी. संिदप िश े  यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचेकडे सम  उपि थत राहन 
िद.२७/०३/२०१८ रोजी सादरीकरण करणसे िद.१६/०३/२०१८ रोजीचे िटपणीअ  वये मा  यता दे  यात आली.  

 यानसुार स  लागार यांनी िद.२७/०३/२०१८ रोजी सिव  तर सादरीकरण केले. सदरचे सादरीकरणाच े
वेळी दे  यात आले  या सचूनांनसुार स  लागार यांनी िद.०२/०४/२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे क  पाचे Synopsis 
(सारांश/ परेषा) सादर केललेी आह.े  यात ामु  याने खालील बाबी समािव  ट आहते.  अ) बांधकाम े फळ 

१. साईसृ  टी – बांधकाम े                               ४६६०.०० चौ.िमटर  
२. साई  लॅनटेोरीयम-                                          ३९९४.०० चौ.िम. 
३. साई  यिूझयम-                                             २३७६.०० चौ.िम. 
४. बॉटिनकल गाडन- 
५. एं   स  लॉक-                                              ७०६.९५ चौ.िम. 
६. मेडीटेशन, योगा व लाय री  लॉक-                     ७०६.९५ चौ.िम. 
७. सॅिनटेशन  लॉक-                                            ८२७.२० चौ.िम. 
८. पािकग  लॉक                                                 ८३५०.०० चौ.िम. 

                                                                                                                                                                       
ब) क  सशेन कालावधी-    १५ वष. 
क) ठेकेदार यांनी सं  थानला ावयाची  क  सशेन फ - ती वष  .१ लाख 
ड) अडॅीशनल क  सशेन फ  ठेकेदार यांनी िनिवदा भरतांना नमदु करण ेआव  यक आह.े   याम  य े ती 

वष  वाढ ही ५ ट  के करणते येईल. 
ई) ितिकट दर 

      १. साईसृ  टी   .२५०/- 
       २. साई  लॅनेटो रयम व  यिूझयम  .१५०/- 
       ३. कॉ  बो ितिकट   . ३००/- 

(साईसृ  टी, साई  लॅनटेो रयम व  यिूझयम) 
        ४. बॉटनीकल गाडन                     .५०/- 
       ५. १२ वष वयाखालील मलुांसाठी ५० ट  के सटु राहील. 

तसेच क  पाचे  व प, बांधावयाचे इमारत चा तपिशल, ा प िनिवदतेील अटी शत , ाथिमक 
आराखडे िनिवदा सादरक  याचे पा तेचे िकमान िनकष, इ  यािद बाब चा समावेश आह.े  

सदरह क  पाचा समावेश शता  दीिन िम  त करावयाच े कृती आराखडयाम  य े आह े तसचे क  पाचा 
अदंाजप क य खच .१४१.०० कोटी अस  याने ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम 
२००४ मधील तरतुदीनसुार या क  पास शासन मा  यता घेण ेआव  यक आह.े  

 ताव:- तरी सदह क  पास यणेारे अदंाजे .१४१.०० कोटीचे कामास शासनाचे िवधी व  याय 
िवभागाचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे तसेच शासन मा  यतेनंतर “Design, Build, Finance, 
Operation & Transfer (DBFOT)” त  वावर ई-िनिवदा मागिवणबेाबत िनणयाथ सादर. 

िनणय .२७१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
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िवषय नं.०६ ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  त ी िशवकृपानंद  वामी यांचे समपण  यान योग िशबीर िद.२३/०४/२०१८ 
ते िद.३०/०४/२०१८ अखेरचे काय मासाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  था करणकेामी ई-िनिवदचेा तां ीक व 
विण  यीक िलफाफा उघडून मा.उपसिमतीचे मा  यतेने कायादशे दणेबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतदू- अिधिनयमा  या कलम २१ मधील 
पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा, समारंभ व 
उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडण”े या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग 
कर  याची तरतूद आह.े  

  तसेच अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मंिदरात दवेेते  या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समांरभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण”े या 

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतूद आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणयः 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१३८ खालील माण े संमत 
झाला आह.े 

  “ यावर सिव  तर चचा होऊन, समपण  यानयोग िशबीरासाठी लागणा-या शेती महामंडळाचे जागचे े
भाडे व  टेज, मंडपा  या  यव  थसेाठीचा .१५ ल  मा चा खच पुव  िनणय झाले माण ेसं  थानन ेसहन करावा 
व  या  यित र  त येणारा उवरीत खच योग भा भारती ( सेवा सं  था)  ट, पुण ेयांनी करावा, असे ठरल.े ”  

 तावनाः ी साईबाबा समाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधीत साजरे करणते येत अस  याने, शता  दी कालावधीत वेगवेगळया धािमक व सां  कृितक काय माच े
आयोजन कर  यात येत आह.े  याअनषंुगाने शता  दी कालावधीत ी िशवकृपानंद  वामी यांच े  यान धारणा 
अनभुतुी या िवषयावर अधा रत वचण काय माचे आयोजन िद.२३/०४/२०१८ ते ३०/०४/२०१८ या 
कालावधीत करणते आलेले आह.े  सदरह िशबीरासाठी मा.  यव  थापन  सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार १५ ल  
मा चे खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

 यानसुार सदर िशिबर काय मासाठी  टेज, बैठक  यव  था, काय माचे िठकाणी ाऊंडवर सव बाजूंनी 
सशुोिभत कापडाच े पाट शन तसेच आव  यक मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था करणकेामी इकडील 
िवभागामाफत .१४,३५,०००/- मा  रकमचेे अदंाजप क तयार क न याकामी २०% कमी क न 
.११,४८,०००/- नसुार याकामी आयटमरेट प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसेाठी वतमानप ात तसेच सं  थानच े

संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न िद.१४/०३/२०१८ ते िद.०३/०४/२०१८ अखेर ई-िनिवदा मागिवणते 
आ  या आहते. सदर िनिवदेचा तां ीक िलफाफा उघडणचेी ता.०५/०४/२०१८ रोजी देणते आलेली आहते.     

 तावः- ी िशवकृपानंद  वामी यांच े समपण  यान योग िशबीर काय माचा कालावधी 
िद.२३/०४/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१८ असा असनू, सदरह  यव  थेतील वचन काय म व परम पु  य गु  मॉ. 
यांचे काय मासाठी  टेज व रॅ  प  यव  था िद.१८/०४/२०१८ अखेर तसेच इतर  यव  था िद.२१/०४/२०१८ 
अखेर पणू करावयाचे आह.े याकामी मंडप ठेकेदार यानंा िद.१३/०४/२०१८ पयत िशबीर काय माची जागा 
ता  यात ावयाची आह.े त  पवु  ठेकेदार यांची िनवड होण े आव  यक आह.े  यासाठी ा  त होणा-या ई– 
िनिवदांचा तांि क व वािण  यीक िलफाफा मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघडून िन  नतम दराच ेठेकेदार यांचेशी मा. 
उप सिमतीचे सभेत चचा वाटाघाटी क न िन  नतम दराचे ठेकेदार यांना  यांचे मा  यतेने कायादशे दणेेबाबत 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .२७२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता  दी िनिम  त ी िशवकृपानंद  वामी यांचे समपण  यान 
योग िशबीर िद.२३/०४/२०१८ ते िद.३०/०४/२०१८ अखरेच ेकाय मासाठी मडंप व इतर अनषुगंीक  यव  था 
करणकेामी ई-िनिवदचेा तां ीक व विण  यीक िलफाफा उघडून मा.उपसिमतीचे मा  यतेने पढुील कायवाही करणसे 
मा यता दे यात आली.             (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०७ ी साईनाथ  णालय, ितसरा मजला बांधकामाच ेआिकटे  ट  िनकम पाटील असो. ीरामपरू यांची फ  िनि त 

करणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१ (१) 

अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
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करणबेाबत तरतुद आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आह.े  

मा. यव थापन सिमती िनणय: मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय 
मांक ८८९ खालील माण ेसमंत करणते आला आह.े  

“यावर सिव तर चचा होऊन, साईनाथ  णालय इमारतीचे बांधकाम आराखडे िनकम पाटील 
असोिशएटस,् ीरामपरू व  क् चरल िडझाईन आर.सी.सी. क   लटंट ी.बा  टे, साई क   लटंट, अहमदनगर यांनी 
केलेले आहते. याकरीता या णालया या दो हीही इमारत वर बांधकाम करणकेामी बांधकाम आराखडे िनकम 
पाटील असोिशएटस,् ीरामपरू व   चरल िडझाईन आर.सी.सी. क   लटंट ी. बा  टे, साई क   लटंट, 
अहमदनगर यांचेकडून क न घे यात यावे, असे ठरले.” 

 तावना: स हन.ं१४८ पैक  मधील धमशाळा .०१ व ०२ इमारत म  य े ी साईनाथ  णालय सन 
२००३ म  य ेसु  करणते आलेले आह.े ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ  पीटलम  य े  णांची िदवसिदवस सं  यते 
मोठया  माणात वाढ होत आह,े  यामळेु मलुभतु सोयी-सिुवधा फारच कमी पडत आहते.  यासाठी ी साईनाथ 

 णालयाच े द  ही इमारत वर वाढीव ितस-या मज  याचे बांधकाम करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभते िन. .८८९ अ  वये ठरल.े यामध ेआर. सी. सी. े  ड   चरम  य ेबांधकाम, 
 ला  टर,  हे ीफाईड टाईल लोर गव डॅडो (उंची ७’) अॅ  यिुमिनअम िखड  या, ेनाईट े मसह अॅ  यिुमिनअम 

शटर, टॉयलेटम  य े नेाईट े मसह पी. ि ह. सी. दरवाजे, िज  सम  ला  टर, आय. सी. य.ु व कॉ  फर  स हॉलसाठी 
फॉ  स िसल ग, िज  याचे नतुनीकरण, आितल िभंतीला ल  टर पे  ट, बाहरेील बाजनूे अपॅे  स / रनो  हो पे  ट इ. 
तसेच स  याची  सोलर िस  टम  थलांतरीत क न निवन मज  यावर बसिवणचेे कामाचा समावेश करणते आला 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .८८९ अ  वये साईनाथ  णालय 
इमारतीचे बांधकाम नकाश ेआिकटे  ट िनकम पाटील असो. ीरामपरू यांचेकडून तयार क न  घणेेबाबत िनणय 
झालेला आह.े  यानसुार आिकटे  ट यानंा सं  थानचे जा. . ५४३१ िद.२३/०१/२०१७ अ  वये सदरह 

क  पासाठी िव  ततृ अदंाजप क व नकाशे तयार करणसेाठी तसचे  यांचे फ चा  ताव सादर करणसेाठी 
कळिव  यात आले होते.  

ी साईनाथ  णालय इमारती  या कामाच ेआर.सी.सी. स  लागार ी. मधकुर बा  टे, साई क   लटंट, 
अहमदनगर यांनी   तािवत ितसरा मजला बांधकामाकरीता   चरल िडझाईनकरणसेाठी .५/- ती चौ. फुट या 
दराने तसेच साईट  हीजीट करीता .३,०००/- मा  ती  हीजीट माण ेिफ मागणीचा  ताव सादर केला होता. 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ८८९ अ  वय े  यास मा  यता दे  यात 
आली.  यानसुार सदरह िफ वर   चरल िडझाईन करण े कामासाठी ी. मधकूर बा  टे, साई क   लटंट, 
अहमदनगर  यांना िद. २३/०१/२०१७ रोजी नेमणकू आदशे दे  यात आलेला आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०२/२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .३८ अ  वये याकामी एकून 
र  कम .४,५६,८५,७६७/- मा चे खचास तसेच िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दे  यात आली 
होती.  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०५१(०९) अ  वये ी 
साईनाथ  णालयांचे दो  ही इमारत वर ितस-या मज  याचे बांधकाम करणकेामी ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक 
यांच े एकि त .३,९९,९७,१६२/- मा  िन  नतम दर ि वकारणते आले. सदरह कामास नगरपंचायत िशड  
यांचेकडून िद.१६/०३/२०१८ रोजी बांधकाम परवाणगी ा  त झाललेी आह.े  यानसुार ठेकेदार आर. के. सावतं, 
नािशक यांना िद.२०/०३/२०१८ रोजी कायादशे दे  यात आललेा आह.े  

आिकटे  ट िनकम पा. असो. ीरामपरू यांनी  यांचे िद.१५/०३/२०१८ रोजीच े प ा  वय े सदरच े
कामासाठी नकाश,े अदंाजप क तयार करण े कामाची वेळोवेळी देखरेख करण े व ठेकेदार यांची िबले तपासणी 
क न माणीत करण.े यासाठी क  प िकंमतीच े (र  कम .३,९९,९७,१६२/-) १% अिधक जी.एस.टी इत  या 
फ ची मागणी केलेली आह.े  यानसुार आिकटे  ट यांना .३,९९,९७२/- अिधक १८ ट  के जी.एस.टी. 
.७१,९९५/- अशी एकूण पय े४,७१,९६७/- मा  फ  होते.   

तरी साईनाथ  णालयाचे दो  हीही इमारत वर ितसरा मजला बांधकाम करणसेाठी आिकटे  ट िनकम 
पाटील असोिशएटस,् ीरामपरू यांचेकडून आक टे  चरल सेवा घेण े कामासाठीची फ  अिंतम करणबेाबत 
िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२७३ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनाथ  णालयाचे दो  हीही इमारत वर ितसरा मजला बांधकाम करणसेाठी 
आक टे  चरल सेवा घेणेकामी आिकटे  ट िनकम पाटील असोिशएटस,् ीरामपूर यांना क प िकमतीवर १% + 
जी.एस.टी. मा  फ  दे यात यावी, असे ठरले.              (कायवाही- कायकारी अिभयतंा, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०८ दादर, मुंबई येथील सं थानच े साईिनकेतन इमारतीची दु ती (Structural Repairs) करणेकामाच े स लागार 

म.ेबव क स टंटस्, मुंबई यांची फ  िनि त करणेबाबत. 
ताव- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद: अिधिनयमाच े कलम २१ (१) 

अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही योजनांसाठी 
करणचेी तरतूद आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी देखभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय:  
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .२०९ खालील माण े समतं 

कर  यात आलेला आह.े  
“यावर सिव तर चचा होऊन, दादर, मंुबई येथील सं थानच ेसाईिनकेतन इमारती या टेरेसच ेवॉटर ुिफंग 

व सं थान वापराम ये असले या भागाची तावात नमुद केले माण े दु ती क न घणेसे व याकामी येणा या 
खचास मा यता दे यात आली. या िठकाणी सं थान या नावाचा नवीन फलक बसिवणते यावा व िल ट 
बसिवणसेाठी सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. तसेच कायकारी अिधकारी व सिमती 
सद यांनी या इमारतीची पाहणी करावी, असे ठरले.” 

२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभतेील िन. .४४४ खालील माण े समतं 
कर  यात आलेला आह.े 

“यावर सिव तर चचा होऊन, दादर मुंबई यथेील सं  थानचे साईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural 
Repairs, Civil, Furniture, Plumbing, Air Conditioning and Electrical) करणसेाठी तावात नमुद 
केले माण ेकायवाही करणसे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.” 

 तावना: सं थानचे मुंबई येथील साईिनकेतन दादर या इमारतीच े चरल दु  ती करणसेाठी हाडा 
मुंबई िब ड ग रपेअस अॅ ड् रक शन बोड तफ कायकारी अिभयतंा, एफ. एन. िड हीजन, एम.बी. आर. अॅ ड 
आर. बोड, मुंबई यांचे जा. नं. ई ई/ एफ एन/४००१/ ५८/२०१५ यांनी िद.१७/१२/२०१५ रोजीचे प ा वय े
कळिवल े होते. सदर इमारतीचा वापर सु  झालेनतंर ितस वषानी न दणीकृत चरल इिंजिनअर यांचेकडून 
इमारत वापरासाठी यो य/ अस याचे माणप  घवेनू आयु , हाडा, मुंबई यांचेकडे सादर करण ेआव यक आह.े 
याचसाठी हाडा यांचे MBR & R बोडाकडे न दणीकृत चरल इिंजिनअर यांचेकडून साईिनतेकन  इमारतीच े
 चरल ऑडीट करणसेाठी िवहीत प द तीन े दरप के मागिवणते आली. यापैक  Barve Consultant, 

Chembur, Mumbai यांनी नाममा  .१/- मा  अिधक १४.५% सि हस टॅ स इत या  फ  ची मागणी केली 
होती. यानुसार यांना इकडील जा. नं.६१६९/२०१६ िद.०८/०२/२०१६ अ वये या कामासाठी कायादशे दणेते 
आला होता. 

Barve Consultants, Chembur, Mumbai यांनी सदर इमारतीच े चरल ऑडीट क न 
िद.१८/०७/२०१६ रोजीच ेप ा वये अहवाल सादर केला आह.े सदरचा अहवाल मुंबई महानगरपालीका आयु  त 
व कायकारी अिभयंता, FN Divison, M.B.R.&R. Board यांना सं थानचे जा. . २१३४/२०१६, 
िद.३०/०७/२०१६ रोजीचे प ा  दारे सादर केलेला आह.े  

म.ेबव क  स  टंटस,् मुंबई यांनी ोफेशनल फ  पोटी क  प िकमती  या ४% ची मागणी केली होती. 
िद.०३/०४/२०१८ रोजी   म.ेबव क  स  टंटस,् मुंबई यांनी ोफेशनल फ  बाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
महोदया यांचे कडून सधुा रत फ  चा ताव घेऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे  ताव सादर करावा अशा 
सचुना िद  या आहते. म.ेबव क  स  टंटस,् मुंबई यांनी ोफेशनल फ  पोटी िद.०३/०४/२०१८ रोजीचे ई मले  दारे 
सधुा रत  ताव सादर केला असनू  यानुसार फ चा तपशील खालील माण ेआह.े  

अ) िनवीदा र  कम .१६,२३,५१०/- X २.५ %                    = .   ४०,५८८/- 
ब) सपुरिवजन चाजस . २१,०००/- ती महीना  X ०४ महीने =  .  ६४,०००/- 
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                                    ------------------------------------------------------------ 
एकुन र  कम = .१,०४,५८८/-  
तरी दादर मुंबई येथील सं  थानच ेसाईिनकेतन इमारतीची दु  ती (Structural Repairs) करणकेामाच े

स  लागार  म.ेबव क  स  टंटस,् मुंबई यांची फ  िनि त करणबेाबतचे   तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .२७४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.अ य  महोदय यांनी दादर येथील सं थानच े साईिनकेतन इमारतीची दु ती 

(Structural Repairs) करणकेामाच ेस लागार म.ेबव क स टंटस्, मुंबई यांचबेरोबर चचा क न, याकामीची 
फ  यांनी िनि त करावी, असे ठरले.            (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.०९ साईटेक क प ट पा- २ अतंगत संगणक णालीबाबत कायवाही CSR अतंगत मोफत व पात क न दे याच े

M/s Tata Sons Ltd. यांच े तावाबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१)भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न दणेे. 

यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :- -- 
ा तािवक:- M/s Tata Sons Ltd चे अ  य  ी एन.चं शेखरन ह ेिद.१८.०३.२०१८ रोजी िशड  

येथ े साईदशनासाठी आले होते. सदरवेळी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी साईटेक क  पािवषयी 
सं  थानम  य ेकाया  वीत करणते आले  या णाली व स ि थती याबाबत  यांना अवगत केले होते. यावेळी M/s 
Tata Sons Ltd चे अ  य  यांनी क  पाअतंगत काया  वीत सगंणक णाली िवषयीची भिव  यातील सव 
कायवाही  यांचेमाफत Corporate social responsibility (िनगमीत सामािजक दािय  व) अतंगत मोफत 
 व पात क न देणचेी ई  छा दशिवलेली होती.  यानसुार M/s Tata Sons Ltd यांचमेाफत ी रज  ना  ही. व 
 यांचे सहकारी यांनी िद.२७.०३.२०१८ ते िद.२९.०३.२०१८ या कालावधीम  य े िशड  येथे येऊन क  पाचे 

अनषंुिगक सव बाब चे सिव  तर मािहती घऊेन मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेबरोबर ाथिमक चचा 
केलेली आह.े चचदर  यान सदर ितिनध नी पढुील माण ेमािहती िदली.  

 यांचेमाफत अशा कारची सवेा ी ित मला दवे  थान, ित पती यािठकाणी गलेे ४ वषापासनु दे  यात 
येत आह.े याकामी  यांचेमाफत एकूण १५० तांि क कमचा-यांची िनयु  ती करणते आलेली आह.े सदर 

णाल म  य ेइतर णाल बरोबरच Oracle ERPया णालीचाही समावेश असनू सदरची णाली यश  वी र  या 
काया  वीत करणते आलेली आह.े  

ी साईबाबा सं  थानने परवानगी िद  यास “साईटेक क  प ट  पा-२” अतंगतची संगणक 
णालीबाबतची सव कायवाही उदा. Oracle ERP णाली प रणामकारक र  या पणुपण ेकाया  वीत करण,े चाल ू

असले  या णाल म  य े आव  यक सधुारणा, मागणी माण े निवन णाली िवकसीत क न काया  वीत करण,े 
आव  यकते माण े कमचा-यांना िश ण देण े इ.  यांचेमाफत िवनामु  य  व पात करणते येईल. तसेच संगणक 

णाली काया  वीत करणकेामी आव  यक असलेल े डेटा सटर, डीआर सटर, हाडवेअर, नटेवक याबाबत 
 यांचेमाफत मागदशन तथा स  ला दणेते येईल व काया  वीत करणते आले  या सदर  या डेटा सटर, डीआर सटर, 

हाडवेअर, नेटवक याचंे  यव  थापनाबाबत सं  थानला सहकाय करणते येईल, या सव कायवाहीसाठी आव  यक 
असलेले तांि क मनु  यबळ  यांचमेाफत िवनामु  य उपल  ध क न देणेत येईल, अस ेयावेळी ाथिमक  व पात 
कळिवणते आलेले आह.े याबाबत  या सिव  तर  तावाच े सादरीकरण  यांचेमाफत मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर करणसे परवानगी िमळणबेाबत  यांनी यावेळी िवनंती केलेली आह.े  

स ि थतीत साईटेक क  प दु  ती दखेभाल (साईटेक क  प-१) साठी कंपनीची नमेणकू करणकेामी 
ई-िनिवदा ि या इकडील िवभागामाफत सु  करणते आलेली असनू,साईटेक क  प-२ साठी ई-िनिवदा ि या 
लवकरच राबिवण े  तािवत आह.े साईटेक क  प दु  ती दखेभालकामी मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनदशा  वय,े 
म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॅाजी पणु ेयांना दणेेत आले  या कायादशेा माण े  यांचा याकामीचा कालावधी एि ल-२०१८ 
अखेर संपु  टात येत अस  यान े याकामी ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन कंपनीची नमेणकू होईपयत 
म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांना याकामी मदुतवाढ देणसे परवानगी िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यते  तव सादर करणते आललेा आह.े  

“साईटेक क  प-२” क  पाअतंगत ामु  यान े पढुील आव  यक बाबी काया  वीत करण े  तावीत 
आहते. 
1. IT Infrastructure (Hardware & Network)  
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a. Procurement  
b. Installation 
c. CMC and necessary licenses for 5 years 
d. Support for 5 years. 

2. Application (Revamp, Development & Support)  
a. Enhancement in present applications 
b. Implementation of new functionalities as per requirement.  
c. Integration of various applications (Online portal, mobile app etc.) as per 

requirement.  
d. Implementation of Oracle ERP (Procurement, Inventory & Finance).  
e. Bug fixes. 
f. Support for 5 years. 

3. Cloud enabled Database Services 
a. Design, configuration, installation and setup of Cloud site. 
b. Maintenance & support of implemented Cloud site. 

4. Data Centre 
a. On premise Data Centre for critical applications. 

5. Helpdesk 
a. For Sai Devotees 
b. For internal users 

 
M/s Tata Sons Ltd यांनी ाथिमक र  या केले  या चचनसुार साईटेक क  प-२ अतंगत काया  वीत 

करावया  या उपरो  त बाब पैक  Sr.No.2 बाबतची पणु कायवाही िवनामु  य कर  याची  यांनी तयारी दशिवलेली 
आह.े तसेच उवरीत Sr.No. 1,3,4,5 बाबत ते सं  थानला मागदशन करणचेी व सदर  या बाबी काया  वीत 
झालेनतंर  यांचे  यव  थापन संदभात कायवाही िवनामु  य कर  याची  यांनी तयारी दशिवलेली आह.े Sr.No. 
1,3,4,5 अतंगत खरेदीसाठी येणारा खच सं  थानला करावा लागणार आह.े 

नमदु केले माण े “साईटेक क  प-१” व “साईटेक क  प-२” बाबतची स ि थती व M/s Tata 
Sons Ltd यांनी मोफत  व पात दऊे केले  या सेवेबाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करता यईेल, अस ेन  मत आह.े  

  सं थान अिधिनयम/ ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- तांि क व शासक य  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- M/s Tata Sons Ltd यांच े“साईटेक क  प-२” अतंगत सगंणक 
णाली (Applications) बाबतची सव कायवाही तसचे It-Infrastructure, Data Centre, Cloud based 

services बाबत मागदशन (Consultancy)व  यव  थापन (Support)बाबतची कायवाही  िवनामु  य  व पात 
क न दे  याचा  ताव हा सं  थानचे फाय ाचा अस  यान ेसदर  ताव ि वकारणसे हरकत नाही, अस ेन  मत 
आह.े सदरचा  ताव ि वकार  यास स ि थतीत राबिवणते येत असलेली साईटेक क  प दु  ती दखेभाल 
(“साईटेक-१”) ई-िनिवदा ि या अतंगतची सपंणु Supportव Development ची कायवाही तसचे  तावीत 
"साईटेक-२” क  पाअतंगतचे Software Development,Supportव Hardware, Data Centre Cloud 
Base Services Supportची कायवाही  यांचेमाफत करणते येईल. सबब, साईटेक क  प दु  ती देखभाल 
(“साईटेक-१”) ई-िनिवदा ि या र  करता येईल तसचे  तावीत "साईटेक-२” क  पाअतंगत  यांच े
स   यानसुार It-Infrastructure(Hardware & Network) खरेदी व Cloud Base Services ची कायवाही 
करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा  तािवकेत नमदु केले माण े M/s Tata Sons Ltd यांचे “साईटेक क  प-२” अतंगत 
संगणक णाली (Applications) बाबतची सव कायवाही तसचे It-Infrastructure, Data Centre, Cloud 
based services बाबत मागदशन (Consultancy) व  यव  थापन (Support) बाबतची कायवाही िवनामु  य 
 व पात क न दे  याचे  तावाबाबत तसेच सदर िनणयानसुार “साईटेक-१” िनिवदा ि या र  करण े व 
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“साईटेक-२” बाबत M/s Tata Sons Ltd यांच े स   यानसुार It-Infrastructure, Data Centre, Cloud 
based services साठी ई-िनिवदा ि या राबिवणबेाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२७५ आजचे सम  य े म.ेटाटा स  स यांच े ितिनधी ी भीमाशेखर यांनी मा.  यव  थापन सिमतीचे समोर  यांचेमाफत 
साईटेक क  पाचा सिव  तर अ  यास,  य  िशड  येथे िद.२७.०३.२०१८ ते िद.२९.०३.२०१८ येऊन करणेत 
आलेला अस  याचे अवगत केले.  यानसुार साईटेक क  पाबाबत  यांचेमाफत करणते येणा-या  तािवत 
कायवाहीचे व याकामी  यांना सं  थानमाफत उपल  ध क न ावया  या सिुवधा संदभातील सादरीकरण सभेसमोर 
केले.  

  यावर सिव  तर चचअतंी मे.टाटा स  स यांनी तयारी दशिवले माण े क  पाअतंगत  यांचेमाफत 
Application बाबतची सव कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & 
Network बाबत स  ला व  यव  थापनाबाबतची कायवाही िवनामु  य  व पात क न घेणेस मा  यता दणेते 
आली. तसेच याकामी सादरीकरणात  यांनी मागणी केले माण े सं  थानमाफत  यांना पढुील माण े सिुवधा 
 याखाली नमदु केले माण ेमोफत  व पात परुिवणेच ेमा  य करणेत आले.  
 ी साईबाबा सं  थान िशड  ते िटसीएस, है ाबाद दर  यान Minimum 4 Mbps dedicated lease 

link िवहीत कायप ती राबवनू उपल  ध क न दणेे.  
  यांचेमाफत याकामी नेमणेत येणा-या कमचा-यांकरीता बैठक  यव  था व आव यक संगणके, Laptop 

(Quad Core, RAM 8 GB & above, i5 Processor above) उपल  ध क न ावी. 
 याकामी नेमणेत येणा-या कमचा-यांसाठी ओळखप परुिव  यात याव.े 
 कमचा-यांच ेिनवासाकरीता वातानकूुलीत खो  या उपल  धतेनसुार ा यात.  
 कमचा यांकरीता पु िसमकाड उपल  ध क न ावे.  
 आव  यकतेनसुार िशड  अतंगत व िशड  िवमानतळ येथे ये-जा करणेकरीता वाहन  यव  था उपल  ध 

क न ावी.  
 कमचा-यांकरीता सादालय येथे िवशेष बैठक  यव  थेम  य ेभोजन  यव  था उपल  ध क न ावी.  
  यांचे व र  ठ अिधकारी यांचेसाठी  यांचे कुटंूबासह िनवास  यव  थेसाठी आव यकतेनसुार  लॅट 

उपल  ध क न ावे.  
 कॉ  फर  स कॉल करीता दोन दरु  वनी संच (जोडणी सह) उपल  ध क न ावे.  

 

उपरो  सिुवधा उपल ध क न दे यासाठी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच मे.टाटा स  स 
यांनी मागणी केले माण े क  प ह  तांतरीत करणकेामी मे.कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांना पढुील तीन 
मिहनेकरीता (म-े२०१८ ते जलैु-२०१८)  मदुतवाढ दे  यात यावी. मे.टाटा स  स ह े ता  काळ तांि क मनु  यबळ 
उपल  ध करणार अस  याने स ि थतीत राबिवणेत यते असलेली “साईटेक क  प दु  ती-दखेभाल (साईटेक-
१)”  िनिवदा ि या राबिवण ेर  करणेत यावी. याच माण े“साईटेक क  प-२”  अतंगत Hardware करीता 
म.ेटाटा स  स यांचे स यानसुार, सं  थानचे चिलत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणेत यावी.   

              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१० सं थान या सादालयासाठी आव यक असणारी तूरडाळ महारा  शासनाकडून खरेदी करणसेाठी शासनाने 

केले या िवनंतीबाबत. 
ताव- मा.उप सिचव, सहकार, पणन व व  ो ोग िवभाग, महारा   रा  य, मं ालय, मुंबई यांनी िद.१६ व १७ माच, 

२१०८ चे प ा  वये सं  थान  या सादालय िवभागासाठी आव  यक असणारी तूरडाळ शासनाकडून खरेदी 
करणसेाठी खालील माण ेिवनंती केलेली आह.े 

१. हगंाम २०१६-१७ म  य ेरा  यात समाधानकारक पाऊस व पोषक वातावरण रािह  यामळेु तरुीचे उ  पादन 
जवळपास ३-४ पटीने अिधक झालेले आह.े तरुीचे उ  पादन नेहमीपे ा फार मोठया माणात झा  यान े
तुरीची आवक बाजारात वाढली. प रणामी तरुीचे दर क  शासनाने िनि त केले  या िकमान आधारभतू 
िकंमतीपे ा खाली कोसळले होते. यामळेु शतेक-यां  या िहताकरीता क  व रा  य शासना  या िविवध 
योजनेअतंगत एकुण ७६ लाख ि वटंल तुरीची खरेदी कर  यात आली आह.े  
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२. तुरीचे या वष चे दर ह े हमीभावापे ा कमी अस  यामळेु या वष ही मोठया माणात हमीभावाने तूर 
खरेदी करावी लागणार आह.े परंत ु  यापुव  मागील वष  हमी भावान ेखरेदी कर  यात आले  या तुरीची, 
तूरडाळ क न िव  करणे आव  यक आह.े यासाठी रा  य शासनाने .६०/- ित िकलो या दरान े
मॉ  स, खाजगी सहकारी सं  था, ाहक सहकारी सं  था यांना तुरडाळ िवक  याचा िनणय घे  यात 
आलेला आह.े याच िकंमतीत आप  या सं  थानला दखेील तुरडाळीचा परुवठा करण े श  य आह.े 
तुरडाळ १ िक  ॅव ५० िक.  ॅपॅ ंिकंग  या  व पात मागणी केले  या प  यावर कोणतेही वाहतूक शु  क न 
लावता परुिवली जाईल. तरी आप  या सं  थानाची तुरडाळीची मागणी लवकरात लवकर  यव  थापक य 
संचालक महारा   रा  य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांचेकडे करावी, ही िवनंती. 

३.  याबाबतची अिधकची मािहती आव  यक अस  यास महारा   रा  य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई मले 
आयडी gmmktg@mahamarkfed.org फोन न.ं ०२२-२३७५२२९४/ ९८ तसेच 
kalu.valvi@nic.in फोन न.ं ०२२-२२८३०४३० यांचेशी संपक साधावा.  

  याबाबतची व  तुिथती खालील माण-े 
  सं  थानकडून साईभ  तानंा साद भोजनाची सिुवधा उप ल  ध क न दणेसेाठी सादालय चालिवले 

जाते. याकामी आव  यक असणारा िकराणामाल व इतर अनषुिंगक सािह  य शासनाचे खरेदी िनयमावलीनसुार ई-
िनिवदा प  दतीने खरेदी केले जाते. याम  य े दर िनि त क न मिह  याला आव  यक असणा-या िकराणामाल व 
सािह  याची खरेदी केली जाते. याम  य ेतरूडाळीचा समावेश असतो.  

  सन २०१८-१९ या वषासाठी भांडार िवभागाकडून िबगरपॉिलश तूरडाळ १४०० ि वंटलची वािषक 
मागणी केलेली आह.े  या माण ेतूरडाळ व इतर िकराणामाल व सािह  यासाठी ई-िनिवदा मागिवले  या आहते. 
सदर ईिनिवदांच े तांि क बीड उघडले असनू नमनुे िनवडण,े कमिशअल बीड उघडण े याबाबतची कायवाही 

 तािवत आह.े  
  शासना  या सदर प ाम  य े तूरडाळ िबगर पॉिलश िक पॉिलश याचा उ  लेख नस  यामळेु तसचे 

सं  थान  या मािसक मागणी ामण ेतूरडाळ सं  थानला परुिवणार अगर कस?े वगैरे सव मािहती घे  यासाठी वरील 
िदले  या दरु  वनी मांकावर संपक साधला असता ी.हनमंुत पवार यांनी सदर शासनाची तूरडाळ ही िबगर 
पॉिलश व चांग  या दजाची अस  याचे परंत ु िनवडलेली नस  याचे सांिगतल.े तसचे  लॅि टक गोणीम  य े
तूरडाळीचा परुवठा केला जाईल अस े  यांनी सांिगतले आह.े 

तरूडाळ खराब परुिवणते आ  यास बदलनू िदली जाईल. तरूडाळ खरेदी कर  यापवु   याच ेपमेट महारा   
 टेट को-ऑपरेिट  ह माकिटंग फेडरेशन या नावाने अडॅ  हा  स आदा करावे लागेल. पेमट झालेनतंर ३-४ िदवसांत 

परुवठा होईल, तसेच याबाबत उिचत करारही करता येईल तसचे मािसक परुवठयाबाबत नंतर कळिवतो असे 
सांिगतले आह.े 

   मागील वष  सं  थानन े१२०० ि वटंल अदंाजे मागणीपोटी ११४० ि वंटल तुरडाळ खरेदी केली आह.े 
सं  थानची सन २०१८-१९ या वषाची मागणी १४०० ि वंटल आह.े सदर डाळ ई-िनिवदा प तीने खरेदीकामी 
भांडार िवभागान े िदनांक ०२.०२.२०१८  या सभेत .९३,९०,६२८/- मा चे खचास मा  यता घतेलेली आह.े 
याकामी ई-िनिवदाही ा  त झा  या आहते. मा  नमनु ेिनवडण ेव कमिशयल बीड उघडण ेही कायवाही  तािवत 
आह.े  

शासना  या उ ोग, उजा िवभागाचे िदनाकं १ िडसबर, २०१६ चे सधुा रत खरेदी िनयमपिु तकेनसुार 
सं  थानचे िकराणामाल व इतर सािह  याची खरेदी करण े बंधनकारक आह े व  या माणचे तरूडाळ खरेदीची 
कायवाही चालू आह.े तथािप महारा   शासनान ेसं  थानने शासनाकडून .६०/- ती िकलो दरान ेतरूडाळ खरेदी 
करणचेी िवनंती केली आह.े याकामी सं  थानचे अदंाजे मागणी १४०० ि वंटलचा िवचार करता अदंाजे र  कम 
.८४,००,०००/- ( पये चौ याऐशंी लाख) मा  खच येईल.  

वरील व  तुि थती िवचारात घतेा सं  थानने महारा   शासनाकडून थेट तरूडाळ खरेदी करणबेाबतचा 
िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२७६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या सादालयासाठी आव यक असणारी तूरडाळ महारा  शासनाकडून 
ती िकलो .६०/- मा  या दराने खरेदी करणेस मा यता दे यात आली. मा  यापवु  सदर तुरडाळ वापर यायो य 

आह ेकाय? तसेच तुरडाळीचा परुवठा ट या–ट यान ेआव यकतेनसुार केला जाईल काय? याबाबत यव थापन 
सिमतीच ेउपा य  व सं थान अिधकारी यांनी एकि त य  पहाणी करावी, असे ठरले.     

    (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.११ सं थानमधील दनंैिदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भंगार सािह याची िव / िव हवेाट लावणेकामी सन 

२०१७-२०१८ मधील िनिवदाधारकास मदुतवाढ िमळणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- महारा   अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) व कलम १४(२) (ग) 

नसुार सं  थानमधील दनंैिदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भगंार सािह  याची िव  करण.े 
   मा.  यव  थापन सिमतीचे ठराव व िनणय- मागील वष चे मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२८.०४.१७ 

रोजीचे सभेतील िनणय .३०९ माण ेकायवाही करण.े 
मा.महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग मा  यता- संदभ य १ चे प ान ेिवधी व  याय िवभागाकडील 

सं  थानमधील दैनिंदन वापरामळेु जमा होणा-या िन पयोगी सािह  याची वािषक उ  च  तम दराने िव  करणसेाठी 
मा  यता घतेलेली आह.े 

 तावीकः- ी साईबाबा सं  थानम  य े दनैिंदन वापराने जमा होणारे सव िवभागाकडील िन पयोगी 
सािदल  व पाचे भगंार सािह  याची अिभलेख क  िवभागामाफत ई-िनिवदेतील वािषक उ  च  तम दरान े िव  
करणते येत आह.े मागील सन २०१७-१८ या आिथक वषातील दैनंिदन वापराने जमा झाले  या भगंार सािह  याची 
िव  करावयाची मदुत िद.३१.०३.२०१८ रोजी सपंु  टात येत आह.े  

  सन-२०१८-१९ या नवीन वषातील भंगार सािह  य िव साठी नवीन दर बोलािवणसेाठी मा.  यव  थापन 
सिमती िद.०२.०२.२०१८ चे सभतेील िनणय .९२ नसुार ई-िनिवदा बोलािव  यात आले  या आहते. ई-िनिवदा 

येतून नवीन दर ा  त होणसेाठी (मा.खरेदी सिमती, मा.  थािनक उपसिमती, मा.उपसिमतीची िशफारस 
मा.व ् यव  थापन सिमतीकडे, ितचे इितवृ  त)  याकामी अजनू कालावधी लाग  याची श  यता आह.े या कालावधीत 
जमा होणारे िन पयोगी भंगार सािह  याची साठवणकू करणसेाठी सं थानचे इतर िवभागांकडे बदंी  त जागा नसलेन े
 याची वेळीच िव / िव  हवेाट लावण े अपेि त आह.े कारण अशा कारचे भंगार सािह  य साठवणकू न े

सावजिनक आरो  याचे  न िनमाण होतात. तसचे सबंंिधत िवभागानंा दनंैिदन काम करतांना व साईभ  तांना सोई-
सिुवधा दतेांना अडचणी िनमाण होतात. कधी कधी बेमोसमी पावसामळेु साई सादाल, लाडू िनिमती 
िवभागाकडील रकाम े तेलातपूाचे डबे ओले होवनू गंजतात, जा  त जमा झालेन ेवा-याने इकडे ितकडे पडतात, 
कॅ  टीन, काशन,े  णालय े लाडू िनिमती िवभागाकडील रकामा खोकया  या पु या, तेलकट/खराब पु ा, 
दधुा  या रका  या िपश  या, औषधाचे  लॉ  टीक म, िनमा  य तेल, खराब बारदानसारखे सािह  य, तसेच 
कागदप ांची र ी वगैरे पावसाच े पा  यान े ओले झा  यास सडतात, कुजतात.  यामळेु  याचे उ  वासान े
वातावरणात दगुधी िनमाण हो  याची श  यता असते.  

  स  या ी समाधी शता  दी महो  सव, ीरामनवमी उ  सव-२०१८, तसेच उ  हाळा सटुीमळेु साईभ  ताचंी 
होणारी संभा  य गद  ल ात घेता सरुि तते  या  टीन ेअशा सािह  याची वेळीच िव  हवेाट लावण े म ा  त आह.े 
संदभ .३ नसुार मागील वष  मा.  यव  थापन सिमती िद.२८.०४.२०१७ चे सभेतील िनणय .३०९ नसुार भंगार 
सािह  य िव चे नवीन दर ा  त होईपयत अशा कारे जमा होणा-या अडगळीचे सािह  याची िव  चालू आिथक 
वषातील आहे  याचे दराने संबंिधत  यापा-यास िव  करणसेाठी मा  यता िमळालेली आह.े याम  य ेसं  थानचे 
कुठ  याही कारे आिथक नुकसान होत नाही,  या माण ेकायवाही करता येईल,असे मत आह.े 

मागणीः-  
अ) भंगार सािह  य िव ची मदुत िद.३१.०३.२०१८ रोजी पणु होत असलेने तसेच चाल ूआिथक वष  सन 

२०१८-१९ साठी मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .९२ नसुार 
मा  यता घवेनू Online ई-िनिवदा मागिवणते आले  या आहते. पढुील येतून वािषक उ  च  तम दर 
मा  य होणसे अजनू अदंाज ेएक –दीड मिह  याचा कालावधी जा  याची श  यता असलेन,े भंगार सािह  य 
साठवनू न ठेवता  तावीक केले माण ेसं  थान कामाचा खोळंबा होव ूनये, करीता अशा सािह  याची 
मागील वष  (सन २०१७-१८)  मजंरू आह े  याच दरान,ेचाल ूआिथक वषातील (सन-२०१८-१९) दर 

ा  त होईपावेतो, मागील वष चे अटी व शत माण ेसंबंिधत  यापा-यास िव  करता कळिवता येईल. 
तसे  यांना मागील वष चे कायादशेातील अट न.ं२ म  यचे कळिवणते आलेले आह.े याबाबत 
 यांचेकडून लखेी समंतीप  घवेनू भंगार सािह  य उचलणबेाबत प ाने कळिवण.े तसेच सं  थानचे सव 

िवभागांना  याबाबतचा आदेश पारीत करण.े 
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ब) जर संबंधीत  यापा-यान े  याचे सािह  य मागील मंजूर दरान ेउचलणसे असमथता दशिव  यास मागील 
वषातील मा  यता ा  त  यापा-यांपकै  दसुरा कुणी  यापारी अस े सािह  य खरेदी कर  यासाठी उ  सकु 
अस  यास  यांचेकडून तसे लेखी ित ाप  घवेनू  या  यापा-यास आह े  याच मंजरू दरान े व  याच 
अटी-शत स अिधन राहन िव  करणसे परवानगी दणे.े 
उपरो  त “अ” व “ब” माण ेभंगार सािह  य िव  करणकेामी सन २०१७-१८ मधील िनिवदाधारकांस 

नवीन िनिवदा या पणू होईपावेतो मदुतवाढ िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत 
मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .२७७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील दनंैिदन वापरान े जमा होणारे िन पयोगी भंगार सािह याची िव / 
िव हवेाट लावणकेामी नवीन िनिवदा ि या पणु होईपयत सन २०१७-२०१८ मधील िनिवदाधारकास मदुतवाढ 
दणेेस व यासाठी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली.  

             (कायवाही- .अिध क, अिभलेख क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१२ ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाच ेमु या यापक पद पदो नतीन ेभरणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  सचंािलत शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व 
किन  महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ रोजी िविहत 
वयोमानानसुार सेवािनवृ  झाले  या हो  या. ीमती च हाणके यांचे सवेािनवृ ीनतंर पदो नतीन ेमु या यापक पद 
िमळणबेाबत ०४ सहा.िश क, यांनी अज केलेले होते. पदो नतीने मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या 

ी साईबाबा क या िव ा मंिदर िवभागाकडील ०३ सहा.िश क यांची सवेाजे ता व गोपनीय अहवालाची 
तवारी खालील माण:े-  

अ. . अजदार िश काचे नांव नेमणकू िदनांक व 
सेवा जे  ठता मांक 

िश ण पाच वषाचे गोपनीय 
अहवालाची तवारी 

सरासरी 
तवारी 

सन तवारी 
०१. ी.वाणी बाजीराव कनलाल िद.०४.०७.१९९४ 

(सेवा जे  ठता 
मांक १) 

बी.ए  सी., 
बी.एड. 

२०१०-११ B 

B+ 
२०११-१२ B+ 
२०१२-१३ B+ 
२०१३-१४ B+ 
२०१४-१५ A 

०२. ी.वरघडेु गगंाधर िव  वनाथ िद.०४.०७.१९९४ 
(सेवा जे  ठता 

मांक २) 

बी.ए., बी.एड. 
डी.एस.एम. 

२०१०-११ A 

A 
२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

०३. ीमती िमरजकर जहॉआंरा 
शहाबु ीन 

िद.१७.०६.१९९६ 
(सेवा जे  ठता  

मांक ३) 

एम.ए.बी.एड. 
(Phy.),एम.एड., 
डी.एस.एम.,  
इं जी टायिपंग 
३० श. .िम.,   
 MS-CIT  

२०१०-११ B+ 

A 

२०११-१२ A 
२०१२-१३ A 
२०१३-१४ A 
२०१४-१५ A 

 
तसेच पदो नतीन े मु या यापक पद िमळणकेामी अज केले या ी साईबाबा किन  

महािव ालयाकडील ०१ सहा.िश क यांची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माण े:-  
अ. . अजदार िश काचे 

नांव 
नेमणकू िदनांक व 

सेवा जे  ठता मांक 
िश ण पाच वषाचे गोपनीय 

अहवालाची तवारी 
सरासरी 

तवारी 
सन तवारी 

०१. ी.अ ण बाबरुाव िद.०१.०७.१९९६ बी.ए  सी., २०१०-११ - A+ 
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घोडके (सेवा जे  ठता 
मांक २२) 

बी.एड. २०११-१२ A+ 
२०१२-१३ A+ 
२०१३-१४ A+ 
२०१४-१५ A+ 

ी.अ ण बाबरुाव घोडके, सहा.िश क ह ेस या ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडे कायरत असनू, 
ी साईबाबा क या िव ा मिंदर व ी साईबाबा किन  महािव ालयाकडील सवेाजे ता या ा वतं  ठेव यात 

आले या आहते. ी.घोडके ह ेकिन  महािव ालयाकडील सेवाजे तायादीम ये २२ या मांकावर आहते.  
ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीन ेभरणकेामी 

कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदशेीर स लागार अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचेकडून कामगार 
िवभागामाफत कायदेशीर अिभ ाय मागिव यात आला होता.  यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला होता.  

  With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of 
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule 
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School 
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the 
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service, 
shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male 
teachers. 

  Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate 
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir. 

 If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy 
Director of Education. 

उपरो  अिभ ायाम ये यांनी महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ 
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीकडे ल  वेधनू, सदर तरतुदीनुसार ीमती िमरजकर यांना पदो नतीन े
मु या यापक नमेणसे हरकत नाही, अस ेकळिवललेे आह,े मा  गरज अस यास मा.िश ण उपसंचालक यांचा 
अिभ ाय घणेबेाबत सिुचत केलेले आह.े  

मा  दर  यानच ेकाळात इकडील कायालयाकडील िद.२४.१२.२०१५ रोजीचे िटपणीवरील मा  यतेनुसार 
जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/३६९८/२०१५ िद.३० िडसबर, २०१५ चे आदशेा  वय े ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांचेकडे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदाचा 
अित र  त कायभार सोपिव  यात आला.  

  अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी सिुचत केलेनसुार इकडील कायालयाकडील 
िद.२५.०५.२०१६ रोजीचे मंजुर िटपणीनसुार जा. .एसएसएस/वशी-०१/११४६/२०१६ िद.१०.०६.२०१६ 
अ  वये िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग यांचेशी प  यवहार क न,  यांना सव व  तिु थती कळिव  यात येऊन, 
(किन  ठ महािव ालयाम  य ेमलेु व मलुी सहिश ण घेत असलेबाबत) ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालयाच े मु  या  यापक पद पदो  नतीन े भरणकेामी सेवा  ये  ठ िश काची नमेणकू करावी अगर जे  ठतम 
मिहला िशि केची नमेणकू करावी याबाबत अिभ ाय मागिव  यात आला होता.   यानसुार मा.िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग यांनी  यांचेकडील जा. .िशउस/ंउमािव-२/पिुव/१५६३९/२०१६ िद.०२.०७.२०१६ 
रोजीचे प ा  वये खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  

“महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील 
तरतुदीनुसार मुल  या मा  यिमक शाळे  या बाबतीत िकंवा मिहला िव ालया  या बाबतीत पोटिनयम-१ खंड (ब) 
म  य ेठरवून िदले  या  शत  पुण करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पुववत असले  या जे  ठतम िश केस 
पु ष िश का  या तुलनेन े संबिधत मिहला कमचा-याची सेवाजे  ठता ल ात घऊेन शाळेची/िव ालयाची 
मु  या  यापक/ ाचाय  हणून िनयु  ती करता येईल.  

मा  यिमक शाळा संिहता नुसार मा  यिमक शाळेच ेमु  या  यापक हचे उ  च मा  यिमक शाळेच/ेकिन  ठ 
महािव ालयाच े ाचाय  हणून काम करत असतात. उ  च मा  यिमक िवभागाकडील ाचाया  या कामासाठी 
संबिधत मु  या  यापका  या वतेन  या डे प ेम  य े१००/- ( .शंभर) वाढ  यांना िदलेली असते.  यामुळे आप  या 
सं  थे  या ी साईबाबा क  या मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी वरील सव िनयमां  या अधीन 
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राहन सेवाजे  ठता यादीतील सेवाजे  ठ मिहलेची िनयु  ती मु  या  यापक/ ाचाय  हणून करता येईल” अस े नमुद 
केलेले आह.े  

ी साईबाबा क या िव ा मंिदर िवभागाकडील सवेाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यांचा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग, पणु े
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतदुीनुसार ी साईबाबा क या िव ा मंिदरकडील जे तम 
िशि का ीमती जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यांची क या िव ा मिंदर व किन  महािव ालया या 
मु या यापक पदी पदो  नतीन ेनमेणकू करणबेाबतचा िवषय मा.  य. सिमतीचे सभेत सादर कर  यात आलेला होता.  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०९.१०.२०१६ चे सभतेील िनणय .६९३ अ  वय े“ ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचा शै िणक दजा िटकून राहणसेाठी तेथ े यो  य गुणव  ता धारण करणारा 
मु  या  यापक असावा, अस ेसिमतीच ेमत झाले, याक रता येथील मु  या  यापक पद जािहरात दऊेन गुणव  ते  या 
आधारे भरण ेश  य आह ेकाय, याबाबत मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुण ेिवभाग यांचा अिभ ाय घे  यात 
यावा, तोपयत सदरह  ताव  थिगत ठेवणते यावा” असे ठरल.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९३ अ  वये मा.िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग यांना जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३९७१/२०१६ िद.२९ ऑ  टोबर, २०१६ 
अ  वये अिभ ाय िमळणबेाबत प  दे  यात आललेे होते.  यानसुार मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणेु िवभाग, 
यांनी  यांचेकडील िद.१७.११.२०१६ रोजीच ेप ा  वये आप  या सं  थते मा  यिमक शाळा सिंहता मधील िनयम 

मांक ६१.१ अ मधील तरतुदीनसुार पा  उमेदवार नसले तरच मु  या  यापक पद जािहरात दऊेन भरता यईेल, 
असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

मा  दर  यान मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय .७५५ पढुील माण े
पा रत झालेला आह.े “मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय .६९३ पढुील माण े
वाच  यात यावा, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील मु  या  यापक पद पदो  नतीन े
भरणबेाबत  या  तावाम  य ेमा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुण ेिवभाग यांचा अिभ ाय न दिव  यात आलेला 
आह.े याक रता पु  हा मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुण ेयांचा अिभ ाय मागिवण ेआव  यक नाही,  यामुळे 
सदरह  ताव फेरचचसाठी पुढील  यव  थापन सभेसमोर सादर करणते यावा” असे ठरले.  

 यानसुार सदरचा  ताव पु  हा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते फेरसादर केला असता, मा.  यव  थापन 
सिमतीच ेिद.२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय .९१८ पढुील माण ेपा रत झालेला आह.े  यावर सिव  तर चचा 
होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर िवभागाकडील सेवाजे  ठता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचा अिभ ाय तसचे िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुण े िवभाग, पुण े
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३(४) मधील तरतुदीनुसार तसेच िश ण संचालक, पुण े िवभाग यांचेशी 
दुर  वनी ारे केले  या चचनुसार, जे  ठतम िशि का ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीने नमेणूक करणसे मा  यता दे  यात आली.  

मा.  यव  थापन सिमतीच िद.२२.१२.२०१६ चे सभेतील िनणय .९१८ अ  वये ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांची जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३६३२/२०१६ िद.०७ जानेवारी, २०१७ अ  वये ी 
साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीने ९३००-३४८०० + ेड प े
.४८००/- या वतेन ेणीत मळुवेतन .१९,०६०/- + ेड पे .४८००/- माण े एक वषा  या प रिव ाधीन 

कालावधीसह नेमणकू कर  यात आलेली आह.े ीमती िमरजकर यांचा प रिव ाधीन कालावधी िद.०६ जानेवारी, 
२०१८ रोजी सपलेला अस  यान,े  यांना मु  या  यापक, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय, 
या पदावर कायम करावयाच ेआह.े  

मा  ीमती िमरजकर यांच ेकामकाजाबाबत िश क, िव ाथ नंी, ाम  थ यांनी िविवध त ारी केले  या 
आहते.  याचा तपिशल खालील माण े– 

अ. 
. 

ीमती िमरजकर यांचे िव  झाले  या त ार चा तपिशल  यावर झालेली कायवाही झालेली िश ा/ िनकाल 

०१. िद.११.०७.२०१६ रोजी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
िवभागाकडील सहा.िश क ी.गंगाधार िव  वनाथ वरघुडे व 

ी.सजुय आनंदराव बाबर यांनी  वतं  अज क न, ीमती 

याबाबत शासक य अिधकारी यांचे 
क ात ीमती िमरजकर व त ारदार 
िश क यांना सम  बोलवनू, 

ीमती िमरजकर यांना 
मनमानी न करणेबाबत 
त डी समज िदलेली 
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िमरजकर या मनमानी प तीने तािसकांचे वाटप करत 
असलेबाबत तसेच िव ाथ नंीचे िहत न पाहाता अिहतकारक 
िनणय घेत असलेबाबत, तसेच  वतःकडे अित र  त कायभार 
असतांनाही  वतःचे अ  यापनाचा कायभार कमी क न 
घेतला, अशा कारे मनमानी कारभार क न सवच िश कांना 
मानिसक ास दते असलेबाबत त ार केलेली होती.  

सामंज  याने करण िमटिव  यास सुचना 
िद  या.  

होती.  
 

०२. ी.िवनोद साहबेराव ढाकणे, ी.िकरण आनंदराव बो डे व 
ी.िदपक िहरामण शजेवळ, सव रा.िशड  यांना माह-ेजनु-

२०१७ म  य े  येक   वतं  त ार अज क न, ीमती 
िमजरकर यांचे पती ी. खिलल स यद ह ेशालेय शासनात व 
इतर बाबतीत ह  त ेप करत असलेबाबत त ार केलेली 
होती, तसचे ीमती िमरजकर याचं े पती आप  या प  नी  या 
पदाचा गैरवापर क न सं  थान मधील भ  तांना  हीआयपी 
दशन/ आरती उपल  ध क न आिथक लाभ उठवतात, ीमती 
िमरजकर यांना वेळोवेळी हजारो पय े अॅड  हा  स घेऊन, 
कोण  याही कारचे कोटेशन न मागिवता सम  जाऊन खरेदी 
केलेली आह,े ीमती िमरजकर यांचे पती रोज सकाळी पिचंग 
मिशनजवळ बसतात,  यामुळे मिहला िशि कांची कुचंबना 
होती, तसेच ते िदवसभर शाळे  या प रसरातच बसून असतात, 
 यामुळे मलु ना खेळ  यास कुचंबना वाटते, ीमती िमरजकर 

यांचे पती मिहला िशि कांशी व िव ाथ नंीशी िवनाकारण 
बोल  याचा य  न करतात  याचंेशी लगट कर  याचा य  न 
करतात, सं  थानची बदनामी कर  या  या  टीने शाळेची 
अनाव  यक मािहती सोशल िमडीयावर टाकून कमचा-यां  या 
मनात िभती िनमाण करतात, रोजंदारी व कं ाटी िश क व 
इतर कमचारी यांचेवर दबाव आणून  याचंेकडून आिथक 
लाभ िमळवतात व या सव कारात ीमती िमरजकर या 
आप  या पतीस साथ दतेात वगैरे मु े नमदु क न त ार अज 
केलेले होते. 

याबाबत िद.२२.०७.२०१७ रोजी 
शासक य अिधकारी यांचे क ात 
ीमती िमरजकर, त ारदार ाम  थ व 

इतर िश क यांची सम  सनुावणी 
घे  यात आली. सुनावणी दर  यान 
त ारदार यांनी ीमती िमरजकर यांचे 
पती ी. खलील स यद यानंी क  या 
शाळेम  ये येऊन, िश कांची िमट ग घेत 
असलेबाबतची  हीडीओ ि लप सादर 
केली होती. 

 यामुळे सदर 
सनुावणीम  य े ीमती 
िमरजकर यांचे पती 

ी.खिलल स यद ह े
दोषी आढळून 
आ  याने, ीमती 
िमरजकर यांना लेखी 
समज दऊेन,  याचंे पती 

ी.खिलल स यद यांना 
यापढेु शालेय 
कामाकाजात ह  त ेप न 
करणेबाबत कळिव  यात 
आलेले आह.े  
 

०३. ीमती िमरजकर या .मु  या  यािपका असतांना  यांनी माह े
म-े२०१६ म  य े िद.२०.०५.२०१६ ते २२.०५.२०१६ व 
िद.२४.०५.२०१६ रोजी रजा/सु ी उपभोग  या हो  या व 
 यानंतर िद.२८.०५.२०१६ रोजी रजा अज मंजरुीसाठी सादर 

केला होता. 

 यामुळे त  कालीन मा.कायकारी 
अिधकारी साहबे यांनी ीमती िमरजकर 
यांना समज दे  याबाबत िनदश िदलेले 
होत,े 

 यानसुार  यांना समज 
दे  यात आलेली होती 

०४. ीमती िमरजकर यांनी .मु  या  यािपका  हणनू कायभार 
ता  यात घेत  यानंतर सेवािनवृ  त मु  या  यािपका ीमती 
च  हाणके यांचेशी चाज दवेाण-घेवाण करतांना जाणीवपुवक 
गैरवतन केले,  यानंा तास तास बसवनू ठेवणे,  वतः घरी 
िनघनू जाणे, कायालयातील कमचा-यांना जाणीवपवुक दसुरे 
काम सांगून ीमती च  हाणके यांना असहकाय केले याबाबत 

ीमती च  हाणके यांनी िद.२५.०४.२०१६ रोजी लेखी त ार 
केलेली होती. तसेच ीमती िमरजकर यांचे किन  ठ 
महािव ालयाचा चाज घेतांना ी.िशवगजे, सहा.िश क  
यांचेशी दखेील शा  दीक वादावादी झाली होती.  

 यामळेु अशा प रि थतीम  य े
शासनामाफत अंतगत लेखाप र ण 

िवभागाचे मुख व एक कमचारी यांना 
सबंधीत िठकाणी पाठवनू  याचंेमाफत 
चाज दवेाण घेवाणची ि या पार 
पाड  यात आलेली होती.  
 

------ 

०५. इ.१० वी अ  या समुारे ४२ व इ.१० वी ब  या ४९ 
िव ाथ नंीन  वेगवेगळे अज क न, ीमती िमरजकर मॅडम 
यांनी िद.२२.०९.२०१७ रोजी वगात येऊन, जबरद  तीने, 
धमक  दऊेन मलु कडून  वतः ब ल चांगले िल हन घेतले. 
मुल चा वेळोवेळी अपमान केला,  यामळेु काही मलु ना 
शाळा सोडावी लागली, मलुी बाहरे उ  या रािह  या तर “तु  ही 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत  यांना लेखी 
समज दे  यात आलेली 
आह.े  
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मुलांना पाहायला उ  या रािहलात का” असे बोलून अपमािनत 
करत, तसेच मी तु  हालंा ८ वी ला असतांना फार छान 
िशकवत होते, असे िलिह  यास सांिगतले अशा वेगवेग या 
त ारी मलु नी केले  या आहते. 

०६. तसेच इ.०८ वी मधील ५३ िव ा  यानी ीमती िमरजकर 
यां  या िव  अज दऊेन शाळा सु  झा  यापासनू ीमती 
िमरजकर मॅडम यांचे आजपयत इं जी िवषयाचे १० ते ११ 
तासच झालेले आह,े तसेच झाले  या तासांमधनूही 
अनु मिणके माणे न िशकवता कोणताही धडा व किवता 
के  हाहंी घे  यात येतात.  यानंी िशकवलेले समज  यात खपु 
अवघड वाटते, मॅडम आमचे  हणणे ऐकुण घेत नाही, काही 
िवचारावयास गेला क , तमु  यामुळे माझा वेळ वाया गेला, 
तु  हालंा छोट्या छोट्या गो  टया कळत नाही का अस ेबोलून 
रागवतात.  यामुळे  याचंेब ल आमचे मनात खपु िभती आह.े 
रोज तास होत नाही व  या िदवशी तास होतो  या िदवशी 
मॅडम १००० श  द, १०० वा  य, १५० श  द िलहन पाठ 
करणे इ  यादी अ  यास दतेात,  यामुळे इतर िवषयांचा अ  यास 
कर  यास वळेच िमळत नाही मा  मडॅम पढु  या तास जे  हा ं
होईल ते  हा अ  यास पणु नसेल तर या शाळेत मलु ची खपु 
गद  झाली, बाजार भरला, तमुचे दाखले देऊन गद  कमी केली 
जाईल असा दम दतेात. मुल ची आिथक सम  या समजनू घेत 
नाहीत, तसेच शाळा भराया  या आधी ो बॉलची ॅ  टीस 
कर  यासाठी गेले  या मलु ची द  तरे वगाबाहरे फेकुन दऊेन, 
मुल ना तासभर वगाबाहरे उभे केले. तसेच मा या मनात आले 
तर तुमचा खेळाचा ास सु ा बंद क  शकते, अशा िविवध 
त ारी कर  यात आलेली हो  या. 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत  यांना लेखी 
समज दे  यात आलेली 
आह.े  
 

०७. ी.अंिज  यदवे रामचं  गायकवाड, सहा.िश क, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर, िशड  यांनी िद.१९.०९.२०१७ 
रोजी ीमती िमरजकर यांनी िव ाथ नंीशी अयो  य वतन 
केलेबाबत त ार केली होती. 

 याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आला.  

 याबाबत अजदार 
िश क व ीमती 
िमरजकर अस ेदोघांनाही 
लेखी समज दे  यात 
आलेली आह.े  

०८. ी.अंिज  यदवे रामचं  गायकवाड, सहा.िश क, ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर, िशड  यांनी िद.२०.११.२०१७ 
रोजीचे त ार अजा  वये “िदवाळी  या सु ीम  य े ीमती 
िमरजकर या इ.७ वी  या वगात िशकणा-या सािनया पठाण 
या िव ाथ नंी  या घरी गे  या व तेथ े  यानंी िव ािथनी  या 
पालकांना सांिगतले क , गायकवाड सर तुम  या मलुीसोबत 
चांगले वतन करत नाहीत, ते ित  याशी अयो  य भाषेत 
बोलतात  याचं  यि  व चांगल नाही. ते तमु  या मलुीकडे 
वाईट नजरेने बघतात, यावर  या मलुीला पालकांनी याबाबत 
िवचारणा केली असता मलु नी याम  य े काहीही त  य 
नस  याचे सांिगतले.  यामुळे पालकांनी ीमती िमरजकर यांना 
आ  ही तु  ही  हणता तस िलहन दणेार नाही, यावर िवनंती 
क न ीमती िमरजकर  हणा  या क , तु  हाला काय करायचे 
तु  ही फ  त सही क न ा बाक च े आ  ही पाह. तमु  या 
मुलीची संपणु जबाबदारी आ  ही घेऊ. तु  ही काळजी क  
नका. परंतू पालक तयार झाले नाहीत व  यानंी िदवाळी सु ी 
संप  यानंतर झाले  या कार मला सांिगतले. ीमती िमरजकर 
यांनी गिल  छ पातळीवर उत न माझी बदनामी कर  याचा कट 
रचला होता. सडु बु ीने पेटले  या मु  या  यािपका जर या 

याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आलेला आह.े  
 

कायवाही चालु आह.े  
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थराला जाऊ शकतात तर भिव  यात पैसे दऊेन मलु कडून कट 
कार  थान क  शकतात ही गो  ट अिजबात नाकारता येणार 
नाही. यात शाळा व सं  थानाची बदनामी होऊ शकते,  यामुळे 

ीमती िमरजकर यांना कडक शासन होणे गरजेचे अस  याचे” 
नमदु केलेले आह.े 

०९.  यानंतर िद.०८.१२.२०१७ रोजी ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर िवभागाकडील सव िश क व िश केतर कमचारी यांनी 
एकि त अज क न, ीमती िमरजकर यांनी ी.गायकवाड सर 
यां  या ब ल सुड भावनेन े पेटून अितशय गिल  छ पातळीवर 
उत न कट कार  थान केले. भिव  यात ीमती िमरजकर 
याचंकेडून अशा कारे सडु भावनेने इतर िश कां  या 
बाबतीत घडू शकते,  यामुळे ीमती िमरजकर मॅडम 
यांचेपासून आमची सुरि तता  हावी,  हणनू अज केलेला 
आह.े  

न द घेतली. कायवाही चालु आह.े  

१०. िज  हा  य ,  वािभमानी ररपि लकन प  तथा यथु 
रपि लकन, अहमदनगर यांनी  याचंेकडील 

िद.१५.११.२०१७ रोजीच े अजा  वये ी साईबाबा क  या 
िव ालय, िशड  येथील मु  या  यािपका ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांनी शासनाने िनदिशत के  या माणे ७ 
नो  हबरला िव ाथ  िदवस साजरा न के  यान े  याचंवेर गु  हा 
दाखल करणेबाबत मागणी केलेली आह.े तसेच  यानंी अजात 

ीमती िमरजकर यांनी महारा   शासना  या आदशेाचा व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केलेला आह,े असे 
नमदु केलेले आह.े 

याबाबत ीमती िमरजकर यांना 
शासनामाफत कारणे दाखवा नोटीस 

पाठवनू खलुासा घे  यात आलेला आह.े  
 

कायवाही चालु आह.े  

११. ी.िव  वास दादासाहबे माघाडे, म.ुपो.गोगलगाव, ता.राहाता 
यांनी िद.१२.०८.२०१७ रोजी अज क न, ी साईबाबा 
सं  थान  या  ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर शाळे  या 
मु  या  यािपका ीमती जहॉआंरा िमरजकर यांनी डमी 
िव ाथ  बसवनू एम.एड. के  याने  यां  यावर गु  हा दाखल 
करणेबाबत मागणी केलेली आह.े   यानंी सदर त ार 
अजा  या ती मा.सहसंचालक, म.रा., पणेु, मा.कुलगु , पणेु 
िव ापीठ, मा.िश ण उपसंचालक, पणेु िवभाग, 
म.िज  हादडंािधकारी, अहमदनगर, पोलीस िन र क िशड  
पोलीस  टेशन यांना िदले  या आहते. तसेच याबाबत िविवध 
वृ  तप ामं  य,े सोशल िमडीयाम  य ेबात  या सारीत झाले  या 
हो  या. 

 यामुळे ी.माघाडे यांचे त ार 
अजानसुार ीमती िमरजकर यांचेकडून 
 याचंे एम.एड. बाबत मािहती घे  यात 

आलेली असनू,  याचंे एम.एड. 
मणाप ा  या स  यता पडताळणीबाबत 

सबंधीत िश ण सं  थसे इकडील जा. . 
एसएसएस/ सा शा/ आ  था/ ३२४४/ 
२०१७ िद.२० स  टबर, २०१७ अ  वये 
प  पाठिव  यात आलेले आह.े 

मा  अ ाप सबंधीत 
सं  थकेडून कोण  याही 

कारचे उ  तर अथवा 
ितसाद िमळालेला 

नाही.  याचंेकडून उ  तर 
येणे बाक  आह.े  
 

१२. ी.भा  कर वाघ, रा.िशड  यांनी िद.२२.०९.२०१७ रोजीचे 
त ार अजा  वये ी साईबाबा सं  थान  या क  या शाळेत 
मु  या  यािपका जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांनी 
जंतनाशक गो या वाटप न करता रा  ीय कायात व 
िव या  याचे आरो  याकडे दलु  के  यान े गु  हा दाखल 
करणेची मागणी केलेली आह.े ी.वाघ यांनी सदर त ार 
अजा  या ती मा.मु  यमं ी, महारा   रा  य, मा.आरो  य मं ी, 
महारा   रा  य, मा.िवरोधी प नेते, महारा   रा  य, 
मा.अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर व मा.िज  हा आरो  य 
अिधकारी, अहमदनगर, मा.तालुका आरो  य अिधकारी यांना 
िदले  या आहते.   

 याबाबत ीमती िमरजकर यांचा लेखी 
खलुासा घे  यात यऊेन,  यां  या 
खलुा  यामधील मजकुरा माणे आरो  य 
अिधकारी, राहाता तालुका यांना 
इकडील जा. .एसएसएस/सा शा / 
आ  था/४३१५/२०१७ िद.१७ नो  हबर, 
२०१७ अ  वये प  दऊेन,  याचंे 
 प  टीकरण मागिवलेले आह.े 

आरो  य अिधकारी, 
राहाता तालुका 
यांचेकडून उ  तर येणे 
बाक  आह.े  
 

१३. ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर यांनी  याचंे िद.०६.०७.२०१७ रोजीचे अजा  वये 

 यामुळे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालयाकडील 

मा.िश ण उपसंचालक, 
पणेु यांचेकडून उ  तर 
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ी साईबाबा सं  थान  या क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालया  या मु  या  यापक पदी नेमणकू करतांना 
सेवा  ये  ठता डावलून किन  ठ िशि केला दे  यात आलेली 
नेमणकू र  करावी आिण मा यावर झालेला अ  याय दरु क न 
माझी मु  या  यापक पदी नेमणूक करणेबाबत िवनंती केलेली 
आह.े सदर अजाम  य े  यांनी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर 
व किन  ठ महािव ालय ही शाळा फ  त मलु ची/मिहलांची 
नसनू मलुामलु ची (Co-Education) शाळा अस  याचे नमदु 
केलेले आह.े तसचे  यानंी अजासोबत ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे सन २०१४-१५, 
२०१५-१६ व सन २०१६-१७ चे  कुल रपोट काड सादर 
केलेले आह,े सदर रपोटकाडम  य ेType of School – Co-
Educational असे नमदु केलेले आह.े तसेच सदरचे रपोट 
काड ह ेइ.०५ ते इ.१२ वी.असे एकि त आह.े 

मु  या  यापक ह े पद पदो  नतीने 
नेमणेबाबत जा.न.ंएसएसएस/ सा शा/ 
आ  था/ ३२१२/२०१७ िद. १८ स  टेबर 
२०१७ रोजीचे प ा  वये मा.िश ण 
उपसंचालक, िश ण उपसचंालक 
कायालय, पणेु यांचेकडून लेखी 
मागदशन व अिभ ाय िमळणेबाबत 
पनु  ःच िवनतंी केलेली आह,े 

येणे बाक  आह.े  
 

वरील अ. .०१ ते १० मु यांच े अवलोकन करता ीमती िमरजकर या .मु  या  यािपका असतांना 
िकंवा प रिव ाधीन कालावधीम  य े असतांना  यांचे कायप तीबाबत िश क, िव ाथ नंी तसचे ाम  थांनी 
वेळोवेळी त ार अज केलेल े आहते.  यांचे काही त ार अजाबाबत अ ाप कायवाही चालु आह.े तसेच 
अ. .११ ते १३ मधील मु ांच े अवलोकन करता सदर मु ांबाबत िविवध िवभागांकडून अिभ ाय येणे बाक  
आह.े 

 यामळेु ीमती िमरजकर यांचे प रिव ाधीन कालावधीबाबत िनणय होणकेामी इकडील 
कायालयामाफत िद.२४.०१.२०१७ रोजी सिव  तर िटपणी सादर केली असता, सदर िटपणीवर व र  ठांकडून 
पढुील माण ेिनदश दे  यात आलेल ेआहते.  

क  या शाळेत मिहला मु  या  यापक असावा या तरतुदीचा आधार घते ीमती िमरजकर या 
सेवा  ये  ठता यादीम  य ेअ. .३ वर असतांनाही  ये  ठता डावलनु  यांची मु  या  यापक पदी िनयु  ती झाली आह.े 
मा  ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय या शाळेचा दजा “मलु ची शाळा” असा नसनू “सह-
िश ण” असा आह.े  यामळेु शाळा संिहतेनुसार “सह-िश ण” दजा असले  या शाळेत मिहला मु  या  यापक 
असावी अशी तरतुद नाही.  यामळेु ीमती िमरजकर यांची िनयु  ती र  क न, सेवा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक 
िनयु  ती करावी, तसेच  या त ार बाबत िविवध िवभागां  या अिभ ाय येण े बाक  आह,े  या त ारी गंभीर 
 व पा  या अस  याने  याम  य ेत  य अस  याचे सकृतदशनी िदसनू यते आह ेत ्यामळेु उ  तराची वाट पाहण ेगरजचे े

नाही. अस ेिनदश िदलेले आहते.  
(अ) सबब उपरो  त व  तुि थतीचा िवचार करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी िनयु  ती 

र  क न ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सवेा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक िनयु  ती 
करण ेसंयिु क राहील, अस ेन  मत आह.े  

(ब) ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सवेा  ये  ठता सचुी पाहाता 
ी.बाजीराव कणलाल वाणी, सहा.िश क ह े सवेा  ये  ठतेम  य े थम मांकावर आहते. शासनाने िद.१३ जून, 

२००५ चे शासन िनणयानसुार २००४-०५ पासनू िनयु  त होणा-या मु  या  यापकांसाठी यशवंतराव च  हाण 
महारा   मु  त िव ापीठाचा “शालेय  यव  थापन पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) बंधनकारक केलेला 
आह.े मा  ी.वाणी यांनी सदरचा अ  यास म पणु केललेा नाही. तसेच ी.बाजीराव कणलाल वाणी याचंेवर 
सेवेत असतांना पढुील माण ेआरोप झाललेे असनू स ि थतीम  य े  यांची िवभागीय चौकशी सु  आह   

अ. . ी.बाजीराव कणलाल वाणी यांचे िव  झाले  या 
त ार चा तपिशल 

 यावर झालेली कायवाही झालेली िश ा/ 
िनकाल 

०१. िद.०८.०७.२००५ व िद.०१.०८.२००५ रोजी क  या िव ा 
मंिदर िवभागाकडील मिहला िशि का सौ.वैशाली न.ं 
दशेमुख यांनी ी.वाणी ह े वारंवार ास देत असलेबाबत 
त ारी केले  या आहते.  याम  य े  यांनी वगाबाहरे येऊन 
उभे राहण,े   यांचे मागे मागे िफरण,े शाळा सटु  यानंतर 
 टॅ  डवर  यांचे मागे जाण,े एकटक पाहण ेअसे कार करत 

याबाबत त  कालीन िव  व  त 
डॉ.ग दकर साहबे यानंी दोह नाही 
समजावनू सांगनू त ारीबाबत 
समझोता क न िवषय संपु  टात 
आणला होता.  याबाबतचा अहवाल 
उपलबध आह.े   

करण द  तरी 
दाखल कर  यात 
आलेले आह.े  
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असलेबाबत नमदु केललेे आह.े  
 

०२. ी.वाणी यांनी थम स  प र े  या इ.१० अ चा िनकाल 
ठरले  या तारखेस िद.०३.१२.२०१६ रोजी िव ाथ न ना 
वाटप केला नाही. इ.९ वी अ  या िव ान िवषया  या 
माकाची यादी  या वगिश कांना न िद  याने  या वगाचाही 
िनकाल िव ाथ न ना दतेा आला नाही. ी.वाणी यां  या 
बेजबाबदार वाग  यामळेु िव ाथ न चे शै िणक नकुसान 
होत असनू या िव ाथ न ची एस.एस.सी. बोडाची प र ा 
दाेन मिह  यावर आलेली असतांनाही  यांचा िव ान 
िवषयाचा अ  यास म ५०% सु ा िशकवनू झालेला 
नाही.  

याबाबत  यांना नोटीस दऊेन  यांचा 
खलुासा घे  यात आलेला आह.े  

समज दे  यात 
आलेली होती.  

०३. ी.वाणी यांचिेव  मिहला िशि का व िव ाथ न नी 
अनेकवेळा ाचाया यांचेकडे त डी त ारी केलेली आह,े 
तरी ी.वाणी यां  या या बेजबाबदार व अयो  य 
वतणकु मळेु शालेय वातावरण दिुषत झालेले आह.े तसेच 
अ  यास माबाबत वषा िवसे व इतर ३१ िव ाथ न नी 
अज िदलेला आह.े  

ी.वाणी यांनी गंभीर गैरिश  त वतन 
के  याचे आढळून आ  यान,े घटनेच े
व िश  तभगंाचे गांिभय िवचारात घतेा 
जा. .एसएसएस/सा शा /वशी-७ए/ 
३६४१/२०१७ िद.०९.०१.२०१७ 
अ  वये  यांना ता  काळ सं  थानच े
सेवेतून      सेवािनलं बीत कर  यात 
आले होते.  
 
तसेच सदर गैरिश  त वतनाबाबत 

ी.वाणी यांच ेिव  आरोपप  तयार 
कर  यात आलेले असनू ी.ए.एम. 
दशेमुख, नािशक यांचमेाफत  यांचे 
िवभागीय चौकशीच े कामकाज सु  
आह.े  
 

ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  सवेा (िश  त 
व अपील) िविनयम २०१३ चे 
िविनयम ४ उपकलम ५ (क) नसुार 

ी.बाजीराव वाणी यांची जा. . 
एसएसएस/ सा शा/वशी-७ए/ 
३२१६/ २०१७ िद.१८.११. २०१७ 
अ  वये ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर म  य े सहा.िश क या पदावर 
पढुील आदेश होईपावतेो पनुः  थापना 
कर  यात आलेली आह.े  

कायवाही चाल ु
आह.े  

०४. िद.०७.०१.२०१७ रोजी इ.९ वी अ  या वगाचा थम 
स ाचा िनकाल वाटप कर  यात आला.  यावेळेस 
िव ािथन चे पालक िनकाल घे  यासाठी बोलावले होते. 
शाळेत आले  या पालकांनी ी.वाणी यां  या िवषयी 
त ारी केली. पालकांपैक  ी. ाने  वर केशवराव गायके 
यांनी िद.०७.०१.२०१७ रोजी त ार अज िदलेला असनू 
 यात  यांनी ी.वाणी यांची मलु शी अस  य, अ  लील, 

गली  छ भाषा वापरतात, मलु नी  यां  या िवषयी त ा 
के  यास दमदाटीचा भाषा वापरतात. पालकांना दमदाटी 
करतात, अशा कार  या त ारी केले  या आहते व 
त ार ची दखल न घते  यास उपोषणास बस ू अस े
कळिवलेले आह.े  

०५. इ.९ वी अ ची िव ाथ नी मानसी िवजय पाटील िहन े
िव ान िवषय िश क ी.वाणी यांच ेिवषयी त ार केलेली 
असनू ,  यात ितन े ी वाणी ह ेमलु ना घाणरेडे बोलतात, 

ाथना चाल ुअसतांना मानसी पाटील िहस त डातनू र  त 
पडे पयत माराहाण केली, दमदाटी करतात, नोकरीची गरज 
नाही अशा कारची भाषा वापरतात अशा कारची त ार 
केलेली आह.े  

०६. ी.वाणी ह े वगात अ  लील श  द वाप न बोल  याबाबत 
इ.९ वी अ  या िव ाथ नंी प  लवी च  हाण व इतर ६ यांनी 
िद.०९.०१.२०१७ रोजी त ार अज िदला आह.े  

०७. कु.ि यंका राऊत व इत ६ िव ाथ न नी ी.वाणी यांच े
गैरवतनकु सबंधी लखेी त ार केलेली आह.े  

०८. इ.१० वी अ  या िव ाथ नं नी ी.वाणी ह े वगिश क 
असनू ते िव ा थ नं नी िविच  श  द वापरतात अशी त ार 
केलेली आह.े  

०९. ाचाया ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर यांनी ी.वाणी 
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यांचा िद.०९.०१.२०१७ रोजी गैरवतन रपोट पाठिवला 
असनू,  यात  यानी ी.वाणी यांनी शिनवार 
िद.०७.०१.२०१७ रोजी दपुारी १२.३५ वा. 
मा.मु  या  यापकांचे कायालयात  यांचेिवषयी त ार 
असणा-या पालकांशी वाद घातला,  यांना धमक  िदली, 
अस  य भाष वापरली, तसचे ाचायानी  यांना 
समजव  याचा य  न केल असता  यांनाही मोडून ठेवीन 
तु  ही मला िशकव ूनका असा दम िदला व मा.अ  य  व 
मा.कायकारी अिधकारी यांचाही एकेरी उ  लेख क न, 
 यांना मी घाबरत नाही अशा कारे गैरवतन केले असनू, 
ी.वाणी यांनी  यांचा अ  यास म पुण केला नाही, तसेच 

वगात िव ाथ नं ना अ  लील श  द वाप न बोलतात अशी 
मलु ची त ार आह.े  यां  या िवषयी मिहला िशि का व 
मदतनीस यांची सु ा त ार आह,े  यांनाही ते अ  लील 
श  द वाप न बोलतात,  यामळेु शाळेत सवजण 
दडपणाखाली वागत आहते, अस ेनमुद केललेे आह.े  

 
(क) ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ह े ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 

महािव ालयाकडील सेवा  ये  ठता सचुीम  य ेदसु-या मांवर असनू मु  या  यापक पदासाठी आव  यक असलेली 
शै िणक अहता  यांनी ा  त केलेली आह.े तसेच  यांनी यशवंतराव च  हाण महारा   मु  त िव ापीठाचा “शालेय 
 यव  थापन पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) पणु केललेा आह.े  यांचे वैयि क धारणी व सेवापु  तकाची 

पडताळणी केली असता,  यांचे िव  कोण  याही कारची त ार अथवा गैरिश  त वतन रपोट झाललेा नाही. 
तसेच  यांना आजपावेतो एकही कारण ेदाखवा नोटीस दे  यात आलेली नाही.  

  तरी उपरो  त व  तिु थतीचे अवलोकन करता प र  छेद “अ” म  य ेनमदु केलेनसुार ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांची मु  या  यापक पदी केलेली िनयु  ती र  क न, शाळा संिहतेमधील िनकष, शै िणक 
पा ता व सेवा  ये  ठता या सव बाब चा िवचार करता ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांची ी 
साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती करणबेाबतचे िवषय  
मा.  यव  थापन सिमतीच े सभते सादर केला असता, मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ च े सभेतील 
िनणय .११२ अ  वये “ ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाच ेमु  या  यापक पद पदो  नतीन े
भरणकेामी मा.िश ण उपसचंालक यांचा अिभ ाय घे  यात यऊेन, सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा” असे 
ठरल.े 

  दर  यानचे काळात ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय यांनी शालेय  यायािधकरण, पणु ेिवभाग– सोलापरू यथेे पदो  नोतीन ेमु  या  यापक पद िमळणबेाबत 
दावा दाखल केलेले आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .११२ नसुार इकडील जा. . 
एसएसएस/ सा शा-आ  था/६२५९/२०१८ िद.२१ फे वारी, २०१८ अ  वये मा.िश ण उपसंचालक पणेु िवभाग 
यांना प  दऊेन ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, िशड चे मु  या  यापक पद पदो  नतीन े
भरणकेामी लेखी मागदशन/ अिभ ाय मागिव  यात आलेले होते.  

   यानसुार मा.िवभागीय िश ण उपसचंालक पणेु िवभाग, पणु ेयांनी  यांचेकडील जा / िशउस/ं पिुव/ 
मा  य./ ४०२/ उमा/ २०१८/२३८० िद.३१ माच, २०१८ अ  वये “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड चे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय या शाळेस सन २००५-०६ पासनू मलेु व मलुी 
सहिश ण (Co-Education) वेश दे  यास मा  यता िदलेली आह.े  यामळेु सदरील शाळा सहिश णाची 
अस  यामळेु सेवाजे  ठतेनसूार ाचायपदी िनयु  ती कर  यास हरकत नाही,” असा अिभ ाय िदललेा आह.े  

  तरी मा.िश ण उपसचंालक, पणु े िवभाग याचंे िद.३१ माच, २०१८ रोजीचे अिभ ायानसुार ीमती 
जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक 
पदी केलेली िनयु  ती र  क न, शाळा संिहतेमधील िनकष, शै िणक पा ता व सेवा  ये  ठता या सव बाब चा 
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िवचार करता ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांची ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती कर  यास मा  यता िमळावी, ही िवनतंी. 

िनणय .२७८ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग यांचे िद.३१ माच, २०१८ रोजीच े
अिभ ायानसुार ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी केलेली िनयु  ती र  क न, शाळा संिहतेमधील िनकष, शै िणक पा ता व 
सेवा  ये  ठता या सव बाब चा िवचार करता ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांची ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती कर  यास मान ्यता दे यात आली.  

             (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१३ ी साईबाबा हॉि पटलव ी साईनाथ र  तपेढीम  य े माह े माच २०१८ मिह  यात वै िकय िबलात दे  यात 

आले  या .८६,८०,६८८/-सवलत स मा  यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 
व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गरै हजेरीत व.ै शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु्   
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

जनसंपक अिधकारी/ सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/ २६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शरेा िदला आह.े माह ेमाच २०१८ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला 
ओपीडी  ण १४७५५ व १०८७ आयपीडी  णांपैक  ३४९२ ओपीडी व ६७२ आयपीडी ग ् णांना वै िकय 
िबलात एकुण .८२,१५,४८८/-इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेगरीब व गरजु  णांना 
वै क य िबलात सवलत दे  या संबंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/ एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदशे. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण ३०३  णाना र  कम .४,६५,२००/-इतक  
मोफत/ सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/ मोफतचे िववरण खालील माण–े 

माच २०१८ 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ. 
नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना िदलेली सवलत 

र  कम 
१३७ ७,७९,५५८ - ७,७९,५५८ 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

२०२ २७,०८,८५२ ११,७७,२९६ १५,३१,५५६ 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत र  कम ७ १,४१,०२७ ८२,००० ५९,०२७ 
४ कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई भ  त, सा  वी 

क  या कुमारी, आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया, 
शालेय पोशन आरेा  ययोजना इ. 

७१६ ४८,५४,२०८ ३१,३९,७४२ १७,१४,४६६ 

५ राजीवगांधी आरो  य योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

३६२ १,८९,६६,००६ १,६२,३८,९७५ २७,२७,०३१ 

६ राजीवगांधी आरो  य योजना ओपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२७४० १४,०३,८५० - १४,०३,८५० 

 एकुण ४१६४ २,८८,५३,५०१ २,०६,३८,०१३ ८२,१५,४८८ 
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(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 
अ. 
नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४० ४८,४०० - ४८,४०० 
२ िहमोिफलीया - - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   - - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ६ ६,२०० - ६,२०० 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २२ २,७०० - २,७०० 
६ महा  मा  योितबा फुले जन आरो  य योजना ११४ २,२६,७०० - २,२६,७०० 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ७ १०,६०० - १०,६०० 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ४ ४,२०० - ४,२०० 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ११० १,६६,४०० - १,६६,४०० 
 एकुण ३०३ ४,६५,२०० - ४,६५,२०० 
                  एकुण अ+ब  २,९३,१८,७०१ २,०६,३८,०१३ ८६,८०,६८८ 

उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेमाह ेमाच २०१८ म  य े वै िकय 
िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या .८६,८०,६८८/-सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनणय .२७९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेमाह ेमाच २०१८ म  ये वै िकय 
िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या .८६,८०,६८८/- मा  सवलतीस मा यता दे यात आली.  

             (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१४ िद.२९.०३.२०१८ रोजीच े दहा हजारासाठी साईबाबा सपुर णालयात मतृदहेाची अवहलेना व िबलासाठी ९ 

तास णां या मतृदहेाची हळेसांड या बातमीबाबत. 
ताव- वृ  तपञात दहा हजारासाठी साईबाबा सपुर  णालयात मतृदहेाची अवहलेना व िबलासाठी ०९ तास  णा  या 

मतृदहेाची हळेसांड या िशषकात ी साईबाबा सपुर  पेशिलटी हॉि पटल संदभात  बातमी आलेली आह.े “  यात 
दोन हजार कोटीपे ा जा  त सपं  ती असणा-या साईबाबा सं  थान  या ितजोरीत कोटयावधी पयाचे दान भािवक 
साईचरणी टाकत असताना दसुरीकडे माञ साईबाबा सपुर  णालयात केवळ दहा हजार पयांसाठी एक दोन न  ह े
तर त  बल ९ तास मतृदहेाची अवहलेना कर  यात आली मतृदहे ता  यात िमळत नस  याने अखेर नातेवाईकांनी  
राहाता शहरात जावनु प.ैप.ैगोळा क न दहा हजार पये जमा क न मतृदेहाची सटुका क न घतेली संतापजनक 

कारामळेु  णां  या नातेवाईकांत  णालय शासनािव दध चंड नाराजी  य  त केली जात आह.े याबाबतचे 
सिव  तर वृ  त असे पणु ेयेथील छाया संतोष पारखे (वय-४५) ही मिहला राहाता येथे पाड  या  या सणािनमी  त 
आप  या नातेवाईकांना भेट दे  यासाठी आ  या हो  या दर  यान  यांना ने टयमुरचा ञास होत अस  याने  
सं  थान  या ी साईबाबा सपुर  णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. या िठकाणी   यां  यावर दहा िदवस 
उपचार सु  असताना  याचंे बधुवार िद.२८ रोजी सकाळी िनधन झाले. या हॉि पटलच ेिबल समुारे एक लाखा  या 
जवळपास झाले होते यापैक  ी साईबाबा  सं  थान  या  णालय शासनान ेजवळपास८० हजार पये माफ केल.े 
उवरीत दहा हजार पय ेभर  यािशवाय मतृदेह ता  यात  िदला जाणार नस  याचे  णालया  या वतीने नातेवाईकांना  
सांग  यात आले एवढी मोठी र  कम माफ केली माञ केवळ दहा हजार पयांसाठी मतृदहे देत नस  यान े
नातेवाईकांनी वारंवार िवनतंी केली माञ  णालय शासनाने  प  ट नकार िदला अखेर नाराज झाले  या  
नातेवाईकांनी राहाता येथे जावनु दहा पये जमा कर  यासाठी य  न केले परीि थती गरीबीची अस  यान े 
नातेवाईक  ही र  कम भ  शकत न  हते. पैसे नस  याने  हताश झाले  या नातेवाईकांना हात पसर  याची वेळ आले 
प.ैप.ैजमा क न अखरे दहा हजार पये जमा केले पसेै भर  यानतंरच साईबाबा  णालयातनु मतृदहे नातेवाईकां  या 
ता  यात दणेत आला. पैशा अभावी पणेु यथे ेजाव ुन शक  यान े या मतृदेहावर  राहाता येथ ेअं  यसं  कार कर  यात 
आले साईबाबा सं  थानकडे मोठी गंगाजळी भ  तां  या  दानातुन जमा होत असताना केवळ  दहा हजार पयांसाठी  
त  बल नऊ तास मतृदहेाची अवहलेना  कर  यात आली साईबाबांनी आप  या हयातीत  णसेवा क न गरीबांना 
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मदत केली माञ साईबाबां  या िशकवणीला हरताळ फास  याच े काम  णालय शासनान े केल ्याने 
नातेवाईकांम  य ेती  सतंाप  य  त केले जात आह.े 

    सदर घटनेबाबत घटना म खालील माण.े 
                ण पारखे छाया संतोष यानंा िद.१८/०३/२०१८ (Lt Side Weakness) डा  या बाजुना अश  तपणा 

आलेले अस  यामळेु ी साईबाबा  णालयात द.ु०३.२५ वा अपघात िवभागात दाखिवणते आले यावळेेस  यांचे 
एमआरआय ही तपासणी करणते आली  या रपोटम  य े Medium sized right middle cerebral artery 
territory acute non hemorrhagic infarct is seen in right fronto-temporal- parietal and 
ganglio capsular regions ह े िनदान करणते आले सं  या ०५.२४ वा डॉ.जाधवर यांचे मागदशनाखाली 
अितद ता  िवभागात भरती क न सदर आजारावर उपचार करणते आले.  यानंतर  णांचा पु  हा िसटी  कॅन केला 
सदर िनदानावर डॉ.गोडगे यानंी िद.२०/०३/२०१८ रोजी Emergency Craniotomy िह श  ञि या केली. 
दर  यानच ेकाळात  णांची प र  थीती गभंीर आह ेअशी मािहती दवेनु  णांचे नातेवाईक यांना सांग  यात आले 
होते तसचे  णांचे बीलाबाबत आपण पैसे भरावे अस ेसांग  यात आलेले होते. 

   णांचे आयसीयमु  य े अडॅिमशनचे वेळी -५०००/- िडपॉझीट  हणनु भरलेले होते तदनंतर  
२५,०००/-  चाजस असलेले ऑपरेशनला िद.२०/०३/२०१८ रोजी सोशल वकर यांच े माफत वै क य 
संचालक यांनी  १२,०००/- भ न श  ञि येस परवानगी िदली. िद.२६/०३/२०१८ रोजी सोशल वकर यांनी 
राऊंडचे दर  यान  णाची मलुगी  िद  ती वाघमारे जावई िशवाजी वाघमारे व भाचा संतोष गायकवाड यांना  
१०,०००/-भर  याचे सांिगतलेले होते  यावेळी सदर नातेवाईकांनी  १०,०००/- भ  असे सांिगतले व  यासाठी 
दोन िदवसांची परवानगी मा.वै क य संचालक यांचेकडुन घतेली.  यानंतर िद.२७/०३/२०१८ रोजी पु  हा राऊंडच े
वेळी सोशल वकर यांनी िद  ती वाघमारे (  णाची मलुगी) यांना बीलाची र  कम व चकु चा प  ता अस  याकारणान े
अफेॅिड  हीट (शपथपञ) क न आणणसे सांगीतले होते.  यावेळी सदुधा  णांचे नातेवाईक यांनी बीलाची र  कम 
भरणसे व अफेॅिड  हीट (शपथपञ) आणणसे सहमती दशवली होती. िद.२८/०३/२०१८ रोजी  णांची त  यते 
अचानक खराब होवनु सकाळी ०६.४१ वा सदर  णाचा मृ  य ु झाला.  यावेळी  आयसीसीय ु िवभागातील 
डॉ.िनलेश पवार यांनी  णाचे जावई व नातेवाईक यांना डेड बॉडी (मतृदहे) ता  यात दे  याची परवानगी िदली 
तसेच एका नातेवाईकानंे थांबनु सोशल वकर आलेनतंर बील गची व चॅरीटीची ि या पणु क न ावी अस े
सांगनु मतृदहे मॉ  यरुी (शवागार) येथ े  यव  थीत ठेवले.  यानंतर स.११.०० वाजेपयत नातेवाईक आले नाही. 
सकाळी ११.०० वा दर  यान सोशल वकर यांचेकडे नातेवाईक चरॅीटीची ि येकरीता गेल े सोशल वकर यांनी 
सदुधा मतृदेह घवेनु जाणचेी परवानगी िदली व एक नातेवाईकांन ेथांबनु .१०,०००/- भरावे व चॅरीटीची ि या 
पणु करावी तसेच अफेॅिड  हीट (शपथपञ) नंतर आणनु ावे अस े सांिगतले तदनंतर  णाचे नातेवाईकांनी थेट 
दपुारी ०३.४० वा .१०,०००/- भरले व आ  ही डेडबॉडी घवेनु जातो व चरॅटीची  सवलतीची ि या नतंर करतो 
अस ेसांिगतले. 

  ी साईबाबा हॉि पटल शासनाने  णां  या नातेवाईकांना वेळोवेळी सवलतीसाठी सहकाय केलेले 
आह.ेमतृदहे सदुधा लगचे ता  यात दे  याची सदुधा परवानगी दे  यात आलेली होती. याव न ी साईबाबा 
हॉि पटलम  य ेसदर  णां  या मतृदहेाची अवहलेना िकंवा हळेसांड झालेली नाही. 

             सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे मािहती  तव सादर. 
िनणय .२८० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान णालयांम य े ण मयत झा यानंतर यांनी भरलेले बील 

जमा क न घे यात याव े व उव रत र कम माफ करणते यावी. तसेच यापवु  झाले या िनणयानसुार मतृदहे 
पोहोचिवणेकरीता णां या नातेवाईकांना िवनामु य शववािहका उपल ध क न दे यात यावी.  

             (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच े सन २०१८-२०१९ या कालावधीसाठी वािषक 

स ह स कॉ ॅ ट करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम य े (िद.31/03/2018 पयत) एकुण .56,08,95,713.53/- इत या रकमेच े 943 

मेडीकल इि वपमटस व मिशनरी, उपकरण,े इ वीपमटस तसचे फिनचर खरेदी करणते आले असनु सन 2006 
पासनू िनयमीत वापरात आहते. सदर मशी स पैक  सन 2017-18 यावषाकरीता 274 नग मिश सचे सबंंधीत 23 
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कंप यांकडे दु ती व देखभालीकरीता एकुण .83,54,536/- इत या रकमचे ेवािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते 
आले होते. 

  तसेच, ी साईनाथ णालयात (िद.31/03/2018 पयत) एकुण .4,09,65,945/- इत या रकमेच े
762 मेडीकल इि वपमटस व मिशनरी, उपकरण ेखरेदी करणते आले असनु (सन 1999 पासनू)  िनयमीत वापरात 
आहते. सदर मशी स पैक  सन 2017-18 यावषाकरीता 48 नग मिश सचे संबंधीत 12 कंप यांकडे दु ती व 
दखेभालीकरीता एकुण . 9,80,257/- इत या रकमेच ेवािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार तातडी या भेटी दउेन दु ती व 
दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम देत आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केललेे 
सि हस कॉ ॅ टच े सन 2018-19 (िद 01/04/2018 तेिद 31/03/2019) या एक वषा या कालावधीकरीता 
नतुनीकरण करण ेआव यक आह.े तसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आह ेअशा मिश सचे न यान े
AMC/ CMC करण ेआव यक आह.े 

  उपरो  मिश सच े पेअरपाटसह Monopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु सदर या मिशनच ेAMC/CMC याच कंप यांकडे करण ेआव यक आह.े सदर मशी स करीता जर On 

call Basis नसुार कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस व क यमुबे स 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. 

  मागणी: सन 2018-19 या वषाकरीता ी साईबाबा हॉि पटल येथील सोबत या त याम य े(परीिश   
‘अ’) िदले या 294 नग मिश सच ेसंबंधीत 25  कंप यांकडे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट 
करणचेी आव यकता आह.े याकरीता अदंाज े .10929059/- इतका खच अपेि त आह.े  

तसेच ी साईनाथ णालयाच े सोबत या त याम य े (परीिश  ‘ब’) िदले या एकुण 81 नग 
मिश सच े संबंधीत 23 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता 
आह.े याकरीता अदंाजे .2330480/- इतका खच अपेि त आह.े  

काही कंप यांनी मागील वष माणचे दर िदलेले असनु काही कंप यांनी दराम ये वाढ केली आह.े 
मागील वष  काही कंप यांनी स ह स टॅ स म य े जरी वाढ झाली होती तरी अित र  स ह स टॅ सची मागणी 
केलेली न हती. तसेच दो ही णालयातील वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता असले या मिश सची 
सं या मागील वषापे ा वाढलेली अस यामळेु अदंाजे खचाच ेरकमेत दखेील वाढ िदसनू येत आह.े  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान: वरीलसं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल. 

वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय 
.386 अ वये खालील माण ेिनणय घे यात आला आह.े "दरवष  सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम य े

उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकंडीशनस, वायवुीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स सि हस 
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप सि हस कॉ ॅ ट ह े या या मशीनरी या उ पादक कंपनीला अथवा 
संबंधीत मशीनरी या उ पादक कंपनीने िनदशीत केले या यां या अिधकृत सि हस डीलरला दे यात याव ेअस े
ठरल.े" 

सदर दु ती करीता .3 लाखापे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा.  यव  थापनसिमती सभेची मा यता घेणेची 
आव यकता आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार तातडी या भेटी दउेन 
दु ती व देखभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम देत आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केलेले सि हस 
कॉ ॅ टचे सन 2018-19 (िद 01/04/2018 तेिद 31/03/2019) या एक वषा या कालावधीकरीता नतुनीकरण करणे आव यक 
आह.े तसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आहे अशा मिश सचे न यान ेAMC/CMC करणे आव यक आह.े 

काही कंप  यानंी िदले  या दरांम  य ेQC (Quality Control) चे दर समािव  ट आहते.(उदा.  अ. . 2)  
काही कंप  यासोबत चाल ुवष  CMC कॉ ॅ ट करणते यते आह.े मागील वष AMC कॉ ॅ ट करणते आह ेहोते. (उदा.  

अ. . 8) 
काही कंप  यानंी  यांना मागील वष  सि हस  टॅ  स  लागु नस  यामळेू  सं  थानकडे मागणी केलेली न  हती, पंरतु  चाल ुवष   

GST लागु  झालेनतंर स  ह स टॅ  सची मागणी केलेली आह.े (उदा. अ. . 38,39, 42 ते 47) 
मागील वष   स  ह स टॅ  स 15% होता परंतु 1 जलैु 2017 नंतर GST लागु झालेमळेु तो 18 % झालेला आह.े  
वरील सव कारणांमळेु चालु वषाचे दर ह ेमागील वषा  या दरापे ा जा  त िदसत आह.े  याबाबत कंपनी ितिनधीसोबत 

दरू  वनीव न चचा केली असता  य  चच  या  वेळी सदर दरांम  ये सटु देणे बाबत कळिवल ेआह.े  
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उपरो  मिश सचे पअेरपाटसह Monopoly या कारच े अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही हणनु सदर या 
मिशनचे AMC/CMC याच कंप यांकडे करणे आव यक आह.े सदर मशी सकरीता जर On call Basis नसुार कंप यांकडून 
सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस बदल यात आल े तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या 
र कमेपे ा अिधक असेल. 

वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांबाबत मा. यव थापन सिमती सभेसमोर कंपनी 
ितिनधीशी य  चचा क न दर िनि त करता येतील असे न  मत आह.े 

तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माणे एकुण 294 नग मशी सच ेआिण ी साईनाथ णालयाच ेएकुण 81 नग 
मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी संबंधीत कंप यांनी िदले या दरांबाबत य  चचा क न दर िनि त करणेस व 
यानसुार येणा या खचास मा यता असावी. 

िनणय .२८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 294 नग आिण ी साईनाथ णालयामधील एकुण 81 नग 
मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी संबंधीत कंप यां या ितिनध ना थािनक उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत येऊन 
दरांबाबत य  चचा करणेत यावी व अंतीम दर िनि त क न उपसिमती या िशफारशीने कायारंभ दे यात यावा, असे ठरले.                
(कायवाही- वै िकय संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले. 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६ रा  पती स  मािनत प ी कृषीऋषी मा.सभुाष पाळेकर यांनी िद.२६/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये मा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत 

केले  या प ाम  ये  यानंी महारा   व देशभरातून अंदाजे २ ते ३ हजार शेतकरी बंधसूाठी १२ िदवस िझरो बजेट नैसिगक व 
अ  याि मक शेती व िवषमु  त अ  न िनवासी िशबीर माह-े ऑग  ट िकंवा िडसबर २०१८ म  य ेआयोिजत करणेस तसेच िशबीरासाठी 
राह  याची, भोजनाची व प रसंवादाची  यव  था िवनामू  य करावी, अस ेनमदू केल ेआह.े 

िद.०३/०४/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे मा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत केले  या प ाम  य े  यानंी रा  पती स  मािनत 
प ी कृषीऋषी मा.सभुाष पाळेकर यांचे िझरो बजेट नैसिगक शेती शेतकरी िश ण िशबीर िदनांक २६ स  टबर- २०१८ ते ०७ 
ऑ  टोबर २०१८ रोजी िशड  सं  थान, िशड  येथ ेकर  याचे आयोजन आह.े िशबीरासाठी येणा-या तीन ते चार हजार िशबीराथ साठी 
आप  या सं  थानकडून चचासाठी हॉल, तसेच िनवास, भोजन  यव  था व इतर सिुवधा िवनामु  य कर  यात यावी , अस ेनमदू केले 
आह.े  

िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे प ा  वये मा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत केले  या प ाम  य े  यांनी प ी 
मा.सभुाष पाळेकर यांच ेिझरो बजटे नैसिगक व अ  याि मक शतेी व िवषमु  त अ  न या िवषयावर जनजागतृीचे त 
घेतले असनू शेतक-यांम  य ेसदर िवचार सयुो  य कारे पोहचिव  याकरीता ते िशबीर घेत असतात.  

एका देशी गायीचे शेण व गोिम ापासनू ३० एकर शतेीरासायिनक खते व औषध ेन वापरता लाभ त 
कशी करावयाची या िवषयी सखोल मागदशन पाळेकर गरुजी करतात. या उप मा  या अमंलबजावणीन े
दशेभरातील शेतकरी कज मु  त होऊ शकतात, शेती  यवसाय न यात चालू शकतो, तसेच उपभो   यांना िवषमु  त 
अ  न उपल  ध होऊ शकते. अस ेिवचार व  या मागची भिूमका, अमंलबजावणीची सु  ेइ. िवषयांवर िशड  येथेही 
आप  या प रसरातील व महारा  ातून शेतकरी बांधवाकरीता िशबीर आयोिजत करीत आहोत. हा उप म हा 
िन  वळ शतेकरी बांधवां  याच न  ह ेतर सव देशवािसयां  या  टीने मह  वपणू व उपकारक असाच आह.े  

िशड  येथे आयोिजत करीत असले  या या िशबीराचा कालावधी िदनांक २७ स  टबर- २०१८ ते ०८ 
ऑ  टोबर २०१८  असा १२ िदवसांचा राहणार असनू िशबीरात अदंाजे ३००० िनवासी शेतकरी बांधव सहभागी 
होती. 
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ी साईबाबाचं े पिव  भमूीम  य,े  यातही ह े वष ी साई शता  दी महो  सवाच े अस  यान,े शता  दी 
महो  सवातील एक लोकोपयोगी उप म राबिव  याकामी पुढाकार  यावा व या उप माकरीता सं  थानमाफत 
३०००  य  ती यांचेकरीता िनवास, दोन वेळचे भोजन, दोन वेळेस चहा, सकाळी ना  टा व प रसंवादासाठी  थळ व 
 या िठकाणी  यासपीठ, ३०००  य  ती समावेश होऊ शकतील असा हॉल, अगर वॉटर फु तंब/ू मंडप, 
 वनीवधक, बैठक  यव  था (३००० खु  या) गा ा, फन, सरु ा  यव  था, िप  याचे पाणी व िवज परुवठा, 

पािकगची सिुवधा, ५००  य  त करीता एक  न या कारे ६  न इ. १२ िदवसांकरीता  यव  था व ्हावी, असे 
नमदू केल ेआह.े  

सदर काय माचे आयोजन करावयाचे झा  यास ३००० िशबीराथ साठी साईधमशाळा येथ े आयोजन 
कराव े लागले. सदर िठकाणी िशबीरासाठी वॉटर फु तंब/ू मंडप,  वनीवधक, बैठक  यव  था (३००० खु  या) 
गा ा, फॅन, सरु ा  यव  था, िप  याचे पाणी व िवज परुवठा, पािकगची सिुवधा आिद बाबी सं  थानमाफत उपल  ध 
क न ावया या झा यास  यासाठी अदंाजे .२१,१२,०००/- व ५००  य  त करीता एक  न या कारे ६ 
 न साठी अदंाजे .२० ते २५ लाखापयतचा खच ये  याची श  यता आह.े 

िनणय .२८२ यावर सिव तर चचा होऊन, प ी कृषीऋषी मा.सभुाष पाळेकर यांना िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक शेती 
तसेच िवषमु  त अ  न यासाठी शेतक यांच े १२ िदवसांच े िनःशु  क िनवासी िशबीर आयोिजत करणसे त वत: 
मा यता दे यात आली. तथािप, सदरह काय माच े आयोजनासाठी येणारा खच जा त अस यान े याबाबतचा 
सिव तर ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.         (कायवाही- समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७  
िनणय .२८३ मा.सचंालक आरो य सवेा, महारा  रा य, मुंबई यांनी यांच े िद.०१ एि ल, २०१५ रोजी या ई-मेल ारे 

ाधा य मानसुार रा यातील २४ िज हयातील शासक य/ िनमशासक य णालयांना सी.टी. कॅन व ए स रे 
मिशन खरेदीसाठी .४३.६४ कोटीची मागणी सं थानकडे केली होती. याअनषंुगान े िवधी व याय िवभागान े
शासन िनणय .सासंिव- २०१५/ ४१४/ . ./ का.सोळा, िद.१९ म,े २०१६ िनगिमत क न, र कम .४३.६४ 
कोटी मा  अथसहा य मंजुर केलेले आह.े या िवधी व याय िवभागा या िनणयावर अ ापपयत कायवाही 
कर यात आलेली नाही. सदरह शासन िनणय र  करणसेाठी शासनाकडे ताव सादर करणते यावा, अस ेठरल.े   

              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८  
िनणय .२८४ ी साईअपण सेवा मैािसकाच े िवतरण ि ंट ग ेसमाफत कर यात येत आह.े याच प दतीन े ी साईिलला 

मैािसके सभासदांना िवतरीत कर यात यावेत, असे ठरले व याकामी येणा या आव यक या खचास मा यता 
दे यात आली.               (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९  
िनणय .२८५ ी साईबाबा सं थानच े मेिडकल कॉलेज व निसग कॉलेज उभारणी करणबेाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर 

सादर करणते यावा.                (कायवाही- वै िकय संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 

िवषय नं.२०  
िनणय .२८६ मा. यव थापन सिमती या िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .९५ अ वय े शै िणक 

संकुलाकडील ०७ िश कांना जादा दे  यात आललेे वेतन समान ह   याम  य े वसलु करणचेे ठरले आह,े 
याबाबतचा फेर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. तोपावेतो सदर वसलुी थिगत ठेवावी. 

 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .२२४ ते २८६ सवानमुते घे  यात आल.े 
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यानंतर दपुारी ०४.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
        
 

वा रत/-                                वा रत/- 
                             ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)        (सरेुश हावरे) 
                                                 मु यकायकारी अिधकारी                अ य  

                   ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड


