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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०३/ २०१७                                         िदनांक २७.०३.२०१७ 
 थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                       वेळ- सकाळी १०.३० वाजता  

ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िदनांक २७.०३.२०१७ रोजी सकाळी १०.३० 
वाजता सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर  यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-
०४/ ६३६२/ २०१७, िदनांक १८ माच, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यानंा कळिव  यात आले होते.  यानुसार सदरह सभा 
सोमवार िदनांक २७.०३.२०१७ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सं थानच े िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये मा. ी.सरेुश 
कािशनाथ हावरे यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

या सभेस खालील मा.सद  य उपि थत होते. 

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य   ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां बे, सद  य   ०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद  य 
०५. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  ०६. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद  य 
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळकेपाटील, सद या  

                                  मा. ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)  
   कायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.  
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.ॲङ मोहन जयकर- सद य यांनी दरु वनी ारे  

व मा.डॉ.राज  राजाबाली िसगं- सद य यांनी ई-मेल ारे कळिवले आहे. 

मा.डॉ.मिनषा शामसुदंर कायंद-े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क ,  ी साईबाबा सं थान  यव थापन सिमती या 
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया सदंभात िशवसनेा सिचव ी.अिनल 
दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी देव  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी 
िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ुयाबाबत अजनूपयत कोणतीही कायवाही झालेली 
नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामळेु  या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया सदंभात 
िशवसनेा 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 िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. परंत ु याबाबत अजनूपयत  
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आहे. यामळेु या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही. याची कृपया न द 
यावी. 

मा. ी.रिवं  गजानन िमलकर- सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह ेक ,  ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प  िमळाले. या बैठक स िशवसनेेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया सदंभात 
िशवसनेा 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 िशवसनेेला यव थापन सिमतीचे उपा य  पद दे यास समंती िदली होती. मा मु यमं यांनी वचनपतु  केली 
नाही. माननीय िशवसेना प मखु ी.उ दवजी ठाकरे यांना िदलेला श द पाळत नस याने, आ हाला बैठक स हजर राह यास 
वार य नाही, याची कृपया न द यावी. 

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  करणते आली. 

िवषय न.ं०१ िदनांक २५.०२.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .२२३ िदनांक २५.०२.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेद ु या कर यात आ या , यास मा यता दे यात आली.  
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(१) िनणय .०६-  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये होत असलले ेवै क य उपचार िद.०१/०१/२०१७ 

पासून सवासाठी मोफत करणेत आललेे असून यासाठी तािवत केले या िनयमावली मधील अ.न.ं०३, ०४, ०५ व 
०६ या मु यास मा यता दे यात आली.  

ी साईनाथ णालयाम ये मोफत वै िकय सेवा िमळत अस यामळेु खाजगी वै िकय यावसाियक 
यांचेकडील णांना वै िकय चाच या कर यासाठी ी साईनाथ णालयात पाठिवतात, अशा कार या चाच या 

कर यात येऊ नये व याबाबत णांना कळिव यासाठी तेथे फलक लाव यात यावा. 
ी साईनाथ णालयाम ये गोर-गरीब ण उपचार घेत असतात, याकरीता मोफत उपचार करणेसाठी 

आिथक िनकष लावणेत येऊ नये. ण, णालयाम ये दाखल झा यानंतर आव यकते माण ेउपचार घेऊ शकेल व 
जादा मनु यबळ  वापरणेऐवजी आव यक या िठकाणी नवीन सॉ टवेअर िवकसीत करणेत यावे. तसेच सं थान 
र पढेीम य ेर  अथवा र घटक उपल ध नस यास इतर र पढेयांकडे र ाची मागणी कर यात यावी, र  अथवा 
र घटकांअभावी णांची गैरसोय होऊ देऊ नये. याकरीता इतर र पढेयांबरोबर MOU करणेत यावा व र  दा यांची 
यादीही बनिवणेत येऊन, िद.०१ माच, २०१७ पासुन णांना र  व र  घटक मोफत उपल ध क न दे यात यावे, 
असा धोरणा मक िनणय घे यात आला.   

तसचे ी साईनाथ णालयाम ये राजीवगांधी जीवनदायी आरो य योजना राबिवणते यावी व केसपेपर 
िवभागाम ये काऊंटरची सं या  वाढिवणते यावी, अस ेठरले.        (कायवाही- वै िकय अिधि का)  

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै क य उपचार 

िद.०१/०१/२०१७ पासून सवासाठी मोफत करणेत आलेले असून यासाठी तािवत केले या 
िनयमावली मधील अ.न.ं०३, ०४, ०५ व ०६ या मु यास मा यता दे यात आली.  

ी साईनाथ णालयाम ये मोफत वै िकय सेवा िमळत अस यामुळे खाजगी वै िकय 
यावसाियक यांचेकडील णांना वै िकय चाच या कर यासाठी ी साईनाथ णालयात 

पाठिवतात, अशा कार या चाच या कर यात येऊ नये व याबाबत णांना कळिव यासाठी तेथे 
फलक लाव यात यावा. 

ी साईनाथ णालयाम ये गोर-गरीब ण उपचार घेत असतात, याकरीता मोफत उपचार 
करणेसाठी आिथक िनकष लावणेत येऊ नये. ण, णालयाम ये दाखल झा यानंतर 
आव यकते माणे उपचार घेऊ शकेल व जादा मनु यबळ वापरणेऐवजी आव यक या िठकाणी नवीन 
सॉ टवेअर िवकसीत करणेत यावे. तसेच सं थान र पेढीम ये र  अथवा र घटक उपल ध नस यास 
इतर र पेढयांकडे र ाची मागणी कर यात यावी, र  अथवा र घटकांअभावी णांची गैरसोय होऊ 
देऊ नये. याकरीता इतर र पेढयांबरोबर MOU करणेत यावा व र  दा यांची यादीही बनिवणेत येऊन, 
िद.०१ माच, २०१७ पासुन णांना र  व र  घटक मोफत उपल ध क न दे यात यावे, असा 
धोरणा मक िनणय घे यात आला.   

तसेच ी साईनाथ णालयाम ये राजीवगांधी जीवनदायी आरो य योजना राबिवणेत यावी 
व केसपेपर िवभागाम ये काऊंटरची सं या वाढिवणेत यावी, असे ठरले. 

याचवेळी मा.कायकारी अिधकारी यानंी सभेस अशी मािहती िदली क , ी साईनाथ 
णालयांमधील मोफत उपचाराचा गरीब/ गरजू णांना फायदा होणेकरीता .१ लाख पे ा कमी 

उ प न असणा या णांनाच मोफत उपचार ायला हवेत.  
परं तु  सिमती सद यां चे असे मत झाले क , ी साईनाथ णालयांम ये णांना मोफत उपचार 

घे यासाठी .१ लाख मा  उ प नाची अट ठेव यास, उ प नाचा दाखला घे यासाठी धावपळ होईल व 
जोपयत उ प नाचा दाखला िमळत नाही, तोपयत वै िकय उपचार घेता येणार नाहीत, याकरीता .१ 
लाख मा  उ प नाची अट न ठेवता, सव णांना मोफत उपचार दे यात यावे, असे ठरले.  

                    (कायवाही- वै िकय अिधि का)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(२) िनणय .१२-  
यावर सिव तर चचा होऊन, जनसपंक  कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊंटर 

स याचे साई साद िनवास थान कायालयाचे िठकाणी थलांतरीत क न याचे िव तारीकरण व नतुणीकरण  
करणसे व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  
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सदर िनयोिजत कामासाठी िवभागांतगत इटेंरीअर िडझाईन- ाईगं तयार क न यानसुार  काम क न 
घे यात यावे. 

तसेच जनसंपक कायालयाचे नाव वागतक  व जनसंपक अिधकारी यांचे पदनाम 
वागतािधकारी असे करणेत यावे. ही. ही.आय.पी. साईभ ांसाठी दशन पासवर रबरी िश के मा न 

पुढील (नंदी/ अिभषेक गेट) गेटने दशनासाठी वेश िदला जातो. िद.०१ माच, २०१७ पासुन सदर रबरी 
िश के बंद करणेत यावे व पुढील गेटसाठी साईटेक क पांतगत बारकोडचा वापर करणेत यावा, असे 
ठरले.  (कायवाही- .अिध क, सा. शासन/ मु यलेखािधकारी/ जनसंपक अिधकारी/ बांधकाम/ मािहती तं ान िवभाग मुख) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
यावर सिव तर चचा होऊन, जनसपंक  कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊंटर 

स याचे साई साद िनवास थान कायालयाचे िठकाणी थलांतरीत क न याचे िव तारीकरण व नतुणीकरण  
करणसे व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  

सदर िनयोिजत कामासाठी िवभागांतगत इटेंरीअर  िडझाईन- ाईगं तयार क न यानसुार  काम क न घे यात यावे. 
तसेच ही. ही.आय.पी. साईभ ांसाठी दशन पासवर रबरी िश के मा न पुढील (नंदी/ 

अिभषेक गेट) गेटने दशनासाठी वेश िदला जातो. िद.०१ माच, २०१७ पासुन सदर रबरी िश के बंद 
करणेत यावे व पुढील गेटसाठी साईटेक क पांतगत बारकोडचा वापर करणेत यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही- .अिध क, सा. शासन/ मु यलेखािधकारी/ जनसंपक अिधकारी/ बांधकाम/ मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(३) िनणय .१६८- 
 सं थान  शै िणक सकुंलाकडील ीसाईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन  
महािव ालयासाठी एकच मु या यापक  असनू दो ही शाळा वेगवेगळया िठकाणी ब याच अंतरावर अस यामळेु 
तसचे तेथील िव ाथ   व िश क यांचेवर िनयं ण रहाणसेाठी दो ही शाळा वेगळया करणते या यात.  

(कायवाही- सहा.िश क, किन  महािव ालय/ ाचाया, क या िव ा मं िदर) 
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.  
सं थान शै िणक संकुलाकडील ीसाईबाबा क या िव ा मंिदर व ी साईबाबा किन  

महािव ालयासाठी एकच मु या यापक असून दो ही शाळा वेगवेगळया िठकाणी ब याच अंतरावर 
अस यामुळे तसेच तेथील िव ाथ  व िश क यांचेवर िनयं ण रहाणेसाठी दो ही शाळा वेगळया करणेत 
या यात, असे ठरले होते. परं तु दो ही शाळा िवभ  के यास शाळांना शासनाची मा यता िमळणार नाही. 
शाळा संिहतेनुसार दो ही शाळा एक च असायला ह यात. तरी या करणी मा.कायकारी अिधकारी 
यांनी शाळा संिहते या िनयमानुसार सखोल अ यास क न सिमतीस अवगत करावे. तसेच अशा 

कारचे िवषय यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत येऊ नये, यावर शासक य तरावरच िनणय 
घे यात यावा.  

(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ सहा.िश क, किन  महािव ालय/ ाचाया, क या िव ा मं िदर) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय न.ं०२ िदनांक ०६.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम करणे. 
िनणय .२२४ िदनांक ०६.०३.२०१७ रोजी िशड  येथ ेझाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यानंा सभेत 

पुरिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना पु  टी दे  यात आली. 
०१ सन-२०१७ मधील सं थान माफत साजरे होणा या उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे छपाई 

कामाचे ऑनलाईन दरप क (Commercial Bid) उघडणेबाबत.   
  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८४९ नसुार सन-२०१७ म  य े 

सं  थानमाफत साजरे कर  यात येणा-या तीनही उ  सवासाठी आव  यक असले  या िनमं ण पि का व  यासाठीची 
पाक टे छपाई करणेसाठी िवहीत प तीन ेई-िनिवदा मागिवणेस व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े 

  िद.३०.०१.२०१७ ते िद.०९.०२.२०१७ अखेर ऑनलाईन िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या तां ि क 
िनिवदांचे सव कागदप े  कॅन क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडणेबाबत तसेच सव कागदप े तां ि क िनिवदा 
िलफाफाम  य े िसलबदं क न िशड  कायालयात िद .१०.०२.१७ रोजी जमा करणेबाबत कळिव  यात आल े होते. 
त्  यानसुार खालील ६ ा  त छपाई धारकां  या िसलबदं व ऑनलाईन तां ि क िनिवदा िद.१७.०२.२०१७  रोजी 
मा.  यव  थापन उपसिमतीचे  सभेत उघड  यात आ  या.     
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अ.न.ं  िनिवदा धारकाचे नांव 
०१ िनट ि ंटस,् अहमदनगर 
०२ रोहन ि ंटस अॅ  ड  टेशनस ,औरंगाबाद 
०३  टॅको  हीजनस ् ा.िल. मुंबई  
०४ अिभयंिकत ि ंटस , नािशक 
०५ मधरुा ि ंट सो  यशुन, नािशक 
०६ वरा ऑफसटे, लोणी 

 उपरो  त त   यातील अ.न.ं ५ मधरुा ि ं ट सो  यशुन, नािशक यांचा छपाई कामाचा अनभुव िनिवदेत 
कळिव  या माणे तीन वषाचा नस  यान े सदरची िनिवदा अपा  कर  यात आली आह.े व अ.न.ं १ ते ४ व ६ ा 
िनिवदा  पा  अस  यान े  याचंे दरप क (Commercial  Bid) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत 
दरप कधारकांसम  उघडणेत यऊेन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.  

अ.न.ं  िनिवदा धारकाचे नांव िनिवदमेधील मळु दर ती नग . 
०१ रोहन ि ंटस अॅ  ड  टेशनस,औरंगाबाद  २.८४ 
०२ िनट ि ंटस,् अहमदनगर १.७० 
०३  वरा ऑफसटे, लोणी  १.६५ 

०४ अिभयंिकत ि ंटस, नािशक १.७८ 
०५ मधरुा ि ंट सो  यशुन, नािशक अपा  
०६ टॅको  हीजनस ् ा.िल., मुंबई १.६७ 

सन-२०१७ मधील सं थान माफत साजरे होणा या उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे 
छपाई करणेकामी वरा ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .१.६५ मा  िन नतम दर ा  झालेले होते. 
उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी ती नग .१.६० मा  अंतीम 
दर देऊ केले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१७ या वषामधील सं थान माफत साज या होणा या सव 
उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे छपाईकामी वरा ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .१.६० मा  
अंतीम िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना छपाईचा कायादेश दे यात यावा. तसेच अंतीम दर 
यां चेकडून लेखी व पात घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

  (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

०२ झेरॉ स मिशन खरेदीकामी ा  मुळ िनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत.   
(अ) सं थानचे दनैं िदन झेरॉ  स  या कामासाठी एक नग अ ावत नामां िकत कंपनीचे झेरॉ स मशीन 

खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या अंदाजे .५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता.  

 यानसुार मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६८ अ  वये 
“यावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरले क , सं  थानचे दैनं िदन झेरॉ  स कामासाठी  तावाम  ये नमदु केले माणे 
०१ नग अ ावत झेरॉ  स मिशन िविहत प तीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या अंदाजे 
.५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली”. 

 सदर खरेदीकामी अंदाजे .५,००,०००/- मा  खच अपेि त अस  याने संदभ य शासन िनयमानुसार ई-
िनिवदा ि या राबिवण े गरजेचे अस  याने झेरॉ  स मिश  स खरेदीकामी इकडील कायालयाकडील 
िद.०७.०९.२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणीनुसार खालील माणे कायवाही कर  यात आली.  

अ.न.ं कायवाहीचा तपिशल िदनांक / कालावधी 
०१. वतमानप ात जािहरात िस  दी िद.२८-२९/०९/२०१६ 
०२. वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस  द कर  याची िदनांक व वेळ िद.२९/०९/२०१६ सकाळी ११.०० वा.  
०३. ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम िदनांक व वेळ िद.०८/१०/२०१६ सायं. ०५.०० वा. 
०४. तां ि क िनिवदा  य  ि वकार  याची िदनांक व वेळ िद.१०/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.  

ते िद.१२/१०/२०१६ सायं. ०५.००वा. पावेतो 
०५. तां ि क िनिवदा उघड  याची िदनांक िद.१५/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.  
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सदंभ य शासन िनयमावलीनुसार  तािवत को-या ई-िनिवदचेी िकमंत .२,०००/- मा  व बयाणा 
र  कम .१०,०००/- मा  ठेवणते आलेली होती.  

(ब) मा  मदुतीअंती फ  त एकाच िनिवदाधारकाकडून तां ि क िलफाफा सादर कर  यात आलेला होता. 
तसचे िद.१५.१०.२०१६ रोजी ऑनलाईन िनिवदांची पाहणी केली असता,  याम  येही फ  त एकाच 
िनिवदाधारकाची िनिवदा ा  त झालेली होती. संदभ य शासन िनयमावलीनुसार एकाच िनिवदाधारकाची िनिवदा 

ा  त झा  यास  याबाबत काहीही िनणय घेता येत नाही.  यामळेु पु  हा  िनिवदा ि या राबिवण े म ा  त आह.े  
(क) मा  ई-िनिवदा िस  के  यानंतर काही िवतरकांनी िनिवदमे  ये नमदु वणन/ मतेबाबत 

(Specification)  न/ शंका उपि थत क न, िनिवदमे  ये नमदु वणना माण े झेरॉ  स मिशन कोण  याही 
कंपनीकडून उपल  ध होऊ शकत नाही, सदर वणनाचे झेरॉ  स मिशन घेत  यास  याची िकमंत खपु जा  त राहील, 
कारण ते assignable करावे लागेल, अस ेदरु  वनी ारे कळिवलेले आह.े  

(ड)  यामु ळे अहमदनगर, औरंगाबाद, नािशक येथील झेरॉ  स मिशनची िव  अथवा उ  पादन करणा-
या वेगवेग या कंप  याचंे अिधकृत िवतरकांशी दरु  वनी ारे तसचे  य  चचा क न, सं  थानची आव  यकतेनसुार 
सव कंप  याकडे उपल  ध असणारे झेरॉ  स मिशन खरेदी करणबेाबत चचा क न,  याचंेकडून सव समंतीने 
सवसमावेशक अस े वणन घे  यात आले. तसचे सं  थानचे झेरॉ  स ऑपरेटर यांनी सदरचे वणनाचे अवलोकन 
क न, दनैं िदन कामकाजाचे सोई  या  टीने झेरॉ  स मिशन खरेदीकामी खालील माण ेवणन िनि त केलेले आह.े  

अ. . मिशनचा तपिशल वणन/ मता सं  या अंदाजे दर ती नग 
(सव करांसह) 

०१. Xerox Machine  Copy Speed - 50PPM & above 
Print Resolution– 600 X 600 dpi, 
A3 Multifunction- Copy/ Print/ Scan,  
ARDF Duplex, 4 Trays (500 Sheet),  
100 sheets by pass,  
Scan to Function – Email/NW/USB  
Warranty – 1 year.   
1 year free service (without Material) 
Local service support 

०१ नग .५,००,०००/- 

 
सबब उपरो  त “अ” “ब” “क” व “ड” चे अवलोकन करता मा.  यव  थापन सिमतीचे 

िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५६८ नुसार उपरो  त प र  छेद “ड” म  ये नमदु केले  या वणनाचे झेरॉ  स 
मिशन खरेदीकामी खालील माणे कायवाही करणेस इकडील कायालयाकडील िद.१६.१२.२०१६ रोजीचे 
िटपणी  वये मा  यता िमळालेली आह.े  

 
अ.न.ं कायवाहीचा तपिशल िदनांक / कालावधी 

०१. वतमानप ात जािहरात िस  दी िद.१८-१९/०१/२०१७ 
०२. वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस  द कर  याची िदनांक व वेळ िद.१८/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा.  
०३. ई-िनिवदा अपलोड कर  याची अं ितम िदनांक व वेळ िद.२८/०१/२०१७ सायं.०५.०० वा. 
०४. तां ि क िनिवदा  य  ि वकार  याची िदनांक व वेळ िद.३०/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा. ते  

िद.३१/०१/२०१७ सायं.०५.००वा. पावेतो 
०५. तां ि क िनिवदा उघड  याची िदनांक िद.०३/०२/२०१७ सकाळी ११.०० वा.  
०६. मळु िनिवदा (Commercial) उघडणे िदनांक पढुील मा.  य.सिमतीचे सभेत 

शासन िनयमावलीनुसार  तािवत को-या ई-िनिवदचेी िकमंत .२,०००/- मा  व बयाणा र  कम 
.१०,०००/- मा  ठेवणते आलेली तां ि क िनिवदेसोबत बयाणा र  कम .१०,०००/- (अ री .दहा हजार) मा  

व िनिवदा िकमंत .२,०००/- (अ री पये दोन हजार) मा चे डी.डी. तसचे दकुान न दणी दाखला , से  स टॅ  स/ 
स ल से  स टॅ  स न दणी दाखला,  हटॅ/टीन नंबर, पॅनकाड कंपनीचे अिधकृत िवतरक असलेबाबत माणप  वगैरे 
कागदप ांची ऑनलाईन  कॅन क न Soft Copy व िद.३०/०१/२०१७ ते िद.३१/०१/२०१७ पयत तां ि क 
कागदप ांची  य  मागणी कर  यात आलेली होती.  
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झेरॉ  स मिशन खरेदीकामी िद.१७.०१.२०१७ रोजीचे वतमानप ात जािहर ई-िनिवदा िस  क न, 
उपरो  त नमदु कालावधीम  ये सदरची ई-िनिवदा महारा   शासनाचे www.mahatenders.gov.in या 
सकेंत  थळावर िस  कर  यात आलेली होती.  

मदुतीअंती खालील िनिवदाधारकांकडून  य  Technical Bid ा  त झाले  या आहते. 
अ. . िनिवदाधारकां चे नांव आवक मांक व िदनांक 
०१. Aspire Techno build, Pune २१७७२/३०.०१.२०१७ 
०२. ओम साई माकट ग, औरंगाबाद २१७७३/३०.०१.२०१७ 
०३. ASZ इ  फोटेक, नािशक २१७७४/३०.०१.२०१७ 
०४. इं  टी ेटड िस  टीम, नािशक २१७७५/३१.०१.२०१७ 

 
उपरो  त िनिवदाधारकां  या िनिवदमेधील Online व  य  ा  त झालेल तां ि क िलफाफे 

(Technical Bid) मा.  यव  थापन उप सिमतीचे िद.१७.०२.२०१७ चे सभेत उघडून  यातील कागदप ांची 
पडताळणी कर  यात आली.  याचा त  ता सोबत जोडला आहे.  

सोबत  या त   यात नमदु केलेनसुार अ . .०४ इं  टी ेटड िस  टीम, नािशक यांनी बयाणा र  कम व 
िनिवदा फ चे डी.डी.हे खाजगी बॅकेचे िद  याने  याचंी िनिवदा अपा  ठरिव  यात आलेली असनू , उवरीत 
अ. .०१ ते ०३ यांनी िनिवदतेील कागदप ांची िनयमानुसार पतुता केलेली अस  याने  यां  या िनिवदा पा  
ठरिव  यात आले  या आह.े िनिवदा पा  ठरले  या िनिवदाधारकांचा तपिशल पढुील माणे-  

अ. . िनिवदाधारकां चे नांव 
०१. Aspire Techno build, Pune 
०२. ओम साई माकट ग, औरंगाबाद 
०३. ASZ इ  फोटेक, नािशक 

झेरॉ  स मिशन खरेदीकामी उपरो  त िनिवदाधारकां  या िनिवदतेील मुळ िनिवदा (Commercial Bid) 
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा 
खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.न.ं  िनिवदा धारकाचे नांव िनिवदमेधील मळु दर . 
०१ ASZ इ  फोटेक, नािशक ३,२५,५००/- 

०२ ओम साई माकट ग, औरंगाबाद ४,०५,०००/- 
०३  Aspire Techno build, Pune ४,२९,९९९/- 

सं थानचे दैनं िदन कामकाजासाठी आव यक असलेले झेरॉ स मिशन खरेदीकामी ASZ 
इ  फोटेक, नािशक यांचे .३,२५,०००/- मा  िन नतम दर ा  झालेले होते. उपसिमतीने यां चेबरोबर 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी या िदले या दराम ये १०% सवलत लेखी व पात 
िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दैनं िदन कामकाजासाठी आव यक असलेले झेरॉ स 
मिशन खरेदीकामी ASZ इ  फोटेक, नािशक यांचे .२,९२,९५०/- िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.  

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-१२) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

०३ वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनांचा वािषक िवमा नुतनीकरण करणेकामी रा ीयीकृत िवमा 
कंप यांकडून ा  झालेले दरप क उघडून िन नतम दर देणा या िवमा कंपनीस कायादेश देणेबाबत.   

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

 तावना:- िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर एकवष कालावधी करीता वाहन 
िवभागाकडील १०६ वाहनांचा िवमा नतुनीकरण  करण ेकामी रा ीयकृत िवमा कंप याकडूनच बंद िलफा  याम  ये 
िनिवदा मागिवणते आलेले होत.े  

http://www.mahatenders.gov.in
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 यानसुार सं  थानचे १०६ वाहनांचा िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीचा िवमा 
नतुनीकरण करणे कामी चार रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन खालील माण े०५ (पाच) िसलबंद दरप के इकडील 
िवभागाकडे ा  त झालेली आहते.  
अ.न. िवमा कंपनीचे नांव आवक मांक व िदनांक दरप के ि थती 

१. नेशनल इ   यरु  स कं.िल. कोपरगांव  २३१०७-२१.०२.२०१७ िसलबंद पाक ट  
२. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. त  पर सवेा 

कायालय िशड  
२३११२-२१.०२.२०१७ िसलबंद पाक ट  

३. िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु  २३११३-२१.०२.२०१७ िसलबंद पाक ट  
४. िद .ओ रए  टल इं  योरस कंपनी िल.कोपरगांव २३११४-२१.०२.२०१७ िसलबंद पाक ट  
५. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. शाखा 

कायालय राहरी  
२३११५-२१.०२.२०१६ िसलबंद पाक ट  

 
उपरो  त माण े चार रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडुन ा  त झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक 

उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे 
तलुना मक त ा तयार करणते आला.  

अ.न.ं दरप कधारकाचे नांव दरप कामधील मळु दर . 
१. नेशनल इ   यरु  स कं.िल. कोपरगांव  १७,७५,०००/- 
२. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. त  पर सवेा 

कायालय िशड  
१८,१९,३०४/- 

३. िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं.िल. ीरामपरु  १६,४५,३६६/- 
४. िद .ओ रए  टल इं  योरस कंपनी िल.कोपरगांव १६,५५,२४३/- 
५. यनुाइटेड इिंडया इ  शु रे  स कंपनी िल. शाखा 

कायालय राहरी  
१६,८७,०१९/- 

वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनांचा वािषक िवमा नुतनीकरण करणेकामी िद. य.ुइिंडया 
अॅ  यरु  स कं. िल., ीरामपुर यां चे .१६,४५,३६६/- मा  िन नतम दर ा  झालेले होते. िद. य.ुइिंडया 
अॅ  यरु  स कं. िल., ीरामपुर यां चे ितिनध बरोबर उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, 
यांनी दर कमी करणेचे अिधकार यां चे तरावर नाहीत, मी कंपनीशी बोलून कळिवतो, असे 

उपसिमतीसमोर त डी सां िगतले.  
यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां या वािषक िव याचे 

नुतनीकरण करणेकामी िद. य.ुइिंडया अॅ  युर  स कं. िल., ीरामपुर यां चेकडून लेखी व पात अंतीम दर 
यावेत व यानुसार कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

०४ सं थान या िविवध िवभागांसाठी बसिव यात आले या युपीएस बॅट-यांचे वािषक दरप कासाठी ा  
ई-िनिवदामधील पा  िनिवदाधारकां या यवसायीक िनिवदा उघडून यातील िन नतम पुरवठाधारकास 
कायादेश देणेबाबत.  

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

यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद.30/11/2016 रोजीचे सभेतील िनणय 
ं .781  

ा तािवक: साईटेक क पाअंतगत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांनी िदलेले यपुीएस यती र  
कॅ टीन िवभाग, जनसंपक िवभाग, साई साद िनवास थान िवभाग, साईआ म िवभाग, साईधमशाळा कायालय, 
साई कॉ ले स दणेगी व पु तक िव  कांऊटर येथे सं थानचे िविवध िठकाणी यपुीएस वापरात आहते. 

सदरचे युपीएससाठी वापर यात येणा या बॅट यांचे वािषक दर िनि त करणसेाठी मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.30/11/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .781 अ वये ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता घे यात 
आलेली आह.े  
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   ई-िनिवदा ि याअंतगत ा  तां ि क िनिवदांचा तपिशल पिुढल माण.े  
अ.न.ं पुरवठाधारकां चे नाव आवक नंबर व िदनांक शेरा 

1 Salbat Industries, Mumbai आ.न.ं 20753 िद.19/01/2017 मदुतीत ा   
2 Shiraz C. Lalkaka Entreprises, 

Mumbai 
आ.न.ं 20932 िद.21/01/2017 मदुतीत ा   

3 Power Gun Systems, Kolhapur जा.न.ं 21080 िद.23/01/2017 मदुतीत ा   
4 Aspire Technobuild, Pune आ.न.ं21082 िद.23/01/2017 मदुतीत ा   
5 Microtronics, Aurangabad आ.न.ं 21196 िद.24/01/2017 मदुतीत ा   
6 Tejas Electronics, Ahmednagar आ.न.ं21201 िद.24/01/2017 मदुतीत ा   

 
       ा  परुवठाधारकां या तां ि क ई-िनिवदा व बंद िलफाफे िद. 17/02/2017 रोजी मा. उपसिमतीचे 

सभेम ये उघड यात आलेले आहते. उघड यात आले या तां ि क ई-िनिवदमेधील परुवठाधारकांनी सादर केले या 
कागदप ांचा तपिशल खालील माण.े  

 
 
 

Bidders Name 

Description 
Certificat

e of  
Registrati

on for 
Vat 

Shop 
Act. 

License 

Audited 
Balance 
Sheet of 
last two 

years 

Letter 
of 

Authori
zation 

Agency 

Scan 
Copy 

Of 
Detail 

Of 
Firm 

IT 
Returns 
of last 

two 
financial 

years 

EMD 
DD Rs. 
10,000/- 

Tender 
price 

DD Rs. 
500/- 

Remark
s 

Salbat 
Industries, 
Mumbai 

27380064
-535v 

MW040
29/Com
mercial -
II 

2014-15 
2015-16 

Exide  Yes 2014-15 
2015-16 

UBI 
371151 

UBI 
371150 

Accepted 

Shiraz C. 
Lalkaka 
Entreprises, 
Mumbai 

27110276
-580V 

E010911
/Shop-1 

2014-15 
2015-16 

Exide Yes 2014-15 
2015-16 

UBI 
316087 

UBI 
316088 

Accepted 

Power Gun 
Systems, 
Kolhapur 

27330254
-440V 

1710200
31-
795632 

2014-15 
2015-16 

Exide Yes 2014-15 
2015-16 

SBI 
761646 

SBI 
761647 

Accepted 

Aspire 
Technobuild, 
Pune 

27861170
-459 V 

1631000
3105-
20774 

2014-15 
2015-16 

Exide Yes 2014-15 
2015-16 

UBI 
783786 

UBI 
783787 

Accepted 

Microtronics, 
Aurangabad 

27240064
-321 C 

90036/ 
1998 

2014-15 
2015-16 

Amaro
n 

Yes 2014-15 
2015-16 

OBC 
774981 

OBC 
774980 

Accepted 

Tejas 
Electronics, 
Ahmednagar 

27960104
-374 V 

T/50 2014-15 
2015-16 

Exide Yes 2013-14 
2015-16 

OBC 
411255 

OBC 
411256 

Accepted 

उपरो  त या माण े ा  झाले या सव परुवठाधारकां या तां ि क िनिवदा पा  झाले या आहते. 
सबब, सदर परुवठाधारकांनी सादर केले या यवसायीक ई-िनिवदा मा.उप-सिमतीचे सभेत उघडुन पा  यु न म 
िनिवदाधारक/ परुवठाधारकास कायादशे दतेा येईल , अस ेन  मत आहे.  

मागणी: उपरो  ा तािवकेत नमदु केले माण ेपा  िनिवदाधारक/ परुवठाधारकां या यवसायीक ई-
िनिवदा मा.उप-सिमतीचे सभेत उघडुन यातील यु न म िनिवदाधारक/ परुवठाधारकास कायादेश देणे या 
मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेपढेु सादर करणेस मा यता  असावी, िह 
िवनंती.  

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:  तां ि क, आिथक व शासक य.  
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ा तािवकेत व मागणीम ये नमदु केले माण ेिवषयाक त करणी पा  िनिवदाधारक /परुवठाधारकां या 
यवसायीक ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकांसम  उघडणते येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं पुरवठाधारकां चे नाव 100 AH 
60 nos. 

65 AH 
65 nos. 

42 AH 
77 nos. 

26 AH 
85 nos. 

18 AH 
160 nos. 

12 AH 
50 nos. 

  िनिवदमेधील वािषक ती नग (without Tax) दर .  
1 Power Gun Systems, 

Kolhapur  
६,५००/- ४,६५०/- ३,४५०/- २,३००/- १,६५०/- १,४००/- 

2 Microtronics, Aurangabad  ६,२५६/- ४,१०६/- २,९४४/- १,८४९/- १,५७५/- १,०५०/- 
3 Tejas Electronics, 

Ahmednagar  
७,९४५/- ५,२२१/- ३,७४६/- २,७२४/- १,९३०/- १,४७६/- 

4 Aspire Technobuild, Pune ६,८२२/- ४,७२०/- ३,५४०/- २,४९५/- २,१००/- १,२५०/- 
5 Salbat Industries, 

Mumbai  
८,९०१/- ६,०३८/- ४,४५२/- २,९०८/- २,३५१/- १,८९८/- 

6 Shiraz C. Lalkaka 
Entreprises, Mumbai 

६,९४५/- ४,७०५/- ३,५३०/- २,४१०/- १,९०५/- १,६८०/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या िविवध िवभागासंाठी आव यक असले या 
य.ुपी.एस.साठी आव यक असले या बॅट या खरेदी करणेकामी Microtronics, Aurangabad यांचे 
उपरो  त याम ये गडद व अधोरेखीत केलेले (Without Tax) वािषक िन नतम दर ि वकारणेत 
येऊन, यांचेकडून आव यकतेनुसार बॅट या खरेदी करणेत या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                 (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
०५ साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेकामी िलफाफा ई-िनिवदेतील .०२ 

दरप के (Commercial Bid) उघडणे व िन नतम दर केले या िनिवदाधारकांना कायादेश पा रत 
करणेबाबत.  

सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नुसार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  ये व अिधकाराबाबत 
कलम न.ं१७ (२) ठ म  ये खालील माण ेतरतदू आहे. 

' ी साईबाबांचे जीवन  याचंे काय,  यां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 
चार- सार करील आिण ी सािह  य ंथालय चालवील व  याचा    िव  तार करील' 

 तािवकः- उपरो  त तरतदुीनसुार प .प.ू ी साईबाबां  या लीला व  याचंी िशकवण याबाबत चार-
सार होणेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत सं  थान कािशत साईच र , पु  तके व 

फोटो  साईभ  तासंाठी उपल  ध क न िदली जातात. 
 तावः- ी साई समाधी शता  दी सन-२०१७-२०१८, ी  या पादकुा दशन व साईभ  त  समंेलन 

सोहळा  या िविवध रा  यां  या राजधानीत होणा-या काय मात बकु  टॉलचे िनयोजन  तािवत आहे, तसचे मं िदर 
प रसरात न  याने ०३ बकु  टॉल सु  केले अस  याने, तसा  ताव िद.३१.१०.२०१६ रोजी साठा सपंत आलेली 
सं  थान कािशत काशने पनुमु ण करणकेामी अंदाजे खच पये. ४,५५,२०,०००/- मा चा  ताव सादर 
करणते आलेला होता.  यात छपाईकामी साईच र , इतर पु  तके व फोट चा समावेश आह.े   

ठरावः- मा.  यव  थापन सिमती िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८२३ अ  वये यावर 
सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केलेली , साठा सपंत आलेली सं  था न कािशत काशने पुनमु ण 
करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात 
आली. तसचे, सं  थान कािशत काशनांवर मळु िकंमत व सवलती  या दराची िकंमत छापणते यावी, असे ठरले.   

उपरो  त सं  थानचे िवषयां िकत कामासाठी सं  थानचे सकेंत  थळावर व वतमानप ात शासक य दराने ई-
िनिवदा सचूना जािहरातीस िस  दी दऊेन  यासाठी िद.१२.०१.२०१७ ते िद.२७.०१.२०१७ अखेर खालील ०८ 
िनिवदा ा  त झाले  या आहते.  
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उप  यव  थापन सिमती िद. १७.०२.२०१७ रोजी  या सभेत िसलबंद पाक टे व ई िनिवदतेील िलफाफा 
.०१ (Technical Bid) उघडून िनिवदतेील पवूपा ते िवषयक कागदप ांची छाननी केली असता िनिवदतेील 

अटी/शत नुसार ा  त  पधक िनिवदाकारांचा त  ता खालील माण ेसादर केलेला आहे.  
अ.ंन.ं िनिवदाकारांचा तपिशल पा / अपा  
०१ ि ंट  लस ा.िल. मुंबई  पा  
०२ सकाळ पेपस ा.िल. को  हापरू  पा  
०३ सपॅ सो  यशुन ा.िल. मुंबई  पा  
०४ चेरी ऑफसेट, सोलापूर  अपा  
०५ टॅको ि हजन ा.िल. मुंबई  पा  
०६ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
०७ सं ती ऑफसेट , सोलापरू  पा  
०८ लोकमंगल ि ंट & पॅक, ा. िल. सोलापरू  पा  

             िवभागाची मागणी/  प  ट अिभ ायः-  तािवत साठा सपंत आले  या सं  थान कािशत काशने 
(पु  तके/ फोटो) पनुमु ण करणकेामी  ई- िनिवदतेील िलफाफा .०२ नसुार दरप के (Commercial Bid) 
उघडून िन  न म दरधारकांना ी साई समाधी शता  दी िनिम  सन २०१७-२०१८  या िनयोजनाकामी लवकरात 
लवकर कायादेश देण ेउिचत राहील.   

उपरो  त सं  थान कामासाठी ा  त ०८ िनिवदपैेक  अ.ंन.ं०४ चेरी ऑफसटे, सोलापरू यांची िनिवदा, ई- 
िनिवदतेील अटी/शत  पान .०३ वरील ०४ नसुार तसचे "यापवू   यांनी परुवठा आदेश िदलेनंतर मागणीनुसार 
छपाईचा परुवठा केलेला नाही . अशा परुवठाधारकां  या  िनिवदा कारवाई केलेपासनू ०३ वष िवचारात घते  या 
जाणार नाहीत" यास अनसु न  यांची िनिवदा अपा  करण ्यात आली आह.े  

करीता उव रत पा  ०७ िनिवदाकारांचे ई-िनिवदतेील िलफाफा .०२ आजचे थािनक उपसिमती 
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा 
तयार करणते आला. 

पु तके छपाईकामी आले या मुळ दरांचा तुलना मक त ा-  
अ.ंन.ं छपाई तपिशल लोकमंगल 

ि ं ट अ  ड 
पॅक, 

सोलापरू 

िनट ि ं टस, 
अहमदनगर 

सॅप ि ं ट 
सो  यशुन 

ा.  िल, 
मुंबई 

सकाळ 
पेपस, 

को  हापूर 

सं ती 
ऑफसेट 
ि ं टस, 

सोलापरू 

ि ं ट  लस 
ा.िल., 
मुंबई 

टॅको हीजन 
ा.िल., 
मुंबई 

०१ ी साई स  च रत पोथी 
मराठी -आव  ती ३५ वी 
(३०००० नग) 

१२५/- १२०/- ८४.५० १४५/- १४५/- ८४/- १११.५९ 

०२ ी साई सतच र - इं जी 
आव  ती २६ वी 
(५०००० नग)  

५४/- ३५/- ३५.१० ५७/- १२६/- ४१.३० ४५.११ 

०३ ी साई सतच र  - तेलग ू
आव  ती २७ वी 
(१००००० नग) 

५९/- ४७/- ४४.५० ७५.५० १२५/- ५४.८५ ६१.५१ 

०४ ी साई सतच र  तािमळ 
आव  ती २१ वी 
(१००००० नग) 

७४.५० ५२.८० ५१.५० ८०.७५ ११९/- ६२.३५ ७१.४८ 

०५ ी सॉईंस  च रत पोथी- 
िहदंी  
आव  ती ३ री 
(१०००० नग) 

११८/- १००/- ९३.४५ १२५/- १३८/- ६५/- ११३.६१ 

०६ ी साईबाबांचे आवतार व 
काय- मराठी 
आव  ती- १८ वी 
(१०००० नग) 

१८/- ०० १२.०९ २१/- २०.९० १३.२५ ०० 
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०७  ी साईनाथ सगणुोपासना 
- मराठी 
आव  ती-५४ वी 
(१००००० नग)  

४.५० ४.९० ४.१६ ६/- ५.६३ ५.३० ०० 

०८ ी साई सगणुोपासना – 
तेलग ू(पॅकेट-साईज) 
आरती आव  ती ०२ वी 
(५०००० नग) 

१२.५० १०.५० १०.२० १४.५० १२.९० ११.९५ ०० 

०९ ी साई  तवन मंजरी-
मराठी 
आव  ती ३९ वी 
(१५०००० नग) 

२.५० २.३० २.२९ २/- ३.८५ २.६० ०० 

१० मलुांचे साईबाबा - मराठी 
आवृ ी .१४ वी 
(७००० नग) 

८.५० ७/- ५.९२ ६/- ७.३८ ६.६० ०० 

११ मलुांचे साईबाबा - इं जी 
आवृ ी .१५ वी  
(२५००० नग) 

९.५० ७.०० ५.९१ ६.५० ४.२८ ६.५५ ०० 

१२ मलुांचे साईबाबा - तेलग ू
आवृ ी .१६ वी  
(५०००० नग) 

११.०० ७.०० ६.७४ ५.९० ५.८८ ७.२० ०० 

१३ मलुांचे साईबाबा - तािमळ 
आवृ ी .९ वी  
(२०००० नग) 

८.५० ७.०० ५.३० ५.९० ५.२८ ६.४० ०० 

१४ मातसृाई – तेलग ू
आवृ ी .६ वी 
(१५००० नग) 

४२/- ३५/- ३४.७५ ७१/- ४३.५० ४३.०५ ०० 

१५ खापड डायरी - तािमळ 
आवृ ी  
(१०००० नग) 

२२/- २१/- १८.२२ १९.५० २१.९० १७.२० ०० 

१६ सिच  साईबाबा  
आवृ ी . १२ वी  
(२०००० नग) 

८.५० ५.९० ५.३६ ५.९५ ७.६८ ७.६० ०० 

१७ ी साईचंे स  यच र  – 
तेलग ूआवृ ी .०६ वी  
(२०००० नग) 

१६३/- ८३.५० ८४/- १०५/- १४६/- ८७.८० १००.५९ 

१८ ी साईनाथ  तवनमंजीरी - 
क  नड 
आवृ ी .०६ वी  
(२५००० नग) 

४.५० ०० २.७१ ३/- ३.९५ ४.१५ ०० 

१९ ी साईच र  - बंगाली 
आवृ ी .९ वी  
(१५००० नग) 

६६.५० ५२/- ५१/- १००/- १२५/- ५९.२० ६५.८९ 

२० ी साईच र  पोथी- तेलग ू 
ओवी टू ओवी 
आवृ ी .०८ 
(२०००० नग) 

११७/- ९२/- ९२.१० १९५/- १३८/- ८४/- ११२.२९ 

२१ ी साईच र  - ओिडया 
आवृ ी .०५ वी  
(१५००० नग) 

५७.५० ४३/- ४१.०५ ९०/- १०५/- ४९.१० ५५.१२ 

२२ ी साई समथच र - इं जी 
झरीन  
आवृ ी .०६ वी  
(१०००० नग) 

१७५/- ०० ११४/- १६४/- १३५/- १२८/- १५४.०१ 
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२३ ी साईनाथ  तवनमंजीरी - 
बंगाली 
आवृ ी .२ री 
(१०००० नग) 

८/- ०० ६.१३ ७/- १२.४८ ७.४५ ०० 

२४ ी साई सतच र - पोथी- 
मराठी िडल  स  
आवृ ी .०१ 
(१०००० नग) 

३००/- २७०/- २२०/- ३००/- २८५/- १५८/- २२७.०१ 

२५ ी साई सगणुोपासना- 
बंगाली, आवृ ी .४ थी 
(१०००० नग) 

९/- ०० ७.४६ ९/- १३.४० ७.३५ ०० 

२६ ी साईच र  – म  याळम 
आवृ ी .०३ 
(५००० नग) 

६९.५० ६२/- ५९.६५ ९०/- १४५/- ७६/- ७२.३५ 

२७ ी साई सगणुोपासना- 
िहदंी आवृ ी .८ वी  
(५०००० नग) 

१०/- १०/- ८.५३ १७/- १२.४८ ९.८० ०० 

२८ ी साई सगणुोपासना- 
गजुराती  
आवृ ी .०३ री 
(१५००० नग) 

१५/- ९/- ८.०४ १५/- ११.६८ १२.२० ०० 

२९ ी साई सगणुोपासना- 
तािमळ  
आवृ ी .९ वी  
(५०००० नग) 

१६/- ११.८० १०.१२ १६/- १२.४८ १९.५० ०० 

३० ी साई सगणुोपासना- 
इं जी 
आवृ ी .१८ वी  
(१०००० नग) 

१६/- १४/- १२.४३ १८/- १४.८० १९.२० ०० 

३१ ी साई सगणुोपासना- 
ओिडया 
आवृ ी .०३ री 
(१०००० नग) 

६/- ६/- ५.६४ ६/- ९.८५ ५.९५ ०० 

३२ ी साईनाथ  तवनमंजीरी- 
पंजाबी  
आवृ ी .०१ 
(५००० नग) 

४/- ०० ३.७७ ५/- ६.८० ६.२० ०० 

 
फोटो छपाईकामी आले या मुळ दरांचा तुलना मक त ा-  

अ.ंन.ं छपाई तपिशल लोकमंगल 
ि ं ट अ  ड 

पॅक, 
सोलापरू 

िनट ि ं टस, 
अहमदनगर 

सॅप ि ं ट 
सो  यशुन 

ा.  िल, 
मुंबई 

सकाळ 
पेपस, 

को  हापूर 

सं ती 
ऑफसेट 
ि ं टस, 

सोलापरू 

ि ं ट  लस 
ा.िल., 
मुंबई 

टॅको हीजन 
ा.िल., 
मुंबई 

०१  दारकामाईत बसलेले 
बाबा-१४x२० 
(५०००० नग) 

४.५० ०० ३.७७ ४/- ३.४० ०० ३.४७ 

०२ दगडावर बसलेले बाबा 
२०x२८ 
(५०००० नग) 

९/- ०० ७.४१ ७.५० ६.४५ ०० ६.५० 

०३ दगडावर बसलेले बाबा 
ीडी फोट- २.५ x ३.५  

(२००००० नग) 
०० ०० ५.२५ ०० १२.५० ०० ३.८७ 
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यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण 
करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ा  झाले होते. 

उपरो  तुलना मक त याम ये सॅप ि ंट सो  यशुन ा. िल., मुंबई यांना जा त छपाईचा 
कायादेश जात अस यामुळे उपसिमतीने यां चे ितिनधीबरोबर दरांबाबत चचा केली असता, यांनी 
यां या ऑिफसला िवचा न दर कमी क न देतो, असे सां िगतले.  

यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु ण 
करणेकामी सॅप ि ंट सो  यशुन ा. िल., मुंबई यांचेकडून लेखी व पात अंतीम दर घे यात येऊन, 
अंतीम दरानुसार मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने संबंधीतांना छपाई कामाचा कायादशे दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
०६ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी कॅ टीन इमारतीम ये ॲ युिमिनअम 

पाट शनम ये केबी स व इतर अनुषंगीक कामांसाठी ा  ई- िनिवदांचा िलफाफा .०२ 
(Commercial Bid) उघडुन यावर िनणय घेणेबाबत. 

  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 
कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही 

योजनांसाठी करणबेाबत तरतदु आह.े यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. .६५८ िद.१९/०९/२०१६ 
 तावना: ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ  णालयाचे बेडचे सं  येत वाढ करणकेामी कॅ  टीन 

इमारतीचे तळमज  यावर  णालयाचे शासिकय कायालये  थलातंरीत करणकेामी अॅ  यिुमिनअम पाट शनम  ये 
केबी  स करणे, आितल भागास रंगकाम करण ेव इतर अनषुंगीक कामे करणसेाठी येणारे अंदाजे .१६ ,४१,६५० /- 
मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प  दतीने िनिवदा मागवनू क न घेणसे मा  . यव  थापन सिमतीचे 

िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत मा  यता दणेते आलेली आहे .  
सदर मा  यतेनसुार ई -िनिवदा सचूना िस  द क न िद.२५/१०/२०१६ ते िद .०२ /११/२०१६ या 

कालावधीत िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या . सदरचे िविहत ा  त झाले  या ई -िनिवदचेा िलफाफा .०१ ) 
Technical bid) िद .०८/११/२०१६ रोजी शासिकय अिधकारी व मु  यलेखािधकारी यांचे उपि थत उघडणते 
आला असनू , ा  त कागदप ांचा छननी अहवाल सादर केला  यावर मु  यलेखािधकारी यांनी Only two 
bidder are qualified असे िनदिशत केले होते  .करीता याकामी फ  त दोनच ठेकेदार पा  होत असलेने , 
याकामी ा  त झाले  या ई-िनिवदा र  क न दसु -यांदा ) 2nd Call) ई -िनिवदा सचूना वतमानप ात व सं थानचे 
सकेंत थळावर िस  क न िद .२६/१२/२०१६ अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या आहते.  

उपरो  त माण े दसु -यांदा (2nd Call) ई-िनिवदा सचूना िस  द के  यानंतर िवहीत मदुतीत खालील 
ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या असनु सदर ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा. 
उपसिमतीचे सभेत उघडणते आला आह.े सदरह ई-िनिवदांचे िलफाफा .०१  ) Technical bid) म  ये ठेकेदार 
यांनी सादर केले  या कागदप ांचा तपिशल खालील माणे आह.े  

अ .नं.  ठेकेदाराचे नांव कागदप ांचा तपिशल शेरा 
बयाना र  कमेचा 
डी .डी व को -या  

िनिवदेची 
िकंमत 

मागील तीन 
वषात 

बांधकाम 
े ात केले  या 

कामाचे 
दाखला 

सावजिनक 
बांधकाम िवभाग /
इतर शासिकय 
िवभागाकडे न द 

के  याचे 
माणप . 

कमचारी 
भिव  य िनवाह 

िनधी 
िवभागाकडे 

न द आहे/नाही 

का या 
यादीत नाव 
समािव  ट 

नसलेबाबत
चे प . 

०१ अॅ  यिुमना 
क  से  ट्स, नािशक 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े  -- जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े 
)ऑन लाईन(  

पा  

०२ संजय जी 
गायकवाड, राहाता 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह े.  जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

०३ िनखील गुजराथी, 
कोपरगाव 

जोडल ेआह.े 
(इ.एम.डी. 

--  जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े अपा  
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.१६५००/- ऐवजी 

.१६०००/-) 
०४ महाजन दस, 

नािशक  
जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े  जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

०५ अिनलकुमार 
क    शन, 
नािशक 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े  जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

०६ आर. ही. कु-
हाडे,  कंुदवेाडी, 
िस  नर, नािशक  

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े  जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

 
सं  थान  णालयाचे बेडचे सं  येत वाढ करणकेामी कॅ  टीन इमारतीचे तळमज  यावर  णालयाचे 

शासिकय कायालये  थलांतरीत करणकेामी करावयाचे कामांसाठी वरील माण े पा  ठेकेदारां या ई-िनिवदा 
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील मुळ दरांचा 
खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला. 

 
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव  िनिवदमेधील मळु दर . 
१ राजाराम िव ल कु हाडे, िस नर, नािशक १७,२३,७३२.५२ 
२ महाजन दस, नािशक  १६,०८,८१७.०२ 
३ सजंय  जी. गायकवाड, राहाता १४,३६,४४३.७७ 

४ अिनलकुमार क शन, नािशक  १६,४१,६५०.०२ 
५ ॲ यिुमना  क से टस, नािशक  १५,२६,७३४.५२ 

 
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील शासक य कायालय कॅ टीन 

इमारतीम ये थलांतरीत करणेकामी ॲ युिमिनअम पाट शनम ये केबी स व इतर अनुषंगीक कामे 
क न घेणेसाठी संजय जी. गायकवाड, राहाता यांचे .१४,३६,४४३.७७ मा  िन नतम ा  झाले होते. 
यांचेबरोबर उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी या दराम ये आणखी ०.५% 

सुट देऊ केली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी संजय जी. गायकवाड, राहाता यांचे 

.१४,२८,२३५/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच अंतीम दर 
यांचेकडून लेखी व पात घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

०७ दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक र ता (पाथवे) करणेकामी ा  ई- िनिवदांचा 
िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडुन यावर िनणय हाणेबाबत. 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम 
कलम २१(१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यापैक  कोण याही 

योजनांसाठी करणबेाबत तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या 
मालम ांची दखेभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  

मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय: िवषयांक त कामासाठी मा.ि सद  य सिमतीचे िदनांक १५ माच, 
२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .१८६  खालील माण ेझालेला आह.े  

“ ... यावर सिव  तर चचा होऊन, ारावती िनवास  थान समोरील गाडनम  ये पेि हगं  लॉक बसवनू 
र  ता (पाथवे) तयार करणसेाठी िवहीत प  दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .१२,२९,९००/- 
मा  खचास मा  यता दे  यात आली.  

तसचे, याकामी येणा-या खचास सं  थान विकलामाफत अज सादर करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यताघे  यात यावी, अस ेठरले.”  
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मा.मुंबई उ च यायालय खंडपीठ परवानगी आदेश.: C.A. No. 5070 of 2015 In P.I.L. 
NO. 18 of 2015 dated 31/07/2015 अ वये परवानगी दणेते आलेली आहे.   

तावना: सदरह कामासाठी खालील तपिशला माण ेई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  
अ. . तपिशल ई-िनिवदा 

कालावधी 
िनिवदा 

अपलोड सादर 
करणेची मुदत 

ा  त ई-
िनिवदांची 

सं  या 

पा  ई 
िनिवदा 
सं  या 

०१. थम ई-िनिवदा मागणी  
(िद.१७/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी नसुार) 

१७/११/२०१५ ते 
३०/११/२०१५ 

३०/११/२०१५ ०२ ०० 

०२. ि दतीय ई-िनिवदा मागणी 
(िद.२२/०१/२०१६ रोजीचे िटपणी नसुार) 

२३/०२/२०१६ ते 
०५/०३/२०१६ 

०५/०३/२०१६ ०० ०० 

०३. ततृीय िनिवदा मागणी (िद.११/०३/२०१६ 
रोजीचे िटपणी नसुार) 

०६/०४/२०१६ ते 
१३/०४/२०१६ 

१३/०४/२०१६ ०३ ०० 

०४. चौ  यादंा ई-िनिवदा मागणी  
(िद.२७/०६/२०१६ रोजीचे िटपणीनसुार) 

२२/०७/२०१६ ते 
२९/०७/२०१६ 

२९/०७/२०१६ ०३ ०० 

०५. पाच  यादंा ई-िनिवदा मागणी  
(िद.२९/०९/२०१६ रोजीचे िटपणीनुसार) 

२५/१०/२०१६ ते 
०२/११/२०१६ 

०२/११/२०१६ ०३ ०२ 

 
वरील माण ेिवषयांक त कामासाठी पाच  यादंा ई-िनिवदा मागणीचे वळेी फ  त दोनच ठेकेदार पा  होत 

अस  याने ा  त झाले  या ई-िनिवदा र  क न सहा  यादंा (6th Call) ई-िनिवदा सचूना वतमानप ात व सं थानचे 
सकेंत थळावर िस  क न  िद.२६/१२/२०१६ अखेर ई-िनिवदा अपलोड करणचेी मदुत देणते येऊन , 
िद.३०/१२/२०१६ पयत िलफाफा .०१ (Technical Bid) सादर करणचेी मदुत दणेते आली होती . सदरचे 
मदुतीत खालील ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या असनू, सदर ई-िनिवदचेा िलफाफा .०१ 

िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेत उघडणते आला आह.े सदरह ई–िनिवदांच े िलफाफा . ०१ 
(Technical Bid) मधील ठेकेदार यांनी सादर केले या  कागदप ांचा तपिशल खालील माणे आह.े 

 
अ. 
नं. 

ठेकेदाराचे नांव कागदप ांचा तपिशल शेरा 
बयाना 

र  कमेचा 
डी .डी व को-
या िनिवदेची 

िकंमत 

मागील तीन 
वषात 

बांधकाम 
े ात केले  या 

कामाचे 
दाखला 

सावजिनक 
बांधकाम िवभाग/ 

इतर शासिकय 
िवभागाकडे न द 

के  याचे 
माणप . 

कमचारी 
भिव  य िनवाह 

िनधी 
िवभागाकडे 
न द आहे .

/नाही.  

का या 
यादीत नाव 
समािव  ट 

नसले 
बाबतचे प . 

०१ अॅ  यिुमना कनसे  ट, 
नािशक 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े जोडला आह.े जोडल ेआह.े 
जोडल ेआह.े 
(ऑन लाईन) 

पा  

०२ मे. अिनलकुमार 
क    शन, नािशक 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

०३. आर. ि ह. कु-हाडे, 
कंुदवेाडी 

जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े जोडला आह.े जोडल ेआह.े जोडल ेआह.े पा  

 ताव: तरी ारावती िनवास  थान समोरील गाडनम  ये पेि हगं  लॉक बसवून र  ता )पाथवे (
करणकेामी  वरील माणे पा  ठेकेदारांचा  ई -िनिवदचेा िलफाफा .०२ ) Commercial Bid) उघडून  यावर 

िनणय होणेस िवनंती. 
यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक र ता 

(पाथवे) करणेचे काम िवभागांतगत क न घे यात यावे. यासाठी आव यक याकामी िवहीत प दतीने 
कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी. तसेच तािवत 
िनिवदा ि या र  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    

      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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०८ सं थानचे मौजे िनमगाव-को हाळे गट न.ं१९५ मधील हेलीपॅड येथील वेट ग लाऊंज दु ती करणे व 
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे कामासाठी ा  झाले या ई- िनिवदांचा वािण यीक िलफाफा उघडून 
यावर िनणय घेणे.  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- २१ (१) 
िव त यव थे या िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतदु ना अधीन राहन, सिमतीकडून पुढीलपैक  सव 
िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल.  

(क) अ वये "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे 
योजनासाठी िव त यव थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर याची तरतदू आह.े" 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :- 
१ ) मा. ीसद  य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. . ३०० खालील माण ेआह.े  

“यावर सिव  तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळ ेयेथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती 
पे  ह ग  लॉक बसिवणसे व वेट ग लाऊंज मधील दु  तीची काम करणसेाठी येणा-या अंदाजे .१५,३८,८७०/- 
मा चे खचास, सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची 
परवानगी घे  यात यावी, अस ेठरले.  

तसचे मा. खंडपीठा  या आदेशास अधीन राहन उपरो  त  तावास मा  यता दे  यात आली.” 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१६  खालील माण ेआह.े 
“यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मौजे िनमगाव-को-हाळ ेयेथील गट न.ं१९५ पै.मधील हलेीपॅडजवळील 
वेट ग लाऊंज भोवती पे  ह ग  लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊंजमधील दु  तीची कामे करणेसाठी िविवध 
प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता देणते आली.”  

तावना:-  िशड  येथे ी साईचंे दशनासाठी येणा या अितमह वा या य साठी सं थानचे मौजे 
िनमगांव- को हाळे येथील गट न.ं१९५ पै. मध े हेलीपॅड तयार करणते आला आह.े त  कालीन कायकारी 
अिधकारी यांनी सदरह हलेीपॅडचे वेट ग लाऊंज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस सचूना िद या हो  या .  

यानसुार सं थानचे हेलीपॅड भोवती पे ह ग लॉक बसिवण े व वेट ग लाऊंज मधील खालील कामे 
करणसेाठी  ताव तयार करणते आला होता. 
०१. वेट ग लाऊंज भोवती पे ह ग लॉक बसिवण े 
०२. वेट ग लाऊंज करीता अॅ य.ु लायड ग िखड या बसवणे 
०३. अंतगत िभंत ना ल टर पट करण े 
०४. दरवा यांना आितल व बाहरेील बाजनेु लॅमीनेट लावण े
०५. िज सम बोड फॉ स िसल ग करण.े 
०६. लोर ग वर PVC मॅटीन टाकणे 
०७. िखड यांना ि हनीिशएन लाईडंस ्लावण े
०८. ि  िसटर सोफे खरेदी करणे  
०९. अॅ टी चबर बनिवण ेकामी एि झ यटुीव टेबल व खचु  खरेदी करणे .  

मा. ीसद  य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार िवधी िवभागामाफत मा . उ  च 
 यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन नं. ५०७३/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ अ  वये 

अज सादर कर  यात आला होता. तथापी शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं  थानचा कारभार 
पहाणेसाठी न  याने मा.  यव  थापन सिमतीची सद  याची िनयु  ती केलेली आह.े  यामळेु, मा. उ  च  यायालयाने 
िद.१३/०३/२०१२ रोजी  या आदशेाने गिठत केले  या मा. ीसद  य सिमतीचा कायकाल सपंु  टात आलेला 
अस  याने न  याने गठीत झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१६/०८/२०१६ रोजीच े सभतेील आय  या 
वेळेचा, िवषय  न.ं ०२  िनणय . ५५६ अ  वये मा. उ  च  यायालयाची मा  यता घेणकेामी दाखल केलेले ३३ 
िसि हल अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत िनणय समतं झाला. सदरह िनणयानुसार िवधी िवभाग यांनी  याचंे 
जा. . एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने सदरह िस  हील अॅ  लीकेशन मा. 
उ  च  यायालयातनू मागे घे  यात (Withdraw) आले अस  याचे कळिवले आह.े  

मौजे िनमगांव को-हाळे गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊंज भोवती पे  ह ग  लॉक 
बसिवण े व वेट ग लाऊंज दु  ती  करणेसाठी िज  हा दरसचुी २०१५-२०१६ चे अंदाजप कानसुार 
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.११,२८,१८१/- मा  खच अपे ीत आह.े तसेच वेट ग लाऊंज करीता वरील माण ेफिनचर खरेदी करणेसाठी 
अंदाजे .२,२९,७५२/- मा  खच अपे ीत आह.े  

याकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानसुार िविहत प  दतीने ई-
िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता देणते आली आह.े  यानसुार इकडील 
िवभागाचे िद.२९/१०/२०१६ रोजीचे िटपणी अ  वये ई-िनिवदा सचुना िस  द करणसे मा  यता िमळाली.  यानुसार 
ई-िनिवदा सचुना वतमानप ात व सं  था नचे सकेंत  थळावर िस  द करणते आली. िद. ०५/१२/२०१६ पयत  या 
ई-िनिवदा अपलोड करणे  या मदुतीत फ  त एकच िनिवदा जमा झा  याने सदरह  कामी ई-िनिवदा जमा करणेस 
िद.१५/१२/२०१६अखेर मदुतवाढ देणते आली. तसचे टे  नीकल िबड मधील कागदप  सं  थानकडे जमा करणचेे 
मदुतीत एकुण सहा ठेकेदारांनी ई-िनिवदा जमा के  या आहते. तसचे खालील ठेकेदारांचे तां ीक मािहतीचे िलफाफे 

ा  त झालेले आहते. 
अ.न. ठेकेदाराचे नाव आवक नंबर िदनांक 
१ हमेंत जी. मुथा, राहरी १७३७९ ०७/१२/२०१६ 
२ अिनल कुमार क  स  शन, नािशक  १८२४८ १७/१२/२०१६ 
३ आर. ि ह. कु-हाडे, नािशक  १८२४७ १७/१२/२०१६ 
४ रिवं  साहबेराव िशदंे , को  हार ब.ु १८२४६ १७/१२/२०१६ 
५ वामने िवजय मि छं , माळेवाडी १८२१५ १६/१२/२०१६ 
६ अिभषके क    शन, औरंगाबाद  तां ीक मािहतीचा िलफाफा जमा केला नाही.  

वरील माण े ा  त झाले  या ई- िनिवदांचा तां ीक िलफाफा मा.  थानीक उपसिमती िद.१७/०२/२०१७ 
रोजीचे सभेत उघड  यात आला आह.े  यापैक  खालील ठेकेदार पा  आह.े  

अ.न. ठेकेदाराचे नाव 
१ हमेंत जी. मुथा, राहरी 
२ अिनल कुमार क  स  शन, नािशक  
३ आर. ि ह. कु-हाडे, नािशक  
४ वामने िवजय मि छं , माळेवाडी 

तरी सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊंज 
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊंज मधील दु तीचे कामासाठी ा  त  झाले  या ई-िनिवदां पैक  
उपरो  त ०४ ठेकेदारांचे वािण  यीक िलफाफे उघडून  यावर िनणय होणसे िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव-को हाळे गट न.ं१९५ मधील हेलीपॅड 
येथील वेट ग लाऊंज दु ती करणे व भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम िवभागांतगत क न 
घे यात यावे. याकामी आव यक असलेले सािह य खरेदीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी.  

तसेच यािठकाणी सं थानम ये इतर  असलेले सोफे ठेव यात यावे व तािवत 
िनिवदा ि या र  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

      (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 

०९ ी साई सादालय येथील बायोगॅस लँट व बुंदी िकचनचे प ाशेड प रसरात पे ह ग लॉक 
बसिवणेकामी ा  झालेले कोटेशनचा वािण यीक िलफाफा उघडून यावर िनणय घेणे.  

   ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद:- 
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ  वये, “मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी 
दखेभाल,  यव  थापन व शासन करणे” अशी तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभेत उपरो  िवषयाबाबत खालील िनणय समंत कर यात आलेला आह:े- 
१. िद.३०/११/२०१७ रोजी झाले या  मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .७७३ 

“यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील बायोगॅस  लॅ  ट व बुंदी िकचनचे प ाशेड 
प रसरात पे  ह ग  लॉक बसिवणसेाठी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक 
खचास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना:- ी साई सादालयात फुड वे  टेज सम  या दरू करणकेरीता इमारती  या  उ  तर बाजसू पाच 
मे.टन मतेचा बायोगॅस  लॅ  ट कायाि वत करणते आलेला आहे. सदर क  पा  या डायजे  टर टाक  या बाजु ने व 
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इतर िठकाणी पावसाचे पाणी साच  याने  िचखल तयार होतो तसचे सदरचा क  प बघणकेरीता मा. िव  व  त, 
शासक य अिधकारी इतर मखु मा  यवर येत असतात. याकरीता मेकॅिनकल िवभागाने उपरो  त िठकाणी पे  हर 
 लॉक बसिवणेबाबत इकडील िवभागास कळिवले आह.े तसेच सादालया  या मागील बाजूस बुंदी प ाशेड मधे 

साईभ  तानंा दशन रांगेत दे  यात येणारी बुं दी तयार कर  यात येते. सदर प ाशेड समोरील काही भागात पे  ह ग 
 लॉक बसिवण ेआव  यक आह.े याबाबत लाडू व बफ  साद िनिमत  िवभागाने  याचंे िद.०३/०९/२०१६ रोजीचे 

प ाने कळिवले .  
बायोगॅस  ला  ट भोवती व बुंदी िनिमती शेड भोवतीचे ३४६ चौ.मी. जागेत पे  ह ग  लॉक बसिवणकेामी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ७७३ अ  वये पये २,७१,८०८/- मा चे 
खचास व याकामी िविहत प  दतीने िनिवदा मागिवणेस मा  यता दे  यात आली आह.े   

 ताव:- बायोगॅस  ला  ट भोवती व बुं दी िनिमती शेड भोवतीचे जागेत पे  ह ग  लॉक बसिवणकेामी 
येणारा खच हा र  कम .३,००,०००/- मा पे ा कमी अस  याने याकामी ठेकेदारांना प  दऊेन िविहत प  दतीने 
कोटेशन मागिवणेस तसेच या कामासाठी जा  तीत जा  त  पधा  मक कोटेश  स ा  त  हावेत याकरीता कोटेश  स 
मागणीची सचूना सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द करणेस िद.१४/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता 
दे  यात आली होती.  यानसुार इकडील जा. . ५३३३/२०१६ िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे कोटेशन प ा  वये 
कोटेशन मागिव  यात आले होते. तसचे सं  थानचे सकेंत  थळावर िनिवदा सचूना िस  द करणते आली होती.  
िद.०३/०२/२०१७ अखेर पयतचे कोरी कोटेशन अज िव ची अंतीम मदूत ठेव  यात आली होती. सदरह मदूतीत 
०४ ठेकेदारांनी कोटेशन अज िवकत घेतले होत.े िसलबंद कोटेशन सादर करणचेे िद.०६/०२/२०१५ अखेरचे 
मदूतीत खालील ठेकेदार यांनी कोटेशन सादर केले आह.े  

अ.न.ं ठेकेदाराचे नांव व गांव आवक मांक िदनांक 
०१ ी. सजंय गणपत गायकवाड , राहाता  २२२१५  ०६/०२/२०१५  
०२ ी. िवजय मि छं  वमण,े माळेवाडी  २२२१४  ०६/०२/२०१५  
०३ ी. अिभषेक क    शन, औरंगाबाद  २२२१७  ०६/०२/२०१५  

वरील माण े ा  त झाले  या कोटेशनचा तां ीक िलफाफा मा.  थानीक उपसिमती िद.१७/०२/२०१७ 
रोजीचे सभेत उघड  यात आला असनू उपरो  त ितनही ठेकेदार तां ीक  टया पा  अस  याने  याचंा वािण  यीक 
िलफाफा उघडून  यावर िनणय होणसे िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील बायोगॅस लँट व बुंदी िकचनचे 
प ाशेड प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम िवभागांतगत क न घे यात यावे. याकामी आव यक 
असलेले सािह य खरेदीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास 
मा यता दे यात यावी. तसेच तािवत िनिवदा ि या र  करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
१० ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुल िडजीटल म क रता ोजे टर व इतर सािह य खरेदी करणेकामी 

ा  दरप के उघडणेबाबत.  
सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतुद- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम 

.१४ (भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द 
केलेला अिधिनयमामधील मांक १७ ( १ ) व १७ (२ ढ ) नुसार सव कार  या धमिनरपे   िश णास चालना 
दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहाय करील, तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था  थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमती ठराव मांक-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६रोजीचे सभेत 
िवषय न.ं १२, िनणय .६९९ 

ा  तािवक– िवषयाक त कामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेत 
िवषय न.ं १२, िनणय .६९९ खालील माणे झालेला आह.े   

“….. यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलक रता नामं िकत कंपनीचे 
ोजे  टर होम ि पकर िस  टम व इतर सािह  य िवहीत प तीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या 

अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी जािहरात िस  करत ेवळेेस,  याम  ये िविश  ट कंपनी  या 
नावाचा समावेश न करता, फ  त तपिशल दे  यात यावा, अस ेठरले ”  
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उपरो  त खरेदीकामी अंदाजे .१,००,०००/-पयतचा खच अपेि त अस  याने वृ  तप ात जािहरात न 
दतेा सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात व कोटेशनचा नमनुा िस  क न  परुवठादारांना कोटेशन मागणी फॉम 
पाठवनू  यांचेकडून दरप क मागिवण े अस  याने, सदर सािह  य खरेदीकामी दोन वेळा मािहती तं ान 
िवभागामाफत सं  थानचे सकेंत  थळावर जािहरात िस  कर  यात आली. परंत ूिद. १०.१२.२०१६ अखेर एकच 
िनवीदा ा  त झा  याने िद.०६.०१.२०१७ रोजीचे मंजरू िटपणीने  िद. ०१.०२.२०१७ ते िद. १५.०२.२०१७ 
अखरे ितस-यांदा जािहरात िस  कर  यात आली  यास  अनुस न मदुतीअंती ४ दरप कांची बंद पाक टे ा  त 
इकडील कायालयाकडे ा  त झालेली आहते.   याबाबतचा  तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं कोटेशन धारकांच ेनांव  आवक नंबर /िदनांक  िनवीदा  
०१  एम.बी. ेिडंग कंपनी, सुभाष रोड, नािशक रोड  २२५९२ / ११.०२.२०१७  बंद पाक ट  
०२ िदशा पॉवर कं ो  स, नािशक  २२५९३ / ११.०२.२०१७  बंद पाक ट  
०३ कुसुमा ए  टर ायजसे, शारंगपुर रोड नािशक  २२५९४ / ११.०२.२०१७  बंद पाक ट  
०४  र ी ए  टर ाजेस, गंजमाळ, नािशक  २२५९२ / ११.०२.२०१७  बंद पाक ट  

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल करीता ोजे  टर व इतर साही  य खरेदी करणकेामी  ा  त झालेली 
दरप कांची बंद पाक टे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकांसम  उघडणते येऊन, 
यामधील मुळ दरांचा खालील माण ेतुलना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.नं. दरप कधारकाचे नाव  दरप कामधील एकि त 
मळु दर . 

१ एम.बी. ेिडंग कंपनी, सभुाष रोड, नािशक रोड  ७४,४००/- 
२ िदशा पॉवर कं ो  स, नािशक  ७८,४००/- 
३ कुसमुा ए  टर ायजेस, शारंगपरु रोड नािशक  ७६,२००/- 
४ र ी ए  टर ाजेस, गंजमाळ, नािशक  ७२,३००/- 

ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुल िडजीटल म क रता ोजे टर खरेदी करणेसाठी 
िस दीस िदले या जािहरातीम ये मॉडेल VPL-DX142 चे दर मागिवणेत आलेले होते. परं तु 

म यंतरी या कालावधीम ये सदरह मॉडेल बंद होऊन, नवीन मॉडेल VPL-DX240 बाजाराम ये 
उपल ध झालेले आहे. तसेच दरप कधारकांनी नवीन मॉडेल VPL-DX240 चे दर दरप काम ये नमुद 
केलेले आहेत, अशी मािहती ाचाय, इिं लश  िमडीयम कुल यांनी उपसिमती सभेसमोर िदली व 
उपसिमतीने मॉडेल VPL-DX240 चे दर ि वकारणेत यावे, अशा सुचना िद या. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश  िमडीयम कुल िडजीटल म क रता 
ोजे टर खरेदी करणेसाठी व इतर अनुषंगीक सािह य खरेदी करणेकामी र ी ए  टर ाजेस, गंजमाळ, 

नािशक यां चे एकि त .७२,३००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.(कायवाही- ाचाय, इिं लश  िमडीयम कुल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
११ आटा व बेसन िगरणीचे जाते आऊटसोस प दतीने टाकणे व निवन जाते िफट ग करणेकामी ा  

कोटेश स उघडणेबाबत.  
ी साई सादालयात लाडू, बुंदी व चपाती बनिवणकेामी आव  यक बेसन व आटा तयार करणकेामी 

१८ इचं साईज  या तीन व १६ इचं साईज  या तीन अशा एकूण ६ िगरणी कायरत आहते. या िगरण ची गुणव  ता व 
आऊटलेट िमळणकेरीता िनयिमत जा  यानंा टाके टाकावे लागतात िकंवा निवन जाते िफट ग करावे लागतात.  
मागील कायादशेात या िगरण ना टाके टाकणेसाठी व निवन जाते िफट ग करणचेी मदुत िदनांक ३१/०१/२०१७ 
रोजी सपंलेली आहे. फेबवुारी २०१५ ते जानेवारी २०१७  या दोन वषा  या कालावधी करीता १८ इचं साईजचे 
जातेला टाके मारणकेरीता ी आ  णासाहबे बावके यांना ती नग २४०/- व १६ इचं साईज  या जातेकरीता िदनेश 
आसाराम गजुर यांना ती नग . १७९/- या माणे कायादश दे  यात आलेला आह.े फे वुारी २०१५ ते स  टबर 
२०१६ या १९ मिह  या  या कालावधीकरीता र  कम  १,०१,१७१/- एवढा खच आलेला असनू ित महा 
सरासरी र  कम . ५३२४/- खच झालेला आह.े  पढुील िदनांक ०१/०२/२०१७ ते ३१/०१/२०१९ या दोन वषाचे 
कालावधीकरीता जातेला टाके मारण े व निवन जाते िफट ग करण े यासारखी कामे आऊटसोस ग प तीने 
करणकेरीता  थािनक जाते टाकणा-या टेि निशयन यांचेकडून क न घेणकेामी कोटेशन मागिवणेस मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ९३१ अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े  
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उपरो  त मा  यतेनुसार जा.न.ं एसएसएस/वशी-मेकॅिनकल/५४५५/२०१७ िदनांक २१ जानेवारी, २०१७ 
अ  वये ५ जाते टाकणा-या टे  नीिशयन यांना कोटेशन देणकेामी प े पाठिव  यात आली. या प ाम  ये कोटेशन 
सं  थानकडे पाठिव  याची अं ितम मदुत िदनांक ०३/०२/२०१७ अशी दे  यात आली होती. या मदुतीत खालील 
टे  नीिशयन यांनी बंद पाक टाम  ये कोटेश  स िदलेली आहते : 

अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नांव आवक मांक िदनांक 
१ ी िनतीन सधुाकर पाळंद,े म.ुपो. राहाता २१७०५ ३०/०१/२०१७ 
२ ी आ  णासाहेब दगडू खैरनार, म.ुपो. मढी २१७२३ ३१/०१/२०१७ 
३ ी ह रभाऊ सयुभान गमे, म.ु केलवड २२०६२ ०३/०२/२०१७ 
४ ी बाळासाहेब बाबरुाव ढगे , म.ुपो. को-हाळे, २२०६३ ०३/०२/२०१७ 
५ ी आ  णासाहेब सखाराम बावके, म.ुपो. साकुरी २२०६४ ०३/०२/२०१७ 

 
उपरो  तपशीला माण े५ जाते टाकणा-या टे  नीिशयन यांचेकडून कोटेश  स ा  झालेली आहते. सदर 

कोटेश  स मा. थािनक उप-सिमतीचे सभेपढेु उघडावी लागणार आहते .  
ी साई सादालयातील आटा व बेसन िगरणीचे िदनांक ०१/०२/२०१७ ते ३१/०१/२०१९ या दोन 

वषाचे कालावधीकरीता जाते टाकणे व निवन जाते िफट ग करण े ही कामे आऊटसोस पद्  ती ने टे  नीिशयन 
यांचेकडून क न घेणकेामी ा  त झालेली कोटेश  स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशन 
धारकांसम  उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नाव  १६ इचं  जा याला 

टाके मारण े
१८ इचं  

जा याला 
टाके मारण े

नवीन १६ 
इचं जाते 
बसिवणे  

नवीन १८ 
इचं जाते 
बसिवणे  

  कोटेशनमधील एकि त ती नग मळु दर . 
१ ी िनतीन सधुाकर पाळंद,े 

म.ुपो. राहाता 
२२५/- २५०/- १५००/- २०००/- 

२ ी आ  णासाहेब दगडू 
खैरनार, म.ुपो. मढी 

१७५/- २३५/- ९७५/- १३४५/- 

३ ी ह रभाऊ सयुभान गमे, म.ु 
केलवड 

२५०/- ३१०/- १३००/- १५००/- 

४ ी बाळासाहेब बाबरुाव ढगे , 
म.ुपो. को-हाळे 

२००/- ३००/- ९००/- १०००/- 

५ ी आ  णासाहेब सखाराम 
बावके, म.ुपो. साकुरी 

१९८/- २४८/- १०००/- ११००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, आटा व बेसन िगरणीचे जा यांना आऊटसोस प दतीने टाके 
टाकणेकामी ी आ  णासाहेब दगडू खैरनार, म.ुपो. मढी यांचे व निवन जाते बसिवणेकामी ी 
बाळासाहेब बाबुराव ढगे, म.ुपो. को-हाळे यां चे उपरो  तुलना मक त याम ये गडद व अधोरेखीत 
केलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.         (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
१२ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  

आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 
सुचना िद या, या मा य कर यात आ या.  
(१) कोटेशन/ ई-िनिवदाधारकांकडून रा ीयकृत बँकाचे बयाणा रकमेचे डी.डी. मागिवणते येतात. परंत ु
बरेचसे कोटेशन/ िनिवदाधारक खाजगी बँकांच ेडी.डी. सादर करतात. खाजगी बँकांच ेडी.डी. अस यामळेु सं थान  
िनयमानसुार  ते अपा  ठरतात व परेुशा कोटेशन/ िनिवदांअभावी फेरजािहरात िस द करणचेी आव यकता 
भासते. याकरीता यापढेु  खरेदी ि येम ये रा ीयकृत बँकांबरोबरच खाजगी बँकाचेही डी.डी. ि वकारणते यावेत.   

  (कायवाही- सव िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
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िवषय न.ं०३ िदनांक ०६.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 
करणे. 

िनणय .२२५ िदनांक ०६.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या णालय उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 
मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 

०१ ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये यां ि क करणासह व छतेचे काम 
आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ा  ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा उघडुन िनणय होणेबाबत.  

  ी साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यां िञक करणासह 
 व  छतेचे कामकाज मे.बी  हीजी इिंडया िल. पणुे यांना िद.२१/०१/२०१३ आदेशा  वये १ वष कालावधीसाठी 

दे  यात आले होत.े सदर कामाची मदुत संप  याने  यानंा २ मिहने कालावधीसाठी मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. 
सदर मदुतवाढीचा कालावधी संपु  टात आ  यानंतर दखेील िनिवदा ि या पणु न झा  याने िद.२८/०४/२०१४ चे 
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यांचे मा  यतेने पवु  या अटी-शत स अिधन राहन आह े  याच मंजरु दराम  ये सदर 
कामास निवन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत मदुतवाढ िदलेली आहे . दर  यान  या काळात िद.०३/०२/२०१४ ते 
१५/०२/२०१४ व १५/०५/२०१४ ते ३०/०५/२०१४ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणते आली होती. 
परंत ुदो  ही ई-िनिवद े ि येत दोनच िनिवदा ा  त झा  याने फेर िनिवदा कर  याचे ठरले. 

  िद.१०/१२/२०१४ रोजी  या मंजरु िटपणीनुसार ी साईबाबा हॉि पटल करीता वाढीव २२ कमचारी व 
ी साईनाथ  णालया करीता वाढीव ६ कमचारी अस े दो  ही  णालयाकरीता १२५+२८ अस े एकुण १५३ 

कमचारी पॉई  टची मा  यता िमळाली. सदर िवषय मा.िञसद  य सिमती  या िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे 
सादर केला असता " ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालया  या  व  छतेचे काम यांञीक करणासह आऊटसोस 
प  दतीने देणकेामी येणा-या खचास सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा. मुबंई उ  च  यायालया  या 
औरंगाबाद, खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा.खंडपीठाचे आदेशानसुार पढुील कायवाही कर  यात यावी." 
असा िनणय झाला होता. परंत ुन  याने मा. यव थापन सिमती गठीत झा  याने सदरचा िस  हील अज मागे घे  यात 
आला. 

  स  या दो  ही  णालयाकरीता सन २०१३-१४ करीताचे कंञाटदारच १२५ कमचारी पॉई  टवर 
 व  छतेकामी आव  यक असणारे केमीक  स व आव  यक सािह  यासह ती मिहना र  कम .१२,२२,८२०/- 

(अ री . बारा लाख बावीस हजार आठशे वीस माञ) माण ेकाम करत आहे. सदर कंञाटदारने िकमान वेतनात 
व केमीकल िकंमतीत वाढ झा  याने वाढीव रकमेची मागणी केलेली होती.  यामळेु निवन िनवदा ि येसाठी सदर 
रकमेम  ये २५ ट  के वाढ ा य धर  यास दो  ही  णालयाचे यांञीक करणासह  व  छते कामी एकुण १५३ 
कंञाटी कमचारी व आव  यक सािह  यासह/सामु ीसह एक वषासाठीचा ठेका िद  यास ित मिहना अंदाजे र  कम 
.१८,७०,९१४/- पुणािकत १९,००,०००/- इतका खच अपे ीत आह.े या माणे (वािषक र  कम 
.२,२८,००,०००/-) अंदाजीत खच अपे ीत आह.े  

  िद.१९/०९/२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.०८ िनणय 
.६६५ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यां िञक करणासह  व  छतेचे काम 

आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी िवहीत प  दतीने िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा-या र  कम 
.२,२८,००,०००/- चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े 

   यानसुार सदरकामी अहमदनगर , औरंगाबाद, मुंबई, पणु े व नािशक या शहरां  या वतमान प ात 
जाहीरात िस  द कर  यात आली होती. तसचे ी साईबाबा हॉि पटलमधील ई.डी.पी िवभागामाफत महारा   
शासना  या www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर व मािहती तञं ान िवभागामाफत सं  थान  या 
सकेंत  थळावर ई-िनिवदाबाबतची जाहीरात िस  द कर  यात आली होती. तसचे एकूण २१ परुवठाधारक यांना 
फोन व ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. ई-िनिवदा िव ची मदुत िद.१६/१२/२०१६ ते 
११/०१/२०१७ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदे  या हाड कॉपी ि वकार याची अंितम मदुत 
िद.१६/०१/२०१७ अखेर ठेव यात आली होती. 

   यानसुार ऑनलाईन ०८ िनिवदा आले  या आहते. परंत ु ी साईबाबा हॉि पटकडे  य ात खालील 
०९ िनिवदाधारकां  या हाड कॉपी ा  त झाले  या आहते.   याचंा तपिशल खालील माण.े,  
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अ.नं  िनिवदाधारकाचे नावे ा  त िठकाण व िदनांक 
१ एम.पी इटंर ायसेस अॅ  ड असोिसएटस िल. पुण े ी साईबाबा हॉि पटल िद.०३/०१/२०१७ 
२ बी.  ही.जी इिंडया िल. पणुे सामा  य शासन िवभाग  िद.०३/०१/२०१७ 
३ ी राम इटंर ायसेस, मुंबई मुंबई कायालय  िद.०४/०१/२०१७ 
४ अप-शॉट यटुीलीटी  स  ह ससे, चे  नई  ी साईबाबा हॉि पटल िद.०५/०१/२०१७ 
५ गो  डन हॉि पटॅलीटी स  ह सेस, मुंबई मुंबई कायालय िद.०५/०१/२०१७ 
६ ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई    ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७ 
७ सीएलआर फॅसीलीटी स  ह सेस, पणुे ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७ 
८ िस  मा टेक. सोलशुन इिंडया िल . पुण े सामा  य शासन िवभाग िद.०७/०१/२०१७ 
९ सिुमत फॅसीलीटी, पणुे सामा  य शासन िवभाग िद.१०/०१/२०१७ 

 
  वरील माणे ा  त झाले  या तां ि क िनिवदा िद.१७/०२/२०१७ रोजी उपसिमती सभेपढेु  उघड यात 

आले  या असनू यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आहे. वरील ा  त 
िनिवदाधारकां पैक  सीएलआर फॅसीलीटी स  ह ससे, पुण ेयांची ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झालेली नाही.  यामळेु 
 याचंी िनिवदा अपा  ठरवावी लागणार आह.े 

  साईबाबा सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाचे यां िञक करणासह  व  छतेचे 
कामकाज आऊटसोस प  दतीने क न घेणकेामी पा  असले  या आठ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा आजचे 

णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार 
करणते आला. 

अ.नं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त 
मुळ दर . 

१ सिुमत फॅसीलीटी, पणुे  २,५८,०३,८०७.२४ 
२ बी.  ही.जी इिंडया िल. पणुे २,२५,८१,४४४/- 
३ ी राम इटंर ायसेस, मुंबई २,१९,३६,३७२/- 
४ ि पक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई    २,५८,२४,०००/- 
५ एम.पी इटंर ायसेस अॅ  ड असोिसएटस िल. पुण े २,३७,९०,७८०/- 
६ गो  डन हॉि पटॅलीटी स  ह सेस, मुंबई २,२४,५३,३२३.३६ 
७ िस  मा टेक. सोलशुन इिंडया िल . पुण े २,१९,९५,९६४/- 
८ अप-शॉट यटुीलीटी  स  ह ससे, चे  नई २,४५,९०,६२८/- 

   
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ 

णालयाम ये यां ि क करणासह व छतेचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ी राम 
इटंर ायसेस, मुंबई याचे एकि त .२,१९,३६,३७२/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           

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

०२ ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी ा  कमिशयल ई-
िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत. 

ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची मागणी 
केलेली आह.े Neuro O.T. या िवभागाम  ये मदू  या  वेगवेगळया श  ि या (उदा. मण  या  या, माने  या, 
मदू  या  इ. श  ि या) कर  यात येत असनू िदवसिदवस राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतगंत  णांची सं  या 
वाढत अस  यामळेु ऑपरेशनची सं  या  वाढलेली आहे. मदू  या  ऑपरेशनसाठी वेगवेगळया Instrument ची 
आव  यकता असते. स  या  याचंेकडे असलेले Instrument ह े८ – ९ वषापवू  खरेदी केलेले होते व ते वाप न 
खराब झालेले आहते.  यामळेु दनैं िदन श  ि या करताना अडचणी िनमाण होतात,  यामळेु  यांनी नवीन 
Instruments ची मागणी केलेली आह.े  
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िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .४०३ अ  वये ी साईबाबा 
णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता अ व ब  तावात नमदु केलेले Instrument िवहीत प  दतीने ई-

िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या एकि त अंदाजे र  कम .४,१९,०९६/- मा चे खचास मा  यता 
िमळालेली आह.े 

वरील मा  यतेनुसार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे 
सकेंत थळावर वरील माण े जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसचे परुवठाधारकांना ई-मेल ारे 
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६ 
पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठेव यात आली 
होती.  यास अनुस न एकूण ०५ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या  आहते,  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer 
1 Austin Health Care, Pune 
2 Maharashtra Surgicals, Thane 
3 South India Surgical Co.Ltd., Chennai 
4 Dolphin Surgicals, Thane 
5 AVM Health Care Products Pvt.Ltd., New Delhi 

 
वरील माण े ा  त तां ि क ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे सम  

उघड  यात आले  या असनू ा  त िनिवदांचा तां ि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े 
उपरो  त खरेदीकामी पा  असले  या पाच कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती 

सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला.  
 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 Austin Health Care, Pune २,३८,४०७/- 
2 Maharashtra Surgicals, Thane २,५९,९६४.७२ 
3 Dolphin Surgicals, Thane  २,१४,९५०/- 
4 South India Surgical Co.Ltd., Chennai २,७१,३७०/- 
5 AVM Health Care Products Pvt.Ltd., 

New Delhi 
२०,११,६६८/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता 

आव यक असलेले सािह य खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत 
केलेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. संबंधीतांना पुरवठा आदेश देणेपुव  सदरह सािह य वापरणा या 
डॉ टरांचा अिभ ाय घे यात यावा व ते सािह य वापर यास यो य असेल तरच पुरवठा आदेश दे यात 
यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा. तसेच या सािह यांसाठी समान 
िन नतम दर ा  झालेले आहेत, असे सािह य खरेदी करणेकामी सम माणात िवभागून पुरवठा आदेश 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
०३ ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता Instrument खरेदीकामी ा  

कमिशयल ई-िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत. 
ी साईबाबा णालयातील CTVS O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची मागणी 

केलेली आह.े ी साईबाबा  णालयातील कािडयाक ओ.टी. या िवभागात दनैं िदन दया  या श  ि या होतात. 
(उदा.A.S.D., V.S.D., बायपास,  हॉ  व र  लेसमटच)े सदरचे ऑपरेशन ह े दयाशी िनगडीत असते. छातीचे 
दोन भाग क न सदर ऑपरेशन केले जाते. सदर ऑपरेशन  या वेळेस Instruments ची अ  यंत आव  यकता 
असत.े  

सदर Instrument खरेदीकामी अंदाजे खचासाठी M/s. South India Surgical Co. Ltd., 
Mumbai यांचेकडून ई–मेल  दारे दरप क मागिव  यात आले होते.  यानसुार M/s. South India Surgical 
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Co. Ltd., Mumbai यांचे दरानुसार उपरो  त Instrument खरेदीकामी अंदाजे र  कम .४,०८,३७५/- (अ री 
पये - चार लाख आठ हजार तीनशे पं  याह  तर मा )  इतका खच अपेि त आह.े  

िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३९५ अ  वये उपरो  त 
Instrument िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा-या .४,०८,३७५/- (अ री पये 
- चार लाख आठ हजार तीनशे पं  याह  तर मा ) इत  या खचास मा  यता िमळालेली आह.े 

वरील मा  यतेनुसार सदरचे खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे 
सकेंत थळावर वरील माण े जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसचे परुवठाधारकांना ई-मेल ारे 
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६ 
पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठेव यात आली 
होती.  यास अनुस न एकूण ०५ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. तथािप  य ात चार िसलबंद 
िनिवदा ा  त झाले  या आहते,  याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer 
1 Maharashtra Surgicals, Thane 
2 Dolphin Surgicals, Thane 
3 Austin Health Care, Pune 
4 South India Surgical Co.Ltd., Chennai 

 
वरील माण े ा  त झाले  या तां ि क ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेपढेु 

सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त िनिवदांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला 
आह.े  

उपरो  त खरेदीकामी पा  असले  या चार कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती 
सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 Austin Health Care, Pune ४,६३,२४५/- 
2 Maharashtra Surgicals, Thane ६,६४,१३१.८३ 
3 Dolphin Surgicals, Thane  ३,४६,२६०/- 
4 South India Surgical Co.Ltd., Chennai ४,३५,९०४/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता 

आव यक असलेले Instrument खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व 
अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. संबंधीतांना पुरवठा आदेश देणेपुव  सदरह 
सािह याबाबत या े ातील त ांचा अिभ ाय घे यात यावा व ते सािह य वापर यास यो य असेल 
तरच पुरवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा. तसेच 
या सािह यांसाठी समान िन नतम दर ा  झालेले आहेत, असे सािह य खरेदी करणेकामी 

सम माणात िवभागून पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                  (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  
०४  ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 या िवभागाकरीता Cautery Machine खरेदीकामी ा  

कमिशयल ई-िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत.   
  ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी. ही.टी.एस ओ.टी न.ं 2 म  ये िद.१०/०३/२०१५ रोजी शॉट 

सिकटमळेु आग लागली होती,  यामळेु ओ.टी. मधील Cautery Machine जळा  यामळेु खराब झालेले आहे. 
यामळेु सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 िवभागाने िद.11/05/2015 (औषध भाडंार ा  िद.14/05/2015) चे मागणी 

प का वये 1 नग Cautery Machine ची मागणी केलेली आह.े  
सदर Cautery Machine खरेदीकामी M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यांचेकडून 

दरप क मागिव  यात आले होते.  याचंे दरप कानूसार सदर Cautery Machine खरेदीकामी अंदाजे 
.५,५०,०००/- इतका खच अपे ि त आह.े  खराब झाले  या Cautery Machine ची िवमा पॉलीसी काढ  यात 
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आलेली अस  यामुळे सदर Cautery Machine खरेदी के  यानंतर  याचे बील सं  थानला िवमापॉलीसी कडून 
परत िमळणार आहे. 

उपरो  त ०१ नग Cautery Machine िविहत प  दतीने ई- िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या 
र  कम .५,५०,०००/- चे खचास िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .३९१ 
अ  वये मा  यता िमळालेली आह.े 

वरील मा  यतेनसुार दिैनक दबंग दिुनया – मुंबई, पु  यनगरी– नािशक, सामना- पणुे, सामना– औरंगाबाद, 
सं  यानंद – मुंबई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत थळावर वरील माणे 
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसचे एकूण १०५ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत 
कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत िद.१२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, 
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.३०/०१/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती.  यानुसार एकूण ०३  
िनिवदाधारकांनी िनिवदा Upload केले  या आहते. सं  थानच े िशड  कायालयात ०२ िनिवदा ा  त झाले  या 
असनू, मुंबई कायालयात एकही िनिवदा ा  त झालेली नाही, तसचे Upload केले  या ३ िनिवदाधारकां पैक  एका 
िनिवदाधारकाची  य ात तां ि क िनिवदा ा  त झालेली नाही. Upload केले  या ०३ िनिवदांचा तपिशल 
खालील माण े– 

 
 
 
 
 
 

वरील माण े ा  त झाले  या तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे 
उघड  यात आले  या असनू  यांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े तथािप 
वरील ा  त  िनिवदाधारकां पैक  M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai यांनी  य ात 
िनिवदचेी Hard Copy िदलेली  नाही,  तसचे  Online  Upload  िनिवदमे  ये  Machine  चा  Technical  
Compliance  िदलेला  नाही.  यामळेु  यांची िनिवदा अपा  ठरवावी लागणार आहे.  यामळेु सदरचे खरेदीकामी 
दोनच िनिवदा पा  ठरतात, तसचे खरेदीकामी कमीतकमी तीन िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु सदरचे 
खरेदीकामी िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घेवनू 
वतमान प ात जािहरात दे  यात आलेली आह.े  

 यानसुार िनिवदा िव ची मदुत िद .०६/०९/२०१६ ते २१/०९/२०१६ पयत ठेव  यात आली होती, तर 
िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत िद.२४/०९/२०१६ अखेर ठेवण ् यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत 
थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकुण ०९ अिधकृत िव े ते / परुवठाधारकांना ई-मेल ारे 

जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.  यास अनसु न तीनपे ा कमी िनिवदा ा  त झा  याचा अहवाल 
ई.डी.पी. िवभागामाफत ा  त झा  यानंतर िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.२८/०९/२०१६ पयत 
ई-िनिवदसे मदुतवाढ दे  यात आली.  यास अनसु न सदरचे खरेदीकामी एकुण तीन ऑनलाईन िनिवदा ा  त 
झाले  या सदरह ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू 
 याचंा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े 

उपरो  त खरेदीकामी पा  असले  या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती 
सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 Austin Health Care, Pune १,४१,०००/- 
2 Shreya Enterprises,  ६,७०,०००/- 
4 M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar ६,२४,७५०/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 या िवभागाकरीता 

०१ नग Cautery Machine खरेदीकामी Austin Health Care, Pune यांचे .१,४१,०००/- मा  
िन नतम दर ा  झालेले आहेत. परं तु िनिवदेम ये ा  झाले या दरांमधील िन नतम दरधारक व इतर 

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai 29/01/2016 
2 M/s. Austin Healthcare, Pune 29/01/2016 
3 M/s. Aditi Enterprises, Nashik 30/01/2016 
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यांचे दरांम ये खुपच तफावत िदसून येते. याकरीता सदरहकामी पुरवठा आदेश देणेपुव  Austin 
Health Care, Pune यांचेकडून Cautery Machine चा वापर करणा या डॉ टरांसमोर डेमो घे यात 
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम 
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

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

०५ ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरेदीकामी ा  
कमिशयल ई-िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत. 

  ी साईबाबा  णालयातील टी.एस.आर. या िवभागाने िद.२८/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप का  वये 
(औषध भांडार िवभाग ा  त िद.०४/०९/२०१४) तीन नग Multiparameter Monitor ची मागणी केलेली 
आह.े  याचंेकडे स  या असलेला Monitor  यवि थत काम दते नाही. हॉि पटलमधील अॅडमीट (दाखल) 
असले  या  णां  या शरीरात होणारे बदल उदा. र  तातील ऑि सजनचे माण, र  तदाब, ई.सी.जी. इ  यादी 
बदलाचे िनयिमत िनरी ण करणेसाठी सदर Multiparameter Monitor चा वापर होत असतो. सदर 
बदलानसुार डॉ  टर पेशंटवर यो  य ते उपचार प ती ठरव ु शकतात . सदरह Multiparameter Monitor 
खरेदीकामी अंदाजे एका नगासाठी र कम .३,००,०००/- या माणे एकूण ०३ नग Multiparameter Monitor 
खरेदीकामी अंदाजे .९,००,०००/- इतका खच अपेि त आह.े 

िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .९७९ अ वये ०३ नग 
Multiparameter Monitor िविहत प तीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा -या एकूण अंदाजे 
र  कम .९,००,०००/-  चे खचास मा यता िमळालेली आह.े 

यानसुार आपला वाताहर मुंबई, पढुारी – पणुे, िद य मराठी - नािशक, जयिहदं मा  क क  यिूनकेशन – 
अहमदाबाद, िहतवाद – नागपरू या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती . तसचे सं थानचे सकेंत थळावर 
वरील माण े जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसचे एकूण १०४ परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे 
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत 
ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. 
यास अनसु न ०१ िनिवदा ा  झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –    

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 

1 M/s. Austin Health Care, Pune 19/02/2015 
 

उपरो  त माणे सदरचे खरेदीकामी एकच िनिवदा ा  त झा  यामळेु व खरेदीकामी कमीत-कमी तीन 
िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु िद.२७/०३/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये दसु -यांदा वतमान प ात 
जािहरात दऊेन िनिवदा िव ची मदुत िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर 
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनसु न ०२ िनिवदा 

ा  झाले  या आहते, याचा तपिशल खालील माण े–    
Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1. M/s. Critical Care System, Pune 26/10/2015 
2. M/s. Austin Health Care, Pune 26/10/2015 

 
   उपरो  त माण े सदरचे खरेदीकामी दसु -यांदा वतमान प ात जािहरात दऊेन दोनच िनिवदा ा  त 

झा  यामळेु व खरेदीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु िद .२४/११/२०१५ रोजीचे मंजरु 
िटपणी  वये ितस-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घेवनू सदरचे खरेदीकामी दिैनक सामना – औरंगाबाद, 
गावकरी – नािशक  या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत थळावर जािहरात व 
िनिवदा दे यात आली होती.  यानुसार िनिवदा िव ची मदुत िद.१५/०२/२०१६ ते िद.०५/०३/२०१६ पयत 
ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती. 
 यास अनसु न ०३ िनिवदा ा  झाले  या आहते, याचा तपिशल पढुील माण े– 
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Sr.No. Name of Tenderer Received Date 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 08/03/2016 
2 M/s. Excel Corporation, Nashik 08/03/2016 
3 M/s. Shree Enterprises, Nagpur 08/03/2016 

वरील माण ेखरेदीकामी ितस-यांदा वतमान प ात िदले  या जािहरातीस अनुस न ा  त झाले  या ०३ 
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढेु उघड  यात आलेली असनू तां ि क बाब चा 
तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू  यावर सबंं िधत वापर करणा-या डॉ  टरांची िशफारस घे  यात 
आलेली असनू सबंं िधत िनिवदाधारकांकडून Demo घेणेबाबत अिभ ाय िदलेला आहे.  

उपरो माण े ा  त ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर 
उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक  त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 M/s. Shree Enterprises, Nagpur १,८५,०००/- 

2 M/s. Excel Corporation, Nashik २,६५,०००/- 
4 M/s. Austin Health Care, Pune २,१०,२००/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता ०३ नग 

Multiparameter Monitor खरेदीकामी M/s. Shree Enterprises, Nagpur यांचे .१,८५,०००/- 
मा  िन नतम दर ा  झालेले आहेत. यांना पुरवठा आदेश देणेपुव  M/s. Shree Enterprises, 
Nagpur यांचेकडून Multiparameter Monitor चा वापर करणा या डॉ टरांसमोर डेमो घे यात 
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम 
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

०६ ी साईबाबा णालयातील Neuro ICU या िवभागाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी ा  
कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडून िनणय होणेबाबत. 

  ी साईबाबा  णालयातील  यरुो आय.सी.य.ुया िवभागाक रता आव  यक असणारे Syringe Pump 
िवहीत प तीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या अंदाजे खच .९,१८,०००/- चे खचास 
िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .८७० अ वये मा यता िमळालेली आह.े 

यानसुार सदरचे खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी सदरची जािहरात आपला वाताहर मुंबई, 
पढुारी– पणुे, िद य मराठी- नािशक, जयिहदं मा  क क  यिूनकेशन– अहमदाबाद, िहतवाद– नागपरू या वतमान 
प ात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत  थळावर वरील माण ेजािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. 
तसचे परुवठाधारकांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मदुत 
िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत 
िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनुस न ०३ िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. याचा 
तपिशल खालील माणे–    

Sr.No. Name of Tenderer 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 
2 M/s. B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai 
3 M/s. Vishal Surgical Eq. Co. (P) Ltd., Mumbai 

 
उपरो  माणे ा  झाले या ०३ तां ि क िसलबंद ई-िनिवदा मा. वै क य सचंालक यांचे समोर 

िद.१२/०५/२०१५ रोजी सम  उघड  यात येऊन ा  त िनिवदांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार 
कर  यात आला होता. तथािप  णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital Signature 
Certificate ची मदुत सपंु  टात आ  यामळेु सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे कळिव  यामळेु सदर 
Syringe Pump खरेदीकामी िद.२३/१०/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणी  वये पु  हा  फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मंजरुी 
घेऊन िविहत प  दतीने वतमान प ात जािहरात दऊेन िनिवदा िव चा कालावधी िद.२९/०७/२०१७ ते 
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िद.१६/०८/२०१६ पयत ठेव  यात आली होता, तर िनिवदा ि वकार  याची अं ितम मदुत िद.२१/०८/२०१६ अखेर 
ठेव  यात आली होती.  यास अनसु न सदरचे खरेदीकामी चार ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
 याचा तपिशल खालील माणे- 

Sr.No. Name of Tenderer 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 
2 M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai 
3 M/s. Deva Distributors, Shrirampur 
4 M/s. Excel Corporation, Nashik 

 
वरील माण े ा  झाले या ०४ तां ि क िसलबंद ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे 

सभेपढेु सम  उघड  यात आले  या असनू ा  त िनिवदांचा तां ि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला आह.े 

उपरो  त खरेदीकामी पा  असले  या ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती 
सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 

अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 M/s. Excel Corporation, Nashik ६,३०,०००/- 
2 M/s. Austin Health Care, Pune ५,१४,८००/- 
3 M/s. Deva Distributors, Shrirampur ९,००,०००/- 
4 M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai ६,०४,८००/- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro 

ICU या िवभागाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी M/s. Austin Health Care, Pune यांचे 
.५,१४,८००/- मा  िन नतम दर ा  झालेले आहेत. यांना पुरवठा आदेश देणेपुव  M/s. Austin 

Health Care, Pune यांचेकडून Syringe Pump चा वापर करणा या डॉ टरांसमोर डेमो घे यात 
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम 
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

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

०७ ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता नवीन Syringe Pump खरेदी क न जुने 
Infusion Pump buyback करणेकामी ा  कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडून िनणय 
होणेबाबत. 

  ी साईबाबा  णालयातील TSR या िवभागाने िद.२८/०८/२०१४ (औषध भांडार िवभाग ा  त 
िद.०४/०९/२०१४) रोजीचे मागणीप का  वये ११ नग Syringe Pump ची मागणी केलेली आहे.  सदर 
Syringe Pump ह ेअ  यव  थ  णानंा इजंे  शनची मा ा ( माण) िनयंि त क न दणेकेामी उपयोग होतो. स  या 
TSR िवभागात 3 Syringe Pump असनु ते  यानंा कमी पडत आहते, कारण तेथे दररोज सरासरी ३६  ण 
दाखल असतात व  णां  या सं  ये  या तलुनेत Syringe Pump ची सं  या  कमी पडते  यामळेु  यानंी नवीन ११ 
नग Syringe Pump ची मागणी केलेली आहे. सदर Syringe Pump खरेदीकामी अंदाज े ती नग 
.५१,०००/- या माणे ११ नग Syringe Pump खरेदीकामी अंदाज ेएकूण र  कम .५,६१,०००/- इतका खच 

अपेि त आहे.  
  तसचे सन २००६ साली नवीन हॉि पटलचे मिशनरी/ उपकरण े खरेदी करतेवेळी M/s. Allwin 

Lifecare, Mumbai यांचेकडून १० नग Infusion Pump खरेदी कर  यात आलेले होते.  सदर १० नग 
Infusion Pump औषध भांडार िवभागात सन २००६ पासनु िश  लक आहते,  यापैक  स  या ०९ पंप 
Buyback करता येतील. 

 यामळेु सदर Infustion Pump परत क न (बायबॅक) वरील Syringe Pump खरेदी करता येईल. 
सदर Infusion Pump बाबत सरकारी लेखाप र ण करतेवेळी  यानंा दखेील Infusion Pump चा वापर होणार 
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नसेल तर बायबॅक करावे अशा सचुना केले  या आहते.   यानसुार सदर Infusion Pump बायबॅक करता येतील.  
सदर ०९ नग Infusion Pump ची घसारा वजा जाता येणारी िकंमत .४६,४९१/- इतक  होते. 

िद.२०/११/२०१४ रोजीचे मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय .१००९ अ  वये TSR 
िवभागाक रता ११ नग Syringe Pump िविहत प तीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या 
अंदाज े खच .५,६१,०००/- चे खचास तसचे जु ने Infusion Pump buyback करणसे मा यता िमळालेली 
आह.े 

यानसुार पु  यनगरी, नािशक आिण डी.एन.ए., मुंबई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. 
तसचे सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसचे एकूण १८ 
परुवठाधारक/ अिधकृत िव े ते यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची 
मदुत िद.१४/०२/२०१५ ते िद.२८/०२/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम 
मदुत िद.०३/०३/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनुस न ०१ िनिवदा ा  त झालेली आह.े याचा 
तपिशल खालील माण े–    

 
Sr.No. Name of Tenderer Received Date 

1 M/s. B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai 03/03/2015 
उपरो  त माणे सदरचे खरेदीकामी एकच िनिवदा ा  त झा  यामळेु व खरेदीकामी कमीत-कमी तीन 

िनिवदांची आव  यक अस  यामळेु िद .२५/०४/२०१५ रोजीचे िटपणी  वये दसु -यांदा वतमान प ात जािहरात दऊेन 
िनिवदा िव ची मदुत िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ पयत ठेव यात आली होती, तर िनिवदा 
ि वकार याची अं ितम मदुत िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठेव यात आली होती. यास अनसु न ०१ िनिवदा ा  
झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –    

Sr.No. Name of Tenderer Received Date 

1. M/s. Austin Health Care, Pune 26/10/2015 
 उपरो  त माण े सदरचे खरेदीकामी दसु -यांदा वतमान प ात जािहरात दऊेन एकच िनिवदा ा  त 

झा  यामळेु व खरेदीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदांची आव  यकता अस  यामळेु िद .२४/११/२०१५ रोजीचे मंजरु 
िटपणी  वये ितस-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घेवनू सदरचे खरेदीकामी दिैनक सामना – औरंगाबाद, 
गावकरी – नािशक  या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानचे सकेंत थळावर जािहरात व 
िनिवदा दे यात आली होती.  

 यानसुार िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते िद.०५/०३/२०१६ पयत ठेव यात आली होती, 
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मदुत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठेव यात आली होती.  यास अनसु न ०५ 
िनिवदा ा  झाले  या आहते, याचा तपिशल पढुील माणे – 

Sr.No. Name of Tenderer 
1. M/s. Austin Health Care, Pune 
2. M/s. Shree Enterprises, Nagpur 
3. M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai 
4. M/s. Excel Corporation, Nashik 
5. M/s. B.Braun Medical (India) Pvt.Ltd., Mumbai 

वरील माण े खरेदीकामी दसु -यांदा ई-िनिवदसे अनसु न ा  त झाले  या ०५ तां ि क िनिवदा 
मा.उपसिमती सभेपढेु उघड  यात आले  या असनू  यांचा तां ि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला असनू  यावर संबं िधत िवभागातील वापर करणा-या डॉ  टरांचा अिभ ाय घे  यात आलेला आह.े  

तथािप उपरो  त िनिवदाधारकां पैक  M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai यांनी 
िनिवदमेध ् ये  Syringe Pump करीता Sino Medical या कंपनीच े China ह े मॉडेल भरलेले असनू सदर 
मॉडेलचा Syringe Pump हा चांग  या दजाचा नस  यामळेु M/s. South India Surgical Co.Ltd., 
Chennai यांची िनिवदा िवचारात घेता येणार नाही.  यामळेु सदरचे खरेदीकामी चार िनिवदा पा  होत आहते . 

उपरो माण े पा  असले  या ०४ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती 
सभेसमोर उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
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अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदेमधील एकि त मुळ दर . 
1 M/s. Shree Enterprises, Nagpur ३,६३,०००/- 

2 M/s. Excel Corporation, Nashik ३,८५,०००/- 
3 M/s. Austin Health Care, Pune १०,८३,५००/- 
4 M/s. B.Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai ५,७२,०००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता नवीन 
Syringe Pump खरेदी क न जुने Infusion Pump buyback करणेकामी M/s. Shree 
Enterprises, Nagpur यांचे .३,६३,०००/- मा  िन नतम दर ा  झालेले आहेत. यांना पुरवठा 
आदेश देणेपुव  M/s. Shree Enterprises, Nagpur यांचेकडून Syringe Pump चा वापर 
करणा या डॉ टरांसमोर डेमो घे यात यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यांना पुरवठा आदेश 
दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                     (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
०८ ी साईबाबा णालयातील CRU िवभागाकरीता A.C.T. Machine खरेदी करणेकामी ा  

कोटेशन उघडून िमळणेबाबत. 
  ी साईबाबा  णालयातील सी.आर.य.ुया िवभागात A.C.T.Machine चा कािडयाक श  ि या 

झा  यानंतर  णानंा जे र  त ावयाचे असते  याचे माण कमी-जा  त कर  यासाठी होतो तसचे र  त शरीरात 
गे  यावर गोठून जाऊ नये व पयायाने  याचा ास  णाला होऊ नये  हणनू सदर मशीनचा वापर केला जातो. परंत ु
सदर िवभागात A.C.T. Machine उपल  ध नस  यामुळे  यानंी नवीन A.C.T. Machine ची मागणी केली 
आह.े    

  िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद  य सिमती सभेत ी साईबाबा  णालयातील सी.आर.य.ुया 
िवभागाकरीता ०१ नग A.C.T. Machine िवहीत प  दतीने िनिवदा मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा-या 
र  कम . १,८०,०००/- मा  खचास मा  यता िमळाली होती  यानसुार सदरचे खरेदीकामी तीन वेळेस 
वतमानप ात जािहरात दऊेन िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या, परंत ु  येक वेळेस परेु  या िनिवदा ा  त न 
झा  यामळेु फेर ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या.  

तथापी शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार 
शासन िनणय . भांकस– २०१४/ . .८२/ भाग-३/ उ ोग- ४, िद.३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२.३- .५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा 
दे  यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या मा  यमातनू कर  यात आले  या खरेदीचे 
एकूण मू  य . ३ लाखापे ा जा  त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D कडील 
दरकरारा  या आधारे कर  याची संबं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े  

शासना  या खरेदीसाठीचे कायप  दतीचे िनयमावलीनुसार ०१ नग A.C.T. Machine खरेदीकामी 
अंदाजे .१,८०,०००/- (अ री .एक लाख ऐशंी हजार मा ) इतका अंदाजे खच अपेि त अस  यामुळे 
कोटेशन मागवनू खरेदी करता येईल.  यानुसार इकडील प  . २१७२ िद.२१/१२/२०१६ अ  वये एकूण १० 
अिधकृत िव े त/े परुवठा धारक यांचेकडून िद.१९/०१/२०१७ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते  यास 
अनसु न ०३ िसलबंद कोटेशन ा  त झालेले  आहते.  

 याचा तपशील खालील माणे   
Sr. 
No. 

Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१३/०१/२०१७ 
२ M/s. ERA Lifesciences, New Delhi  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१०/०१ /२०१७ 
३ M/s. Life Diagnostica, New Delhi  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१६/०१/२०१७ 
 
वरील माणे ा  त झालेले ०३ िसलबंद कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणते 

येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
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अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव कोटेशनमधील एकि त मुळ दर . 
1 M/s. Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune  ३,७५,०००/- 

2 M/s. ERA Lifesciences, New Delhi  ४,५०,०००/- 
3 M/s. Life Diagnostica, New Delhi  ३,७८,०००/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CRU िवभागाकरीता ०१ नग 
A.C.T. Machine खरेदी करणेकामी .३,००,०००/- मा  पे ा जा त खच येणार अस यामुळे  
सदरहकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                        (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
०९ ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy Flooring चे काम करणेकामी ा  

कोटेशन उघडून िमळणेबाबत. 
  ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T. No.2 म  ये िद.१०/०४/२०१५ रोजी शॉट सिकटमुळे 

आग लावली होती  यामळेु ओ.टी. मधील Epoxy Flooring खराब झालेले अस  यामळेु सदर िवभागाने 
मागणीप का  वये Epoxy Flooring चे काम क न िमळावे अस ेकळिवलेले आह.े िद.१४/०७/२०१५ रोजीचे 
मा. उपसिमती सभेत ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T. No.2 म  ये Epoxy Flooring चे काम 
करणकेामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व याकामी येणा -या र  कम . ३५,२६९.००/- मा  
खचास मा  यता िमळाली होती  यानसुार इकडील प  .३१७८ िद.२०/०२/२०१६ अ  वये एकूण ०८ अिधकृत 
िव े ते/ परुवठा धारक यांचेकडून िद.२७/०२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते.परंत ु०३ कोटेशन 
मदुतीनंतर ा  त झा  यामळेु पु  हा इकडील प  . ९२० िद.०८/०८/२०१६ अ  वये एकूण ११ अिधकृत िव े त/े 
परुवठा धारक यांचेकडून िद.३०/०८/२०१६ अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते,  यास अनुस न कोटेशन 
िविहत वेळेत ा  त न झा  यामळेु पु  हा  ितस-यांदा इकडील प  . १५११ िद.१४/१०/२०१६ अ  वये एकूण १२ 
अिधकृत िव े त/े परुवठा धारक यांचेकडून िद.२५/१०/२०१६ अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते,तरी 
दखेील कोटेशन ा  त न झा  यामु ळे पु  हा चौ  यादंा इकडील प  . २२६३ िद.०३/०१/२०१७ अ  वये एकूण २४ 
अिधकृत िव े त/े परुवठा धारक यांचेकडून िद.२०/०१/२०१७ अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते  यास 
अनसु न ०५ िसलबंद कोटेशन ा  त झालेले  आहते.  याचा तपशील खालील माणे:-   

Sr. no. Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Sagar Kame, Pune िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१८/०१/२०१७ 
 (सामा  य शासन िवभाग) 

२ M/s Wel-Know Works, Nashik  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१ /२०१७ 
३ M/s. Wadkar & Company, Nashik  िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१/२०१७ 
४ M/s. Trust me Solution, Nashik िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१/२०१७ 
५ M/s. Rainbow Enterprises, Nashik िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१९/०१/२०१७ 

  वरील माण े ा  त झालेली ०५ िसलबंद कोटेश स कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर 
उघडणते येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक  त ा तयार करणते आला. 

 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव कोटेशनमधील एकि त मुळ दर . 

१ M/s. Sagar Kame, Pune ४४,६६९/- 
२ M/s Wel-Know Works, Nashik  ३८,२४७/- 
३ M/s. Wadkar & Company, Nashik  ३९,८७७/- 
४ M/s. Trust me Solution, Nashik २८,२१५/- 
५ M/s. Rainbow Enterprises, Nashik २३,५१३/- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy 
Flooring चे काम क न घेणेसाठी M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यांचे .२३,५१३/- मा  
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                         (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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१० ी साईबाबा णालयातील FSW िवभागाकरीता ECG Machine खरेदी करणेकामी ा  कोटेशन 
उघडून िमळणेबाबत. 

  ी साईबाबा  णालयातील FSW या िवभागात २० ते २५  ण अॅडिमट असतात.  याचंे ECG 
कर  यासाठी ECG मिशन ची आवश  यता असते. स  या FSW िवभागात असले  या मिशनची External 
Body तटुलेली अस  याने  यानंी नवीन मागणी केली आह.े   

  िद.१०/१०/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती  सभेत ी साईबाबा  णालयातील FSW या िवभागाकरीता 
०१ नग ECG Machine िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा -या र  कम 

.१,००,०००/- मा  खचास मा  यता िमळाली होती  यानसुार इकडील प  .२३३० िद.१३/०१/२०१७ अ  वये 
एकूण २२ अिधकृत िव े ते / परुवठा धारक यांचेकडून िद.०६/०२/२०१७ अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होत.े 
 यास अनसु न ०४ िसलबंद कोटेशन ा  त झालेले  आहते. 

    याचा तपशील खालील माणे :-  
S.N. Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Girish Surgicals Works, Mumbai िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.२५/०१/२०१७ 

२ M/s. Arihant Enterprises, Ahmednagar िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.२१/०१/२०१७   

३ M/s. Emco Meditake Pvt.Ltd.,Mumbai िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.२७/०१/२०१७ 

४ M/s. Divine Healthcare, Navi Mumbai िसलबंद कोटेशन ा  त (सामा  य शासन िवभाग) 
िद.०४/०२/२०१७ 

   
वरील माणे ा  त झालेले ०४ िसलबंद कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणते 

येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव कोटेशनमधील एकि त मुळ दर . 

१ M/s. Girish Surgicals Works, Mumbai ५५,७००/- (6 channel) 
४८,७००/- (6 channel) 

२ M/s. Arihant Enterprises, Ahmednagar ३२,०००/- (3 channel)  
३ M/s. Emco Meditake Pvt.Ltd.,Mumbai ३३,६००/- (Digital single channel) 

४२,७३५/- (Digital 3 channel) 
४ M/s. Divine Healthcare, Navi Mumbai ७३,७७५/- (12 channel) 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील FSW िवभागाची १२ चॅनेलचे 
ECG Machine ची खरेदी करावयाची मागणी होती. परं तु फ  M/s. Divine Healthcare, Navi 
Mumbai या एकमेव पुरवठाधारकानेच १२ चॅनेल ECG Machine चे दर िदलेले आहेत व 
िनयमानुसार कमीत कमी ०३ पुरवठाधारकां चे दर ा  होणे आव यक आहेत, याकरीता सदरहकामी 
फेर कोटेशन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.        

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

११ ी साईबाबा णालयातील Embalming Machine खरेदी करणेकामी ा  कोटेशन उघडून 
िमळणेबाबत. 

  ी साईबाबा  णालयातील तसचे दरूवरचे अंतरावर राहत असले  या  णाचा मृ  य ू झा  यास 
Embalming Machine ारे  णालयात Embalming ि या क न मतृदहे जा  त काळ  यव  थीत ठेवता 
येईल व  यामु ळे दरू  या Death झालेले मतृदहे  यांचे भागात  यवि थत पोहचता येईल.  

   िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय न. ४६ िनणय . ५५५ अ  वये इतर 
रा  यातील असले  या साईभ  त  णास साधी  णवािहका व शव वािहनी उपल  ध क न देणसे तसचे मतृदहे 
जा  त काळ चांगला राह  यासाठी Embalming Machine िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणेस व 
याकामी येणा-या र  कम .२,८७,७००/- मा  खचास मा  यता िमळाली होती  यानुसार इकडील प  . १५१२ 
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िद.१४/१०/२०१६ अ  वये एकूण १० अिधकृत िव े त/े परुवठा धारक यांचेकडून िद.२५/१०/२०१६ अखेर 
कोटेशन मागिव  यात आले होते.परंत ु  यास अनसु न फ  त  ०२ कोटेशन ा  त झा  यामळेु पु  हा इकडील प  . 
२२६७ िद.०३/०१/२०१७ अ  वये एकूण १० अिधकृत िव े ते/ परुवठा धारक यांचेकडून िद.२०/०१/२०१७ 
अखेर फेर कोटेशन मागिव  यात आले होते,  यास अनुस न ०४ िसलबंद कोटेशन ा  त झालेले  आहते.  

 याचा तपशील खालील माणे:-  
Sr. no. Name of Supplier Received Date 

१ M/s. Span Surgical Co., Coimbatore िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१७/०१/२०१७ 
        (सामा  य शासन िवभाग) 

२ M/s. Instrument & Chemicals Pvt. 
Ltd., Chennai  

िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१३/०१ /२०१७ 
        (सामा  य शासन िवभाग) 

३ M/s. Elite Surgical & Scientific Co, 
Coimbatore 

िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१६/०१/२०१७ 
        (सामा  य शासन िवभाग) 

४ M/s. R.K. International, Chennai िसलबंद कोटेशन ा  त िद.१६/०१/२०१७ 
        (सामा  य शासन िवभाग) 

  
वरील माणे ा  त झालेले ०४ िसलबंद कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणते 

येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
अ.न.ं कोटेशनधारकाचे नाव कोटेशनमधील एकि त मुळ दर . 

१ M/s. Span Surgical Co., Coimbatore १,८२,७००/- 
२ M/s. Instrument & Chemicals Pvt. Ltd., 

Chennai  
५५,६५०/- 

३ M/s. Elite Surgical & Scientific Co, 
Coimbatore 

१,८६,९००/- 

४ M/s. R.K. International, Chennai १,८९,०००/- 
 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता ०१ नग Embalming Machine 

खरेदी करणेकामी M/s. Instrument & Chemicals Pvt. Ltd., Chennai यांचे एकि त 
.५५,६५०/- मा  िन नतम दर ा  झालेले आहेत. परं तु यां चे मिशन ला टीकचे आहे व ला टीक 

मिशनला तडा गे यास मिशन खराब होऊ शकते, यामुळे टेनलेस टीलचे Embalming Machine 
घे यात यावे. टेनलेस टीलचे Embalming मिशन खरेदी करणेकामी ि तीय िन नतम दरधारक M/s. 
Span Surgical Co., Coimbatore यांचे एकि त .१,८२,७००/- मा  दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.        

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

१२ ी साईबाबा णालयातील Dental Material खरेदी करणेकामी ा  कोटेशन उघडून िमळणेबाबत. 
  िद.30/11/2016 रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीत ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या 

िवभागाकरीता डटल मटे रयल खरेदीकामी िविहत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या र  कम 
.2,37,800/- इत  या सवसमावेशक खचास िवषय नं. 55 िनणय ं . 809 अ  वये मा  यता िमळाली होती.  

Sr. 
No. 

Treatment Procedure App. 
Procedure 

done per year 
 Ceramic Work  

1) Full ceramic Fuse to Metal Per Unit with Die Cutting & 
Ditching 

305 

2) Half Ceramic(Facing) Fuse to Metal / Unit 10 
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3) Ceramic Free Metal per Unit 15 
 Metal Work  
4) White Metal with Acrylic Facing per Unit 5 
5) White Metal Without Facing / Unit 100 
6) J. Gold (Gold Techincal Alloy) Without Acrylic Facing 

per Unit 
10 

 Acrylic Work  
7) Acrylic J. C. Per Unit 10 
8) C.D. In Fiber Glass With Normal Teeth Set Upto Polish 8 
9) C.D. In Lucitone With Kulzer Teet Set Upto Polish 5 
10) C.D. In High Impact (Meleodent, Germany) With Kulzer 

Teeth Se 
5 

11) Additional if Required Extra Imprted Teeth Set Will Be 
Charged  

5 

12) R.P.D. Upto 3 Teeth 11 
13) Additional Per Teeth 10 
14) Each Clasp 5 
15) More Than 8 Teeth Will be Considered C.D. Charge 5 
16) Additional Palatal/ Lingual Bar Each 10 
17) Speacial Tray in Shelac Base Plate U/L 15 
18) Speacial Tray in Formatry Material U/L 15 
19) Record Base in Shelac With Wax Rim U/L 5 
20) Obaturator 5 
 New Aditional Procedure  
21) Ceramic Crown by CAD / CAM  
 5 years Warranty 10 
22) Impant Prosthesis Per Unit  
 PFM 10 
 Metal Free 5 
23) Flexible RPD 5 
24) Flexible CD 5 
 
 यानसुार इकडील प  . 2342, िद. 21/01/2017 अ  वये एकूण 08 अिधकृत िव े ते / परुवठा धारक 

यांचेकडून िद. 08/02/2017 अखेर कोटेशन मागिव  यात आले होते.  यास अनुस न 05 कोटेशन ा  त झालेले 
आह.े ा  त झाले  या कोटेशनचा तपिशल खालील माण े:- 
Sr. No. Name of Tenderer Received Date 

1 M/s. Sahyadri Dental Siramix, Loni  िसलबंद कोटेशन ा  त िद. 02/02/2017 
2 M/s.Datta Dental Lab, Ghulewadi िसलबंद कोटेशन ा  त िद. 04/02/2017 
3 M/s.Sai Dental Lab, Loni िसलबंद कोटेशन ा  त िद. 04/02/2017 
4 M/s. Sai Ceramic Dental Lab, Loni िसलबंद कोटेशन ा  त िद. 08/02/2017 
5 M/s.Om Chaitanne Dental Lab, Sangamner िसलबंद कोटेशन ा  त िद. 08/02/2017 

        
वरील माणे ा  त झालेले ०४ िसलबंद कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणते 

येऊन, यामधील मळु दरांचा खालील माणे तलुना मक त ा तयार करणते आला. 
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अ.न.ं तपशील M/s.Sahyadri 
Dental 

Siramix, Loni 

M/s.Datta 
Dental Lab, 
Ghulewadi 

M/s.Sai 
Dental Lab, 

Loni 

M/s. Sai 
Ceramic 

Dental Lab, 
Loni 

M/s. New Om 
Chaitanne 

Dental Lab, 
Sangamner 

  Rate per nos. In Rs. 
Ceramic Work 

1 Full ceramic Fuse to Metal 
Per Unit with Die Cutting 
& Ditching 
(305 Nos.) 

400/- 600/- 550/- 650/- 400/- 

2 Half Ceramic(Facing) Fuse 
to Metal / Unit 
(10 Nos.) 

300/- 500/- 400/- 550/- 350/- 

3 Ceramic Free Metal per 
Unit 
(15 Nos.) 

1500/- 1800/- 1600/- 350/- 120/- 

Metal Work 
4 White Metal with Acrylic 

Facing per Unit 
(5 Nos.) 

150/- 180/- 200/- 175/- 110/- 

5 White Metal Without 
Facing / Unit  
(5 Nos.) 

100/- 150/- 160/- 120/- 100/- 

6 J. Gold (Gold Techincal 
Alloy) Without Acrylic 
Facing per Unit 
(10 Nos.) 

200/- 200/- 250/- 200/- 70/- 

Acrylic Work 
7 Acrylic J. C. Per Unit 

(10 Nos.) 
100/- 175/- 150/- 125/- 40/- 

8 C.D. In Fiber Glass With 
Normal Teeth Set Upto 
Polish 
(8 Nos.) 

750/- 900/- 1000/- 2500/- --- 

9 C.D. In Lucitone With 
Kulzer Teet Set Upto 
Polish (5 Nos.) 

1500/- 1800/- 1500/- 3000/- 750/- 

10 C.D. In High Impact 
(Meleodent, Germany) 
With Kulzer Teeth Se 
(5 Nos.) 

1500/- 1700/- 1500/- 3500/- 700/- 

11 Additional if Required 
Extra Imprted Teeth Set 
Will Be Charged            (5 
Nos.) 

1000/- 1100/- 1200/- 2000/- --- 

12 R.P.D. Upto 3 Teeth 
(11 Nos.) 

300/- 50/- 600/- 350/- 150/- 

13 Additional Per Teeth 
(10 Nos.) 

50/- 80/- 50/- 50/- --- 
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14 Each Clasp 
(5 Nos.) 

25/- 25/- 25/- 20/- --- 

15 More Than 8 Teeth Will be 
Considered C.D. Charge 
(5 Nos.) 

750/- 1200/- 1000/- 3000/- --- 

16 Additional Palatal/ Lingual 
Bar Each 
(10 Nos.) 

200/- 700/- 500/- 1000/- --- 

17 Speacial Tray in Shelac 
Base Plate U/L 
(15 Nos.) 

100/- 200/- 150/- 250/- 75/- 

18 Speacial Tray in Formatry 
Material U/L 
(15 Nos.) 

150/- 250/- 250/- 350/- --- 

19 Record Base in Shelac 
With Wax Rim U/L 
(5 Nos.) 

150/- 275/- 300/- 300/- 75/- 

20 Obaturator 
(5 Nos.) 

500/- 1000/- 800/- 1000/- --- 

New Aditional Procedure 
21 Ceramic Crown by CAD / 

CAM- 5 years Warranty 
(10 Nos.) 

2150/- 2500/- 2500/- 2250/- --- 

22 Impant Prosthesis Per Unit 
PFM 
(10 Nos.) 

600/- 1200/- 1000/- 1500/- --- 

23 Metal Free 
(5 Nos.) 

2000/- 3500/- 3000/- 3500/- --- 

24 Flexible RPD 
(5 Nos.) 

1500/- 1600/- 1800/- 2000/- --- 

25 Flexible CD 
(5 Nos.) 

3000/- 3500/- 4000/- 6000/- --- 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील दतं िवभागासाठी Dental 

Material खरेदी करणेकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर 
ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा. परं तु या सािह यांसाठी दोन िकंवा 
यापे ा जा त पुरवठाधारकां चे समान िन नतम दर आलेले असतील असे सािह य खरेदी करणेकामी 

िवभागून पुरवठा आदेश दे यात यावा. 
तसेच अ.न.ं८ व अ.न.ं१७ चे सािह य एकमेकांशी सल न अस यामुळे सदरह दो ही सािह य 

अ.न.ं८ चे िन नतम दरधारक M/s. Sahyadri Dental Siramix, Loni यांचेकडून खरेदी करणेत यावे, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                   (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
१३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ओ.टी. तील कमचा यांना आव यक असलेले ओ.टी. ेस 

कापड खरेदी करणेबाबत.  
  मा.ि सद  य सिमती िद.०८/१०/२०१३ रोजीचे सभेत िन. .७२५ अ  वये ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयाकरीता िलनन खरेदीकामी येणा-या अंदाजे .४८,८७,९१६/-चे खचास व सदरची खरेदी िवहीत प  दतीने 
वतमानप ात जािहरात दऊेन िसलबंद ई-िनिवदा मागवनु खरेदीस मा  यता िमळालेली होती  यानसुार िवहीत 
प  दतीने ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. सम  नमनेु पािह  यानंतर  या िलननचा दजा चांग  या कारचा 
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आह ेव  याचंे दरही L-1 माण ेआहे ते िलनन ि वकार  यास व  या िलननचे दर L-1 माण ेआह ेपरंत ु  याचंा 
दजा चांग  या तीचा नस  यामळेु सदर िलनन L-2 िकंवा L-3 परुवठाधारकांकडुन ि वकारावे िकंवा कसे असा 

 ताव ठेवला होता सदर  तावावर त  कालीन मा.मु  यलेखािधकारी साहबे यांनी कापडाचा दजा योगशाळा 
ठरवत असते व फ  त L-1 चेच दर ि वकार  यात यावे असा अिभ ाय िदला  यामळेु सदर खरेदीकामी  या 
परुवठाधारकांचे दर िन  न  तम आहे अ  या एकुण सात परुवठाधारकांना .१९,१५,३९२.२५ इत  या रकमेचे 
परुवठा आदेश दे  यात आले होते व  याचंा मालही ा  त झालेला होता. माल ा  त झा  यानंतर सदर 
परुवठाधारकांचे ा  त  कापडाचे नमनेु शासनमा  य योगशाळा मे. टे  सटाईल किमटी,मुंबई यांना टेि टंगकरीता 
पाठिव  यात आले होते ाप ्त अहवालानुसार इतर परुवठाधारकांचे नमनेु मागणी माण ेहोते  यापैक  मे.केसीएम 
इटंरनॅशनल,जयपरु यांचे ा  त अहवालानुसार  याचंे कापड पॉिल  टर+ि हसकॉस होते. 

  िनिवदते नमदु केलेले कापड कॉटन+टेरीकॉट अस ेहोते परंत ुमे.केसीएम इटंरनॅशनल,जयपरु यांनी िदलेले 
कापड िनिवदतेील वणना माणे नाही अस े योगशाळेत िस  द झाले आह े  यामळेु  यांचेकडुन मटेरीयल न घेता 
 यानंा काळया यादीत टाकावे अस ेिनदश  होते  या माण ेमे.केसीएम इटंरनॅशनल,जयपरु ह े  यांचे मटेरीयल परत 

घेऊन गेले आहते व मा.उपसिमती सभा िद.२/२/२०१६ िन. .५२ अ  वये  यांना काळया यादीत टाकले आह.े 
               परंत ुदो  ही  णालयाची एक ीत खरेदी असनु व सव ओ .टीम  ये कपडयाकरीता दनैं िदन अडचण येत 

अस  यामळेु सदर िलनन खरेदी करण े आव  यक होते तसचे मा.ि सद  य सिमती सभा िद.२०/११/२०१४ 
िन. .१००१ अ  वये शासना  या दरकरारावर उपल  ध खरेदी करणिेवषयी आदेश आहते.  

                यामळेु मे.केसीएम इटंरनॅशनल,जयपरु यांना .७४०७६९.७५/-इत  या रकमेचा परुवठा आदशे दे  यात 
आला होता  याच रकमे  या सरासरीत शासना  या दरका महारा   रा  य यं माग महामडंळ,मुंबई यांचेकडुन कापड 
खरेदीकरीता चौकशी केली असता  याचंेकडुन कापडाचा नमनुा मागिवला होता. सदर नमनुा शासनमा  य कापड 
तपासणी लॅब मे.सपुरीटड्स कंपनी ऑफ इिंडया( ा.)िलमीटेड यांचेकडे तपासणीकरीता इकडील प  .१०८१ 
िद.१५/०७/२०१५ अ  वये पाठिव  यात आला होता. सदर कापडाम  ये ६७ ट  के पॉिल  टर व ३३ ट  के कॉटनचे 

माण आह े  यामळेु ेसकरीता लागणारे एकुण १०३०० मी.कापड व  याकरीता लागणारा खच .६,४८,९००/- 
खचाचा  ताव मा.ि सद  य सिमती सभा िद.२७/१०/२०१५ रोजी ठेव  यात आला होता.  

             सदर  तावावर मा.ि सद  य सिमती सभा िद.२७/१०/२०१५ िन. .४०३ अ  वये ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयातील कमचा-यांना लागणारे ओ.टी.तील ेसकरीता कापड मे.महारा   रा  य पॉवरलु  स यं माग 
महामंडळ मया.मुंबई या एकाच ठरािवक कंपनीकडून खरेदी करण ेऐवजी याकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदांची 
मागणी करणते यावी तसचे कापड ा  त झा  यानंतर िशलाईकामी िवहीत प  दतीने िनिवदांची मागणी करणेस व 
 याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता िमळाली होती. 

   यानसुार सदर कापड खरेदीकामी वतमानप ात जाहीरात दऊेन िद .१५/०२/२०१६ ते०८/०३/२०१६ 
अखेर ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या  यास अनसु न एकुण०८ िसलबंद िनिवदा सकेंत  थळावर ा  त 
झा  या हो  या. 

  सदर  या सव तां ि क बंद िनिवदा मा.  यव  थापन सभा िद.१८/०३/२०१६ रोजी खरेदी सिमती सम  
उघड  यात आ  या असनु L-1 परुवठाधारक मे.आशा  लॉथ,नािशक व L-2 परुवठाधारक मे. ी ल  मी च  हाण 
एज  सी,सटाणा तसचे मे.महारा    टेट पॉवरलमु कॉप रेशन िलिमटेड , मुंबई यांनी ई-िनिवद े येम  ये भाग 
घेतलेला अस  याने शासन िनणया माणे एकुण खरेदी  या ३० ट  के खरेदी एल-१  या दराने राखीव ठेव  यात 
यावी  यामळेु  यांचे कापडाचे नमनेु अशा कारे तीनही परुवठाधारकांचे ा  त कापडाचे नमनेु हे शासनमा  य कापड 
तपासणी योगशाळा मे.टे  सटाईल किमटी,मुंबई यांचेकडे 

  तपासणीकरीता पाठिव  यात यावे अस ेमा.  यव  थापन सभा िद.१८/०३/२०१६ रोजी ठरले  या माणे 
तीनही परुवठाधारकांचे नमनेु ह े मे.टे  सटाईल किमटी,मुंबई यांचेकडे इ.प  .८८४ िद.३०/०७/२०१६ रोजी 
तपासणीकरीता पाठिव  यात आले होते व  िद.०४/१०/२०१६ रोजी सदर मे.टे  सटाईल किमटी,मुंबई नमु  याचा 
अहवाल ता  यात िमळाला असनु सदर अहवाल खालील माण ेआह.े  

अ. 
न.ं 

आव  यक कापड पुरवठाधारकांच ेनाव आव  यक पोत मे.टे  सटाईल कमीटी यांचा ा  त 
अहवाल 

१  काय   य ु
४७५६मी. 

मे.आशा  लॉथ, नािशक ६७ % पॉिल  टर ३३ 
% कॉटन 

ि हसकॉस१७.५+पॉिल  टर ८२.५ 
ट  के 

  मे.ल  मीच  हाण एज  सी, सटाणा  ि हसकॉस१५.७+पॉिल  टर ८४.३ 
ट  के 
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  मे.महारा    टेट पॉवरलमु 
कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई 

 कॉटन २८.२ + पॉिल  टर ७१.२ 
ट  के 

२ ने  ही   य ु ३९४४ 
मी. 

मे.आशा  लॉथ, नािशक ६७ % पॉिल  टर ३३ 
% कॉटन 

ि हसकॉस१६.६+पॉिल  टर ८३.४ 
ट  के 

  मे.ल  मीच  हाण एज  सी,सटाणा  पॉिल  टर १०० ट  के 
  मे.महारा    टेट पॉवरलमु 

कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई 
  कॉटन २८.२ +पॉिल  टर ७१.२ 

ट  के 
३ म न १६०० मी. मे.आशा  लॉथ, नािशक ६७ % पॉिल  टर ३३ 

% कॉटन 
ि हसकॉस१६.३+पॉिल  टर ८३.७ 
ट  के 

  मे.ल  मीच  हाण एज  सी,सटाणा  पॉिल  टर १०० ट  के 
  मे.महारा    टेट पॉवरलमु 

कॉप रेशन िलिमटेड, मुंबई 
  कॉटन २८.२ +पॉिल  टर ७१.२ 

ट  के 

 
तसचे परुवठाधारकांचे ई-िनिवदतेील दर खालील माण ेआहते. 

अ.न.ं तपशील आव  यक 
कापड 

पुरवठाधारकाच ेनाव दर ती मी. 

१  काय   य-ु ६७ % 
पॉ िल  टर ३३% कॉटन 

४७५६ 
मी. 

L-1 मे.आशा,नािशक ४५.०० 
L-2 ी ल  मी च  हाण एज  सी,सटाणा ५३.०० 
L-3 मे.आर.के.कले  शन,नािशक ५८.०० 
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद  ली ६३.८० 
L-5 मे.बांठीया ए  टर ायजेस,पुण े ६५.०० 
L-6 मे.ि टीकल केअर िस  टीम,पुण े ६६.०० 
L-7 मे.महारा    टेट पॉवरलुम कॉप रेशन  िल. 
मुंबई 

७३.१० 

L-8 मे.एम.बी. ेड ग कंपनी,नािशक ९७.२० 
२ ने  ही   य-ु६७ % 

पॉ िल  टर ३३% कॉटन 
३९४४ 

मी. 
L-1 मे.आशा, नािशक ४५.०० 
L-2 ी ल  मी च  हाण एज  सी,सटाणा ५६.०० 
L-3 मे.आर.के.कले  शन,नािशक ५८.०० 
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद  ली ६३.८० 
L-5 मे.बांठीया ए  टर ायजेस,पुण े ६५.०० 
L-6 मे.ि टीकल केअर िस  टीम,पुण े ६६.०० 
L-7 मे.महारा    टेट पॉवरलुम कॉप रेशन  िल. 
मुंबई 

८३.७० 

L-8 मे.एम.बी. ेड ग कंपनी,नािशक ९७.२० 
३ म न-६७ % पॉ िल  टर 

३३ % कॉटन 
१६०० 

मी. 
L-1 मे.आशा,नािशक ४५.०० 
L-2 ी ल  मी च  हाण एज  सी,सटाणा ५७.०० 
L-3 मे.आर.के.कले  शन,नािशक ५८.०० 
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद  ली ६३.८० 
L-5 मे.बांठीया ए  टर ायजेस,पुण े ६५.०० 
L-6 मे.ि टीकल केअर िस  टीम,पुण े ६८.०० 
L-7 मे.महारा    टेट पॉवरलुम कॉप रेशन  िल. 
मुंबई 

८३.७० 

L-8 मे.एम.बी. ेड ग कंपनी,नािशक ९७.२० 
                उपरो  त माणे L-1 मे.आशा  लॉथ, नािशक व L-2 म.े ल  मीच  हाण एज  सी, सटाणा व म.ेमहारा   

 टेट पॉवरलमु ा.िल., मुंबई यांचे कापड तपासणीसाठी पाठिवला असता L-1 व L-2 यांचा तपासणी अहवाल 
आप  या मागणी माण ेनाही व मे.महारा   स ्टेट पॉवरलमु ा.िल.,मुंबई यांचे कापड तपासणी अहवाल जवळपास 
आप  या मागणी माणे अस  यामळेु तसचे शासनाचे अंगीकृत  यवसाय अंतगत नमदु असलेली महामंडळे/ 
उप मांनी  यानंी उ  पादीत केले  या व  तूसंाठी िनिवदते सहभाग घेत  यास  यां  यासाठी एकुण खरेदीच ्या ३० 
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ट  के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेव  यात यावी असा िनयम अस  यामळेु व दो  ही   णालयाला सदर कापडाची 
अ  यंत गरज अस  यामळेु उवरीत परुवठाधारकांचे कापडाचे नमनेु हे तपासणीसाठी पाठिव  यात यावे िकंवा 
मे.महारा    टेट पॉवरलमु ा.िल., मुंबई यांनाच परुवठा आदेश दयावा िकंवा कसे याबाबत यो  य िनणय होणकेामी 
िद.१५/१०/२०१६ अ  वये  ताव ठेवला असता सदर  तावावर त  कालीन मु  यलेखािधकारी साहबे यांनी 
३०/१०/२०१५  या शासन िनणयातील प र  छेद ५.१५ व प र  छेद ५.१२ नुसार कारागहृ व हातमाग महामडंळ 
यांचेकडुन थेट खरेदी करता येते  याबाबत प  यवहार करावा असे वाटते. महारा    टेट पॉवरलमु कॉप रेशन 
िल.मुंबई यांचे दर त   यात ७ नंबर असनु  याचंे दरही तलुना  मक  टया जादा आहते  यामळेु १०० ट  के परुवठा 
आदशे  यानंा दणेे उिचत होणार नाही. असे िनदश केले होते. तसचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता 
तातडीने म  छरदाणी खरेदी करणकेरीता िद.२४/०९/२०१६ िटपणीअ  वये .२५०००/- मा चे खचास मा  यत 
िमळाली होती  यानसुार परुवठाधारकांकडुन कोटेशन मागिवणकेामी प  तयार केले होते, सदर प ावर त  कालीन 
मु  यलेखािधकारी साहेब यांनी थम कारागहृ िवभागाकडे उपल  ध आहते काय? ते तपासावे असे िनदश केले 
होते  यानसुार म  यवत  कारागहृ,येरवडा यांना इकडील प  .२०९९ िद.०९/१२/२०१६ अ  वये  याचंेकडे 
उपरो  त माणे कापड व  णालयाकरीता खरेदी करावया  या असले  या म  छरदाणी उपल  ध आह ेिकंवा नाही 
याबाबत प  यवहार केला असता   याचंे िद.३०/१२/२०१६ अ  वये  याचंेकडे कापड व म  छरदाणी उपल  ध 
नाही उपल  ध झा  यास आपले कायालयास  वतं  प ाने कळिव  यात येईल अस ेकळिवले आह.े 

  त ् यामळेु मे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयादीत यांनाच दर कमी करणबेाबत िवनंती केली असता 
 यानंी िद.२७/०१/२०१७ चे मेल ारे  खालील माणे दर कमी क न पाठिवत आहोत असे कळिवले आह.े 

अ. . कापडाचे िववरण कापडाची ं दी इचंात व 
स.ेमी म  ये 

िनिवदते िदलेले 
दर 

दर मी 
मी. 

१  काय   य/ुने  ही   य/ुम न कलर टेरीकॉट कापड  
६७% पॉिल  टर+३३% कॉटन 

३५ इचं (८९ स.ेमी.) ७३.१०       
 

६३.०० 

२  काय   य/ुने  ही   य/ुम न कलर टेरीकॉट कापड  
६७%पॉिल  टर+३३% कॉटन 

५८ इचं (१४८ स.ेमी.) ८३.७०                 ९१.५० 

                मे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयािदत,मुंबई यांनी िद .३०/०१/२०१७ चे दरप का ारे 
म  छरदाणीचे २ नग नमनुा  हणनु िदले आहते.सदर म  छरदाणीचे दर खालील माण ेआहते. 

अ.न.ं कार साईज इचंात दर ती नग 
१ डायमंड  ३६ इचंx८० इचं  ३१५.०० 
२ िसल  हर ३६ इचंx८० इचं  २३५.०० 

  उपरो  त माण े म  छरदाणीचे नमनेु मा.वै क य सचंालक यांना िद.०४/०२/२०१७ रोजी सम  
दाखिवले असता  यापैक  िस हर म  छरदाणीचा नमनुा मा  य केला आहे,  यामळेु .२५०००/-  या खचापोटी 
( .२३५x१०६ नग= .२४९१०/-) एकुण १०६ नग म  छरदाणी खरेदी करता येतील.  

  िवभागाचा अिभ ाय- िनिवद े ि येम  ये भाग घेतलेले L-1,L-2 चे शासन मा  य कापड तपासणीचे 
ा  त अहवालानसुार सदर कापड आप  या मागणी माणे नाही परंत ुमे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयादीत 

यांचे कापड तपासणी अहवाल जवळपास आप  या मागणी माणे अस  यामळेु, तसचे  यानंी अ.न.ं१, नुसार ३५ 
इचं (८९ स.ेमी.) .६३/- ती मीटर दरा माण ेकापड दऊे केलेले आह,े तसचे दो  ही हॉि पटलम  ये कापडाचा व 
म  छरदाणीचा तटुवडा भासत अस  यामळेु खरेदी करणे अ  यंत आव  यक आहे.  

                तरी मे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयादीत यांना परुवठा दयावा, अस ेमत आह.े 
  तरी सदर  या  तावास मा  यता असावी. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ओ.टी. तील 

कमचा यांना आव यक असणा या ओ.टी. ेससाठीचे कापड व म छरदानी खरेदी करणेसाठी िन नतम 
व ि तीय िन नतम दरधारकाकडील कापडाचा नमुना आपले मागणी माणे नस यामुळे सदरह कापड 

तावात नमुद केले या दरा माणे मे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयादीत यां चेकडून खरेदी 
करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- वै िकय संचालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
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१४ ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागासाठी जुने Washing Machine परत 
(Buyback) क न नवीन Washing Machine खरेदी करणेबाबत.  

 अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- १७ (२) ण 
ा  तािवक:- ी साईनाथ  णालयातील General OT या िवभागाने Washing Machine- 

Capacity- 11 Kg, Semi Auotomatic- ०२ नगांची मागणीप का  वये मागणी केली आह.े    
  सदर िवभागाम  ये स  या असलेले Washing Machine ह े सन २०११ म  ये र  कम .२८,९९०/- 

इत  या र  कमेत खरेदी केलेले असनू सदर मिशनची External Body तटुलेली अस  याने  यानंी नवीन 
Washing Machine ची मागणी केली आह.े तसचे जु  या मिशनची ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत र  कम 
.५०००/- इतक  येते.   

िद. १२/१२/२०१६ रोजी एकुण ३४ परुवठा धारकांना अंदाजे र  कमेसाठी ई-मेल  दारे कोटेशन 
दणेबेाबत कळिवले होते  यास अनुस न एकुण ०३ कोटेशन ा  त झाले आह े  याचा तपशील खालील माणे:-    
Sr.No. Supplier Name Qty. Estimate cost 

( per unit) 
Total Amt. 

in. Rs. 
1 M/s. Attharava Health Tech India Pvt.Ltd., 

Mumbai 
2 78494.00 156988.00 

2 M/s. Jeevan Radio House, Shrirampur 2 36500.00 73000.00 
3 M/s. Mahalaxmi Traders, Shrirampur 2 16500.00 33000.00 

Avarage Amt.In Rs. 87663.00 
Less 20 % 70130.13 

उपरो  त ०२ नग Washing Machine खरेदीकामी ा  त झाले  या पु रवठाधारकांचे अंदाजे खचासाठी 
दरप काची सरासरी र  कम .७०,१३०.१३ (अ री . स  तर हजार एकशे तीस मा ) इतक  येते. 

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील General O.T. या िवभागाने मागणीप का  वये  मागणी केलेली 
आह.े  

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

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद 
३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागानंा 
मभुा दे  यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या मा  यमातनू कर  यात आले  या 
खरेदीचे एकूण मू  य . ३ लाखापे ा जा  त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D 
कडील दरकरारा  या आधारे कर  याची सबंं िधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े  

३)  जु  या Washing Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकंमत . 
.५०००/- इतक  होत आहे.  सदरची र  कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस  यामळेु सं  था न अिधिनयम 

२००४, मधील कलम नं  १७ (४) अ  वये सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवूमा  यता  यावी लागणार नाही.  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ णालयातील General OT  या िवभागाने 15Kg 

Semi Auotomatic Washing Machine ०२ नगाची मागणीप का  वये मागणी केली आहे. सदर 
िवभागाम  ये स  या असले  या मिशनची External Body तटुलेली अस  याने  यानंी नवीन Washing 
Machine ची मागणी केली आह.े तसचे जु  या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकंमत .५०००/- 
इतक  आह.े सदरची र  कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस  यामळेु सं  था न अिधिनयम २००४, मधील कलम 
नं  १७ (४) अ  वये सदरचे खरेदीपवू  शासनाची पवूमा  यता  यावी लागणार नाही.  यामळेु  यां  या मागणीनसुार  
िव हीत प  दतीने कोटेशन मागवनु०२ नग  निवन Washing Machine खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे 
न  मत आह.े   
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  तरी ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागातील जनेु ०१ नग Washing Machine 
परत (buyback) क न निवन ०२ नग Washing Machine िविहत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदीस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र  कम .७०,१३०.१३ (अ री . स  तर हजार एकशे तीस मा ) चे खचास मा  यता 
घेणकेामी  या  तावास मा  यता असावी. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागातील जुने 
०१ नग Washing Machine परत (buyback) क न निवन ०२ नग Washing Machine िवहीत 
प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे .७०,१३०/- मा चे खचास 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- वै िकय सचंालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०४ िदनांक ०९.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .२२६ िदनांक ०९.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यानंा सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  त वाचनू कायम कर  यात 
आले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०५ सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मुळ अंदाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक वषा या सुधा रत 

अंदाजप कास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव– अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) चे कामकाज स या मा.  यव  थापन मंडळ पहात आह.े  

अिधिनयमातील कलम १७ अ वये मा.  य. मंडळाची कत ये व अिधकार मधील पोटकलम-(२)(क) नसुार 
वािषक अंदाजप कािवषयीची तरतदु पढुील माणे आहे:  

        “(सिमती) िव त यव थे या जमा-खचाचा अंदाज दणेारे वािषक अंदाजप क तयार करील आािण 
याची एक त रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ांकडे पाठवील.  

वरील तरतदुीवये िवषयांक त अंदाजप क रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ाकडे पाठिवणे 
आव यक आहे. सोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मळु अंदाजप क तयार कर यात आलेले असनू 
यातील जमा-खचा या ठळक तरतदुी पुढील माण ेआहते: 

I. जमेचे अंदाजप क                                      (आकडे पयांत)    
अं.

. 
तपिशल सुधा रत अंदाजप क    

२०१६-१७ 
अंदाजप क २०१७-१८ वाढ/घट 
र  कम एकूण % % (ट  के) 

१ ारंभीची िश  लक १०,०५,००,००० १३,०६,५०,००० ०.८६ ३० 
२ दणेगी  दारे िमळणारी अपेि त जमा ३५८,४०,३०,००० ४२८,६५,२०,००० २८.१४ २० 
३ अपेि त महसुली जमा २०१,९७,५०,००० २१०,३८,२५,००० १३.८१ ४ 
४ एकूण जमा (२+३) :- ५६०,३७,८०,००० ६३९,०३,४५,००० ४१.९६ १४ 
५ अपेि त िनगतवणूक १५२,६९,५१,२०० ८७०,९१,५९,१९६ ५७.१८ ४७० 
 एकूण अपेि त जमा (२+४+५):- ७२३,१२,३१,२०० १५२३,०१,५४,१९६ १०० १११ 

 
II. खचाचे अंदाजप क                                      (आकडे पयांत)    

अं.
. 

तपिशल सुधा रत अंदाजप क    
२०१६-१७ 

अंदाजप क २०१७-१८ वाढ/घट 
र  कम एकूण % % (ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच २३१,१६,६०,००० ९४७,८३,१५,१२४ ६२.२३ ३१०.०२ 
२ अपेि त महसुली खच १४२,२२,३१,००० ११३,४३,६७,८७२ ७.४५ -२०.२४ 
३ अपेि त िकरकोळ खच ४,७०,९७,१०० ४,७१,२८,००० ०.३१ ०.०६ 
४  यासा  या उिद  टावंरील अपेि त खच २६५,२३,९०,००० ३५९,७०,५२,२०० २३.६२ ३५.६२ 
५  यव  थापन िनधीतील अपेि त खच ६८,७३,३३,१०० ८५,१७,१९,००० ५.५९ २३.९२ 
६ एकूण खच (१ ते ५) :- ७०२,०७,११,२०० १५१०,८५,८२,१९६ ९९.२० ११२.१८ 
७ अंितम िश  लक  ११,०५,२०,००० १२,१५,७२,००० ०.८० १० 
 एकूण अपेि त खच (६ ते ७) :-  ७२३,१२,३१,२०० १५२३,०१,५४,१९६ १०० ११०.६२ 
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ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२) मधील तरतदु नसुनर ,”  यव थापन िनधीत र कम उपल ध 

अस यास, ती िवचारात घेऊन िव त यव थे या लगतपवू वषातील अंदाजे थलू वािषक उ प ना या दहा 
ट यापे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासनना या  
मा यतेने, दरवष  या िनधीम ये जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक वाटले तर, कोण याही वषात 
िव त यव थापन िनिधतनू कोण याही अित र  र कमा या िनिधत जमा कर याब ल कोण याही वेळी िनदश 
दईेल.”  

  उपरो  तरतदुी माण े यव थापन िनिधतनू गतवषा या उ प ना या १० ट के खच अपेि त आहे.  सन 
२०१७-१८ या अंदाजप काम ये यव थापन िनिधतनू होणारा सभंा य खच या तरतदुी या अिधन राह न करता 
येईल.  

सन २००४-०५ ते २००९-१० या आिथक वषात ायोिजत बाबीवर झाले या व लेखाप र कांनी 
मािणत के यानूसार वाढीव झालेला खच यव थापन िनिधम ये वग करणसेाठी मा. यव थापन सिमतीचे 

मा यतेने िवधी व याय िवभागाकडे ताव दाखल केलेले होते. यास शासन िनणय . सनसिंव-२००९/ ५४७/ 
(५७/०९)- का.सोळा िदनांक- २१ ऑग ट,२०१० अ वये मा यता िमळालेली आह.े सन २०११-१२ या आिथक 
वषात ायोिजत बाबीवर झाले या व लेखाप र कांनी मािणत के यानुसार वाढीव झालेला खच यव थापन 
िनिधम ये वग करणेसाठी शासनाकडे ताव सादर केलेला आहे. तसचे सन २०१२-१३ या आिथक वषात 

ायोजीत बाबीवर झाले या व लेखाप र कांनी मािणत के यानुसार झालेला खच हा तरतदुीपे ा कमी आह.े 
सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या आिथक वषासाठी यव थापन िनिधतनू अपेि त खच झा यास ,वाढीव 
तरतदुीसाठी शासनाकडे ताव दाखल करावा लागेल.   

क) सं थान या िविवध िवभागांमाफत साईभ ांना परुिव यात येणा या पायाभतु सिुवधते वाढ करणे 
तसचे यांना दळणवळ या या िविवध सोयी उपल ध क न दणे ेयाकामी नगरपंचायती अंतगत कामास व इतर 
खचासाठी अनुदान शीषाखाली खच तािवत केलेला आह.े ी साईबाबा सं थान अिधिनयमातील कलम २१ 
अंतगत सबंं िधत िवभागाकडून छाननी सिमती या अिभ ायानसुार शासनाकडून मंजरुी ा  क न घे या या 
अटीस अधीन राहन अंदाजप कात अनुदान या शीषाखाली भरीव तरतदु दशिव यात आली आह.े  

ड) मा. यव थापन सिमती या थापनेनंतर िविवध मलुभतू व मोठया माणात भांडवली खच-तथा-
योजना सु  करण े तािवत आहे. आयकर अिधिनयम १९६१ चे कलम १०(२३)(सी) ५ मिधल तरतदुीम ये पाच 
वषापवु   झाले या बदलामळेु येक आिथक वषा या उ प नापैक  ८५ ट के उ प न याच आिथक वषात खच 
करण े बंधनकारक आह.े तेवढा खच न झा यास िश लक राहीलेले अखिचत उ प न पुढील पाच वषात खच 
करण ेबंधनकारक केले आह.े मागील पाच वषातील अखिचत उ प न पये १०९१ कोटी मा  एवढे आह.े या 
अखिचत उ प नाचे पांतर वेळोवेळी गुंतवणकूांम ये कर यात आले आह.े हे अखिचत उ प न चाल ूवषात वा 
पढुील पाच वषात खच होणे आव यक अस याने भांडवली खचाम ये मोठया माणात वाढ करणे म ा  झाले 
आह.े यामळेु अंदाजप काम ये वाढ झालेली िदसत आह.े  

तथािप चाल ूवषा या उ प ना या ८५ % खच व अखिचत उ प नाचे खचाचे माण फारच कमी आहे. 
यामळेु सदरचे अखिचत उ प न वेळेत खच न के यास यावर आयकर लाग ुहोऊन तो भरण े म ा  होईल , 

अशा आयकराची र कमही मोठी असले. तरी कृपया याबाबत िनणय होणे गरजेचे आह.े अपेि त जमा व 
खचा या अंदाजप काची िववरण,े प रिश  “अ" व “ब” हणनू सोबत जोड यात आली आहते. 

  तरी सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे तािवत मळू अंदाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक 
वषाचे सधुारीत अंदाजप क यास णालय िवभागासह मा यता असावी, ही िवनंती. 

िनणय .२२७ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मुळ अंदाजप क व सन २०१६-१७ या 
आिथक वषा या सुधा रत अंदाजप काचे अवलोकन करणेत येऊन, याम ये पुढील माणे दु या 
करणेत आ या.  

सुधा रत अंदाजप काम ये समाधी शता दी वषा या िनिम ाने करावया या िवकास 
कामासंाठी, याचबरोबर कॅ सर हॉि पटल व मेडीकल कॉलेज उभारणीकामी िनधीची तरतूद करावी. 
िनळवंडे धरणातून पाईपलाईन ारे पाणी आण यासाठी .६० कोटी मा , दु र वनी यं णा बदलणे व 
िव तारीकरणासाठी .५० ल  मा  िनधीची तरतूद करावी, नवीन सीसीटी ही क पासाठी तरतूद 
केले या .५० कोटी मा  रकमेमधून सीसीटी ही व िस यु रटी क प वेगवेगळे दशवावे, दोन चाक  



43 
 

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

व चार चाक  वाहनां या पुजेसाठीचे शु क अनु मे .५००/- व .१०००/- मा  करावे, िव ुत 
िवभागाकरीता इधंन व वंगन खचासाठी .५०,००,०००/- मा  व लाईट िफट ग, रवायर ग केबल व 
इतर खचाकरीता .१,५०,००,०००/- मा  र कम दशवावी, ४ लाख नग ीडी टेबल फोटो एकाच वेळी 
न छापता, १ लाख नगांची छपाई करावी व आव यकतेनुसार याम ये वाढ करणेत यावी. मोफत 

सादभोजन योजनेसाठी देणगीचा ल ांक .१० कोटी मा  करावा. दशनरां गेतील साईभ ांना १०० 
ॅम बुंदी साद  ऐवजी ५० ॅम बुंदी साद पािकटाचे वाटप कर यात येत आहे, यामुळे मागील वषा या 

खचा या ६०% या माणे तरतूद करणेत यावी. सं थानचे िविवध क पासाठी जमीन खरेदी 
करणेकरीता .३५० कोटी मा  रकमेची तरतूद कर यात यावी. तसेच शै िणक संकुलाकडील सव 
शाळांना अनुदान िमळणेकरीता िश ण िवभागाकडे ताव सादर करणेत यावा.  

उपरो  सव दु यांसह सं थान व णालय या िवभागां चे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे 
मुळ अंदाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक वषा या सुधा रत अंदाजप कास मा यता दे यात 
आली.                           (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०६ सं थानला देणगी व पात ा  होणारे सोने चांदी व तंुची कस लावून तपासणी क न मु यांकन 

करणेकामी नेमणेत आले या मु यांकनकारांना (Gold-Silver Valuer) मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव- (अ) ी े  िशड  येथे ी साईबाबांचे समाधी दशनासाठी देश-िवदशेातनू हजारो भ  दररोज येत असतात , हीच 

भ  ताचंी सं  या सलग सु यांचे कालावधीत लाख  या घरात जाते. िशड  येथे येणा-या या हजारो भ ां पैक  
बहतांशी भ  ी साईचंे चरणी रोख र कम, सोने-चांदी व इतर मौ  यवान व त ू देणगी पाने अपण करीत 
असतात. या दणेगी पाने ा  होणा-या सोने-चांदी व मौ  यवान व तूंची कस लावनू तपासणी क न,  याचे 
बाजारभावाने मु यांकन केलेनंतर िविहत प  दतीने न दी घेऊन, सदर  या व त ू लेखाशाखेकडे जमा करणते येत 
असतात. स  या अशा कार  या सोने-चांदी व त ूकापडी िपशवीत िसलंबद क न लेखाशाखेकडील ॉगं मम  ये 
ठेवणते येतात.  

  दानपेटी दारे तसचे दणेगी पाने सम  ा  होणारे सोने-चांदी  या व तूंचा कस लावनू तपासणी करण ेव 
 याचे बाजारभावाने मु  यांकन करणकेामी खाली नमदू केले  या मा. यव थापन सिमती या िनणयानसुार, स  या 

०३ मु  यांकनकारांची (सराफांची) नेमणकू करणते आलेली आहे.  
(०१) मा. यव थापन सिमती सभा िदनांक ०९ ऑ टोबर, २०१४ /  िनणय मांक ९२३. 
(०२)  मा. यव थापन सिमती सभा िदनांक ०२ एि ल, २०१६ /  िनणय मांक २४०. 
 

अ.नं. 
मु  यांकनकाराचे (सराफाचे)  

नाव व प ा 
मानधन 

नेमणूक ची मुदतवाढ /  
अंितम मुदत 

पुढील कालावधीकरीता 
संमती आहे िकंवा कसे ? 

०१ 
ी वलेस, संगमनेर  

( ी. सुधीर वडनेरे)  
पये १५१/- ित माह िद. ३१ माच, २०१७ संमतीप  आल ेआह.े 

०२ 
ी ल  मी अलकंार , िशड  

( ी.बाळासाहबे नागरे) 
पये १५१/- ित माह िद. ३१ माच, २०१७ संमतीप  आल ेआह.े 

०३ ी गणेश द ा य नागरे, िशड   पये ३०००/- ित माह  िद. ३१ माच, २०१७ संमतीप  आल ेआह.े  
  उपरो  मु यांकनकारांची (सराफांची) नेमणकू सन २०१४ म ये, िविहत प  दतीने वतमानप ात 

जािहरात दऊेन, सु वातीस सन २०१५-१६ या कालावधीकरीता नेमणकू करणते आलेली होती. यानंतर,  याचंे 
नेमणकु स सन २०१६-१७ साठी हणजेच, िदनांक ०१ एि ल, २०१६ ते िदनांक ३१ माच, २०१७ अखेर ०१ 
वषाचे कालावधीसाठी आह े  याच अटी-शत वर व मानधनावर मदुतवाढ दणेते आलेली आहे. उपरो  सव 
मु  यांकनकार थािनक अस  याने,  याचंे नेमणकू चे कालावधीतील सवेा समाधानकारक आहे. सन २०१६-१७ 
या आिथक वषात उपरो  सव मु यांकनकारांना एकि त वािषक मानधन पये ३७,९६३/- मा  आदा करणते 
आलेले आह.े  सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता, पये ३९,६२४/- मा  खच अपेि त आह.े  

(ब) वर प र छेद अ म ये नमदू केले माणे, उपरो  अ.न.ं ०१ ते ०३ म ये नमदू केलेले ०३ ही 
मु  यांकनकारांची (सराफांची) सवेा समाधानकारक अस  याने, पढुील सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी 
 हणजेच िदनांक ०१ एि ल, २०१७ ते िदनांक ३१ माच, २०१८ या कालावधीकरीता आह े याच अटी-शत वर 

व मानधनावर मदुतवाढ देणसे व याकामी येणारे अंदािजत वािषक खच पये ३९,६२४/- मा पय तचे खचास 
मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढेु  िनणयाथ सादर . 
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िनणय .२२८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केलेनुसार उपरो  त यामधील अ.न.ं१ ते ३ या 

मु यांकनकारांची (सराफांची) सेवा समाधानकारक अस यामुळे पुढील सन २०१७-१८ या आिथक 
वषासाठी यांना आहे याच अटी, शत वर व मानधनावर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा या 

.३९,६२४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

िवषय न.ं०७ दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळास आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या 
पुनवसनासाठी आिथक मदत देणे. 

ताव– दीनदयाळ ही एक मा  यता ा  त पजंीकृत सामाजीक सं  था असून १९९७ पासून अ  यतं अिवकसीत अशा पारधी 
समाजा  या िवकासाक रता आिण आ  मह  या  त शतेक-यां  या प रवाराक रता तसेच कृषी े ा  या सवागीण 
िवकासाक रता कायरत आह.े पोिशं ा  या आ  मह  या हा कलकं पसु  या  या िदशने ेसं  थेन े२००६ साली शतेकरी 
िवकास क  पा  या मा  यमातून कामास सु रवात केली आह.े आ  मह  या  त शतेकरी प रवारांचे पालक  व ि वका न 
यांना कुटंूब आधार योजने  या मा  यमातून सु  क न िदले  या  यवसायामु ळे आता हे प रवार अ  यतं ित ापूवक 
 वावलंबी जीवन जगत आह.े याम  ये शळेीपालन, िकरणादु कान आटा च  क , मुलामुल  या िश णाची  यव  था इ. 

अंतभूत आहते.  तसेच येणा-या काळात आ मह  या होव ू नये ,  शतेकरी बांधवाम  य ेजग  याची नवी उमेद िनमाण 
 हावी या क रता शतेक-यांसाठी शा  वत शतेीचे योग करीत आह ेयाम  ये मातीप र ण, कमीखच क शतेी, स ीय 

प तीन े शतेी इ. िवषय सं  था हाताळीत असून  याचे उ  तम प रणाम सु ा िमळत आहते. कृषी े ातील एकूण 
सम  यवर भावी उकल शोध  याक रता ‘कृषी संशोधन क ’  या क  पाचे लोकापण िद. ८ ऑ ट बर २०१६ रोजी 
रा.  व. संघाचे सरसंघचालक ी मा. डा. मोहनजी भागवत यां  या ह  ते झाल ेआह.े   

              आगामी काळात कूटंूब आधार योजन  या मा  यमातून ६०० प रवारांना िविवध  यवसाया  या मा  यमातून 
आिथक  टया स म वावलंबाकडे वाटचालीस मदत कर  याची सं   ेाची योजना असून  या क  पास एकूण . 
६,३२,५०,०००/- इतका खच आह.े सं  था कूठ  याही क  पाक रता शासक य अनदुान घेत नाही. या पिव  कायास 
स हकाय करावे अशी  िवनतंी केली असून क  प खचाची िवगतवारी खालील माणे िदलेल ेआहे:-  

Sr No. Activity Unit  cost@ No of 
Units 

Investment 
required 

1 Goat Unit (8) 70,000 200 1,40,00,000 
2 Dairy Animals 70,000 150 1,05,00,000 
3 Small  Busicness 70,000 100 70,00,000 
4 Tailoring Shop  30,000 50 15,00,000 
5 Flour Mill 80,000 50 40,00,000 
6 Foof Processing Unit including Start of Working Capital 50,000 50 25,00,000 
A Total for Livelyhood activities  600 3,95,00,000 
B Assistancefor Education of Children, average per family. 20,000 600 1,20,00,000 
C Assistance for Medical Exp. Of Family (on an average 

five member per family) 
7500 600 45,00,000 

D Training Hanfholding assistance to women entrepreneurs  2500 600 15,00,000 
E  Project Implementation Cost  10% of the 

project cost 
0 57,50,000 

                                    Total Assistance required 6,32,50,000/- 

             उपरो  त बाब साठी खच करणेसाठी  वतं   ताव मागवावे व  यावर िनयं णाची कायप ती याबाबत 
 ताव मागिवण ेआव  यक आह.े  

   अथ साहा य साठी सं  थान अिधिनयमातील तरतुद-   
१) ी 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  ये सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल." 
अशी तरतदु आहे.  

२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १ 
 या तरतदुीस अधीन राहन िव  व  त  य  थेस रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात 
िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन 
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राहन, भ  तानंा पायाभतु सिुवधा परुिवण ेिकंवा  या  वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यानंा िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी 
के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमेचा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यापें ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल  (एक) रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, एखा ा न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा इतर 
धमादाय वा धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक सघंटनेची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतदु आहे."  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेणेआव  यक आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:-   
अ. दररोज शासक य/ िनमशासक य कायालयाकडुन, न दणीकृत सं  थांच,े वैय  तीक र  या, वेगवेगळया 

कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान मागणी  ताव येत असतात.  याम  ये एकाच  तावाचा िवचार 
करता येणार नाही. 

आ. सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी  या पवुतयारीक रता एकि त कृती 
आराखडा तयार कर  यात येत असनू,  यासाठी सं  थानला ३०००/- कोटी पयांची आव  यकता 
भासणार आहे, या अनषुंगाने सं थानकडे स  या उपल  ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन सदर 

योजनाक रता सं  थानने िनयोजन करावे अस ेमहारा   शासनाचे प  ा  त झाले आह.े 
मानव जातीचे क  याण या उदा  त हतेनेू अनुदान ावयाचे अस  यास मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 

िवषय ठेवता येईल व  यानंतर छाननी सिमतीचे मा  यता घेऊन सदर  ताव िवधी व  याय िवभागाकडे  
मा  यते  तव सादर करता येईल तरी सदरचा िवषय मा.  यव थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२२९ यावर सिव तर चचा होऊन, दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ ही सं था आ  मह  या  त 
शेतकरी प रवारां चे पालक  व ि वका न  यानंा आधार देत आहे, यामुळे मानव जातीचे क  याण या 
उदा  त हेतू ने छाननी सिमती या मा यतेने दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मंडळ, यवतमाळ या सं थेस 
तुतास .१ कोटी मा  र कम अनुदान व पात दे यात यावी व सदरह र कमेचा िविनयोग ते कशा 

कारे करणार याबाबतचा यां चेकडून अहवाल घे यात यावा.  
  तसेच सदरह अनुदान यांना देणेपुव  छाननी सिमती या पुवपरवानगीने िवधी व याय िवभाग, 

महारा  शासन यां चे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं०८ िज हा णालय, चं पूर या आरो य सं थेकरीता एम.आर.आय. मिशन देणे. 

ताव – चं परू िज  हयात १५ तालकेु आहते याम  ये कोपरना, राजरूा, ग डिपंपरी ह े अिदवासी  ो  आहे. यािशवाय 
िज  हयात मोठया माणावर औ ोगीक े , थमल पॉवर  टेशन, िसमट उ ोग,  टील उ ोग, पेपर िमल, कोळसा 
खाणी व इतर कारखाने आहते. चं परू िज  हयास तेलंगणा रा  याची िसमा तसचे यवतमाळ व अिदवासी 
न ल  त गडिचरोली िज  हाची िसमा लागनु अस  यामळेु सामा  य  णालय चं परू येथे मोठया माणात 
आंतरबाहय  णाचंी सं  या जा  त आह.े  

स ि थतीत सामा  य  णालय येथे  णाकं रता एमआरआय मशीन उपल  ध नस  यामळेु  णांची 
गैरसोय होते. जनतेला आरो  य सवेा सिुवधा अ  यंत भावीपणे िमळणेसाठी . १५ कोटी ६० ल  िकंमतीचे खच 
अपेि त असलेबाबत िज हा श  य िचक  सक, िज  हा  णालय चं परू यांनी कळिवले असनू एमआरआय 
मशीन साठी ी साईबाबा सं  थान माफत उपल  ध क न देणबेाबत िवनंती केलेली आह.े  

अथ साहा य साठी अिधिनयमातील तरतुद-   
१) ी 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  ये सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल." अशी तरतदु आहे.  

२) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १ 
 या तरतदुीस अधीन राहन िव  व  त  य  थेस रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य शासनाकडून राजप ात 
िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अटी शत  या अधीन 
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राहन, भ ांना पायाभतु सिुवधा परुिवणे िकंवा  या वाढव  यासाठी शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळांना, 
शासक य कंप  यानंा िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय:- अ) रा  यातील िज  हा  णालयांना िसटी  कॅन व ए  स रे मशीन खरेदी 
करणकेामी गत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४.०६.२०१५ चे सभेत िनणय .१७९ अ  वये आरो  य िवभागा  या 
शासक य/ िनमशासक य  णालयांना .४३.६४ कोटी िनधी दणेेबाबत िनणय झालेला आह े परंत ु सदर बाब 
 याय िव  ट झालेने लंबीत आह.े   

ब) सन २०१७-१८ म  ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी  या पवुतयारीक रता एकि त 
कृती आराखडा तयार कर  यात येत असनू,  यासाठी सं  थानला ३०००/- कोटी पयांची आव  यकता भासणार 
आहे, या अनषुंगाने सं थानकडे स  या उपल  ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन सदर योजनाक रता सं  थानने 
िनयोजन करावे अस ेमहारा   शासनाचे प  ा  त झाले आहे.  

          तरीही मानव जातीचे क  याण या उदा  त हतेनेू अनदुान ावयाचे अस  या स मा.  यव  थापन 
सिमतीसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३० िज  हा  णालय, चं पूर यांना देणगी व पात एम.आर.आय. मिशन िद यास इतरही िज हे अशा 
कारची मागणी करतील, असे कायकारी अिधकारी यांनी सभे या िनदशनास आणून िदले. 

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चं पुर हा आिदवासी व न ल त िज  हा 
अस याने िज हा  णालय चं पू र येथे मोठया सं येने आंतरबाहय ण असतात. िज हा 
श यिचिक सक,चं पुर यांनी १ नग एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न दे याची मागणी केली आहे. 
मा  एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न न देता, मानव जातीचे क याण या उदा  हेतु ने िज हा 

णालय,चं पुर यांना १ नग एम.आर.आय.मिशन खरेदीसाठी अनुदान उपल ध क न दे यात यावे. 
स या सं थानचे णालय िवभागाची ई-िनिवदा ि ये दारे पा  युनतम दरधारकाचे दरानुसार येणारी 
र कम अनुदान हणून दे यात यावी. मा  त पुव  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांची मा यता 
घेणेसाठी ताव सादर कर यात यावा असे ठरले.                 (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
िवषय न.ं०९ महारा  सुवण जयंती नगरो थान योजनेअंतगत नागरी तीथ े ाचा सुिनयोिजत र तािवकास 

क पासाठी मंिदर टचा १०% व िशड  नगरपंचायती या कजाचा १५% िह सा एकूण २५% र कम 
अनुदान हणून देणेबाबत फेरसादर. 

ताव– मु  यािधकारी िशड  नगरपंचायत िशड  यांचे जा.न.ंन.प.ंबांध/ टे.०८/ ५१८/ २०१४, िद.१५.०२.२०१४ चे 
प ा  वये नगरपंचायत िशड  यांनी “महारा   सवुण जयंती नगरो  थान योजनेअंतगत नागरी ितथ े ाचा सिुनयोिजत 
िवकास करणकेामी” र  ता िवकास क  प या कायालयाकडून महारा   शासन नगर िवकास िवभागाकडे 

.२५.२५ कोटी इत  या र  कमेचा  ताव सादर कर  यात आला होता. याम  ये शासन अनदुान ७०% व इतर 
३०% असे िवगतवारी क न पैक   था.  व. सं  था ५%, कज िह  सा १५% व मंदीर  ट १०% अस ेनमदू क न 
एकूण २७ र  यां  या . २५.२५ कोटी  या मंदीर  ट व कज िह  सा एकूण २५% . ६.३१ कोटी सं  थानमाफत 
मंजरूी िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े  

सं  थानतफ अनुदान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतुद- ी साईबाबा सं  थान अिधिनयम २००४ 
चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नसुार , छाननी सिमती  या िशफारसीनसुार व रा  यशासना  या पवु मंजरूीने, 
 थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यांचेम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी प रणामी सं  थानां  या सोय म  ये वाढ 

हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  याची तरतदू आहे.  
मा.ि सद  यीय सिमतीचा िनणय– मा.ि सद  यीय सिमतीचे िद.०५.०६.२०१४ चे सभेतील िनणय 

.४३५, “  तािवत कामी सं  थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाची मा  यता घेऊन मा.खंडपीठाने सचुिव  या माण ेपढुील कायवाही करणते यावी ,”  असे, ठरले. 

   मा.खंडपीठाचा आदेश:- मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं५०६५/ 
२०१५, िद.१७ जलैु २०१५ म  ये (4) अ  वये िशड  नगरपंचायतीस िशड  नगरपचंायतीचा १५% कजाचा िह  सा 

.३,७८,७५,०००/- व मंदीर  टचा १०% िह  सा .२,५२,५०,०००/- अशी एकूण दो  ही िह  याची २५ % 
र  कम .६,३१,२५,०००/- अनदुान  हणनू देणेस, मा  यता िदलेली आह.े  
अ) िवधी व  याय िवभाग िनणयानुसार २७ र   याकं रता खालील माणे िव  तीय आकृतीबंध मंजूर 
आहे.   
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शासन िनणय .सासिंव-१०१५/५६०/ . .१२४/का.१६, िद.१२ एि ल २०१६ 
   (अ) 

िह  सा िवभागणी िव  तीय बंधातील िह सा अथसहा याची र  कम 
मंदीर  ट १०% . २,५२,५०,०००/- 
कज १५% . ३,७८,७५,०००/- 
एकूण २५% ६,३१,२५,०००/- 

उपरो  त मंजरू आकृतीबंधातील कजिह  सा .३,७८,७५,०००/- व मंदीर  टचा िह सा 
.२,५२,५०,०००/- असा एकूण .६,३१,२५,०००/- देणबेाबत िनणय झाला. परंतु  याबाबत नगरिवकास 

िवभागाचाही  मंजरू आकृतीबंध खालील माण े
नगरिवकास िवभागाने मंजूरी िदलेले र  ते:- शासन िनणय .नगरो- २०१४/ . .१२५/ नािव-३३ 

मुंबई  िद.१६ जलैु २०१४                  
१) कनकुरी र  ता (साईपालखी रोड), २) िबरेगांव रोड ते नवीन िपंपळवाडी रोड ३) िबरेगांव रोड ते 

चौफुली ते िबरेगांव मंदीर ४) िशड  बन रोड ते िबरोबा मंदीर चौफुली ५) िपंपळवाडी रोड ते चौफुली रोड ६) िशड  
िनमगांव/ िनघोज िशव रोड ७) िपंपळवाडी रोड ते साकुरी िशव नाला रोड ८) िशड  साकुरी िशव रोड-  पवु बाजू   
९) िशड  साकुरी िशव रोड- पि म बाजू  १०) नांदखु  ते साकुरी शीव रोड ११) िशड  नाला रोड (balance 
length ch 0/300 to/0/600m) १२) िशड  नाला रोड (balance length ch 0/600 to/1/100m) १३) 
िशड  िपंपळवाडी रोड ते नगरपंचायत ह  १४)  वागत क  ते नगरपंचायत ह  १५) साईिलला ते पखुराज लोढा 
व  ती १६) ी साईसं  थान ते नवीन सादालय १७) िबरेगाव चौफुली ते िपंपळवाडी आिण ई शीव रोड, १८) 
नगर मनमाड रोड ते पानमळा रोड १९) िशड  िबरेगाव साकुरी- राहाता शीव रोड २०) िशड  िबरेगांव साकुरी- 
राहाता शीव रोड २१) िशड  ई िपंपळवाडी िशव रोड २२) साई ारकानगर ते िबरेगांव िशड  शीव २३) हॉटेल 
गोराडीया आपोिजट रोड, २४) िशड  िपंपळवाडी मेन रोड २५) िशड  बन रोड ते निवन िपंपळवाडी रोड. 

याम  ये िशड  नगरपंचायती  या  तावात नमदू केले या एकूण २७ र   यापैक  अ.न. १६ पुखराज 
लोढा ते िपंपळवाडी र  ता व अ.न. १९ िशड  िपंपळवाडी र  ता ते एस.टी.पी. रोड यांना मंजरूी िदलेली नाही. 
उपरो  त १ ते २५ र   यानंा नगरिवकास िवभागाने नावासह मंजरुी िदलेली आह.े 

ब) नगर िवकास िवभाग िनणय २५ र   याकं रता खालील माणे िव  तीय आकृतीबंध मंजूर आहे.   
अनु 

. 
नागरी  था िनक  वरा  य 

सं  थचे ेनाव व वग 
योजनेची िकंमत अनु ये अनुदान नागरी  थािनक  वरा  य 

सं  थचेा सहभाग 
१. िशड  क वग नगरपंचायत . २१.०३ कोटी .१६.८२४ कोटी (८०%) . ४.२०६ कोटी (२०%) 

  महारा   शासना  या िवधी व  याय िवभाग व नगरिवकास िवभाग यां  या  दो  ही िनणयाम  ये तफावत 
आह े याबाबत व नगर िवकास िवभागाचे िनणया माण े कायवाही करणेबाबत परवानगी मािगतली असता, 
महारा   शासनाचे . सासिंव -१०१५/५६०/ . . १२४/का.१६ इकडील कायालयास ा  त झाले  यात  यानंी 
सं थानने उपि थत केले  या मु यांसदभात अस े कळिवले आह े क , सदर र  ते िवकास क  पासाठी िशड  
नगरपंचायतीला नगर िवकास िवभागा  या शासन िनणया माण े िनधी ावा अथवा िवधी व  याय िवभागा  या  
शासन िनणया माण ेिनधी ावा. याबाबत  यव  थापन मंडळा  या बैठक म  ये उिचत िनणय घेण ेआव  यक आह.े 
या  तव ा  त व  तिु थतीम  ये िनदशनास आलेली िवसगंती  यव  थापन सिमती  या िनदशनास आणनू याबाबत 
 यव  थापन सिमती  या बैठक त िनणय घेणे उिचत राहील अस ेकळिवले आह.े  

िवभागाचा  अिभ ाय-  
१) सं  थानचे बांधकाम िवभागाने िशड  नगरपंचायतीस या र   याचंा समावेश शता  दी ा प आराखडयात 

या र   याचंा समावेश आह ेकाय याबाबत िवचारणा केली असता िशड  नगरपंचायतीचे जा. . नप/टे. 
. ८/५८७/२०१७ िद. ०९.०३.२०१७ रोजीचे प  ा  त झाले असनू  यात २५ र   याचंा ी साईबाबा 

समाधी शता  दी ा प आराखडयात समावेश नसलेबाबत अहवाल ा  झाला आहे.  
२) सं  थानचे बांधकाम िवभागाने िशड  नगरपंचायतीकडून मािगतले  या मािहतीनसुार िशड  नगरपंचायतीने 

 तािवत केले  या २५ र यापैक  ०६ र  ते महारा   सवुणजयंती नगरो  थान योजने अंतगतचे 
 तावात िव मान ं दीनसुार िवकसीत करणे व शता  दी ा प कृती आराखडयात िशड  िवकास 

योजने  या  ं दीनसुार भूसपंादन क न ं दीकरण करणेबाबत  तािवत केलेले आह.े  
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उपरो  त बाब चा िवचार करता नगरपंचायतीचे काय ह े नगर िवकास िवभाग यांचे अंतगत चालत 
अस  याने िवधी व  याय िवभाग यांचे .६,३१,२५,०००/- ऐवजी नगर िवकास िवभागाचे २५ र   यांसाठी 
.४.२०६ कोटी देणचेे कायवाहीसाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर. 

िनणय . २३१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे महारा  सुवण जयंती नगरो थान योजनेअंतगत 
नागरी तीथ े ाचा सुिनयोिजत र तािवकास क पासाठी, िशड  नगरपंचायतीस .४.२०६ कोटी मा  
र कम अनुदान व पात देणेस त वत: मा यता दे यात आली.  

  तसेच याकामी छाननी सिमती या पुवपरवानगीने िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यां चे 
मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.                     (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
िवषय न.ं१० साईिनमाण इं ि लश िमडीयम कूल इमारत िसिनयर कॉलेजासाठी भाडेत वावर घेणेबाबत ी.िवजय तुळशीराम 

कोते, चेअरमन, ी साई िनमाण इं ि लश िमडीयम कूल, िशड  यांचा िद.१७/०१/२०१७ रोजीचा अज. 
ताव – अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ट) 

म  ये िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थेची 
उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा खरेदी करील , अशी 
तरतदू आहे.  

तावना– ी.िवजय तळुिशराम कोते,चेअरमन ी साई िनमाण इिं लश िमडीयम  कूल,िशड  यांनी 
 याचंेकडील िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे अजा  वये  याचंे साईिनमाण इिं लश िमडीयम  कूल ह,ेनांदखू  रोड 

(एअरपोट रोड) िशड  या िठकाणी आहे.  कूलची इमारत  वत:ची असनू  यावरील बांधकाम साधारणत: 
१५०००   वे.फूट इतके असनू  या िठकाणी समुारे ४५० िव ाथ  िश ण घेत आहते.  

  िशड तील मुलामलु ना उ  च िश णासाठी बाहरेगावी जावे लागते व  यासाठी  याचंा फार मोठा वेळ 
वाया जातो. ी साईबाबा सं  थान  या मा  यमातनू याच िठकाणी िसिनयर कॉलेज झाले तर िव ाथ  िव ािथन ची 
फार मोठी गैरसोय दरू होईल .  याकामी अजदार ह े  यां  या  कूलची समुारे १५०००   वे.फूट बांधकाम असलेली 
इमारत व प रसर ी साईबाबा सं  थानला शासक य दराने भाडेत  वावर दणेसे तयार आहते. तरी िव ाथ / 
िव ाथ न चे होणारे नकुसान टाळणसेाठी सदर इमारत भाडेत  वावर घेणसे िवनंती, असबेाबत अजात नमदू केलेले 
आह.े 

  अजासोबत  या कागदप ांचे अवलोकन केले असता  
१) साई िनमाण इिं लश िमडीयम  कूल,िशड  ह े ी साई िनमाण ित  ठाण, ई,ता.राहाता या सावजिनक 

िव  व  त  यव  थेमाफत चालिवले जात अस  याचे िदसनू येते. सदरची िव  व  त  यव  था ही मा.सहायक धमादाय 
आयु  त , अहमदनगर यांचेकडील न दणी ं .महारा  /१७/२००९/ अहमदनगर िद.२३/०१/२००९ अ  वये 
न दणीकृत झालेली आह.े  

२) उ  त शाळेस मा.िश णािधकारी ( ाथिमक),िज  हा प रषद,अहमदनगर यांचेकडील जा. ं .काया-४/ 
बांध/ ३८०/१६ िद.२३/०५/२०१६ अ  वय े शासन िनणय िद.२६/०५/२०१५ अ  वय े नवीन शाळा  थापन 
करणेकरीता/ िव मान शाळेचा दजा वाढ करणेकरीता काही अटी व शत वंर परवानगी िदललेी आहे.तसेच 
जा. ं .काया-४/  वयंअ/३८१/२०१६ िद.२३/०५/२०१६ अ  वय ेिद.१५/०३/२०१४ पासून िद.१४/०६/२०१७ पयत 
३ वषा  या कालावधीसाठी १ ली ते ५ वी करीता ी साई िनमाण ित  ठाण, ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर सं  था 
संचिलत ी साई िनमाण इिं लश िमडीयम  कूल,िशड ,ता.राहाता,िज.अहमदनगर या इं जी शाळेस अटी व शत वर 
मा  यता दे  यात आललेी आह.े  यातील अट ं .१० म  ये शाळे  या प रसराचे े फळ ६८६०७ चौ., एकूण बांधकाम 

े फळ ३५००० चौ., खेळा  या मैदानाचे े फळ ३३६०७ चौ., वग खो  याचंी सं  या १३ वगैरेबाबत नमूद केलेले 
आह.े  यात सदर े ा  या सव नबंरचा अथवा भूमापन माकंाचा उ  लेख केललेा आढळून येत नाही.  

३) ी साई िनमाण ित  ठाण सं  था, ई यांनी उ  त शाळेसाठी मौजे िशड  येथील सव नं.१३३/१० े  
०.१९ आर व सव न.ं१३३/९ े  ०.२१ आर अस ेएकूण े  ०.४० आर े ात बांधकाम केलेली शाळा व 
मोकळी जमीन ही ी.तळुशीराम बाजीराव कोते,रा.िशड  यांचेकडून ३० वष मदुतीकरीता भाडेप ा कराराने 
 हणजेच िद.१५/०३/२०१३ ते िद.१५/०३/२०४३ या कालावधीसाठी भाडेप याने घेतली अस  याचे 

िद.१५/०३/२०१३ रोजी  या भाडेप ा रोखा लीजव न िदसनू येते.  यात अट ं .६ म  ये सदरची िमळकत िलहन 
घेणार  ट यांनी  टसाठी या जागेचा वापर करावयाचा आह े तसचे सदरची जागा िलहन घेणार यांना इतर 
कोणासही पोट भाडेक   हणनू देणचेा ह  क अथवा अिधकार राहणार नाही,अस ेनमूद केलेले असनू अट ं .९ 
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म  ये  भाडेप ा ३० वषाची मदुत सपंलयािशवाय िलहन देणार यांना सदरची िमळकत खाली क न माग  याचा 
अिधकार राहणार नाही,अस ेनमूद केलेले आह.े  

४) अजासोबत  या िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचेकडील नमनुा न.ं४३ आकारणीस पा  असले  या 
इमारती आिण जमीनी यांची आकारणी सचूी सन २०१३-१४ चे अवलोकन केले असता रकाना २ म  ये अकृिषक 
सव नं.१३३/८ अस ेनमदू असनू रकाना ४ म  ये मालम  तेचे वणन यात े  १३४.४७ चौमी चोहोबाजू ने प ाशेड 
अस े नमदू आहे. रकाना ५ म  ये ी.तळुशीराम बाजीराव कोते यांचे नाव नमदू असनू रकाना ६ म  ये  
भोगवटादाराचे नाव ी साई िनमाण इिं लश िमडीयम  कूल, ीकृ  णनगर, िशड  अस ेनमदू आहे.  

तसचे मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचेकडील आदशे ं .नप/ं बांध/ गुं ठेवारी/ कािव/ 
११/९८/२०११ िद.२९/११/२०१२ िशड  येथील १३३/८ पैक  मधील भखूंड ं .१ िनयिमत करणबेाबत  या 
आदशेा  या  तीचे अवलोकन केले असता सव न.ं१३३/८ पैक  े  ३३४ चौमी व बांधकाम १०६.१७ चौमी हे 
महारा    गुं ठेवारी िवकास िनयमानुसार रिहवास उपयोगासाठी अकृिषक  हणनू िनयिमत केलेले आहे व 
जा. ं .नप/ं बांध/कािव११/२१७४/२०१३ िद.   /०४/२०१३ अ  वये िशड  येथील सव न.ं१३३/८ पैक  मधील 
जागेवर रिहवास योजनासाठी बांधकाम वापरास मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी अटी व शत वर 
परवानगी िदलेली आह.े  यातील अट ं .२७ म  ये  तािवत बांधकामास रिहवास वापर अनु ेय राहील. या 
 यित र  त अ  य योजनांसाठी वापर केलेस सदरची परवानगी र  कर  यात येईल,अस ेनमदू केलेले आहे.  

५) अजदार यांनी अजात सदरचे  कूल कोण  या सव नंबरम  ये आहे,याबाबत खलुासा केलेला नाही. 
मा  अजासोबत सव न.ं१३३/८ चा ७/१२ उतारा त जोडलेला असनू  याचे े  ०.६३ आर व खराबा ०.०१ 
आर असे असनू क  जेदार सदरी ी.तळुशीराम बाजीराव कोते यांचे नाव नमदू असनू इतर ह  का त गुं ठेवारी 
िवकास योजन े  २६७ चौमी खुली जागा ३२.५० चौमी अस ेनमदू असनू भाडेप ा क न दणेार साई िनमाण 

ित  ठाण, ई भाडेप ा क न घेणार ी.तळुशीराम बाजीराव कोते मदुत वष  ३३ चे े  ०.४० आर वािषक भाडे 
.२०,०००/- वगैरे बाबत नमदू केलेले आहे.  

मा  भाडेप ा करारना  यात सदर सव नंबरचा उ  लेख नसनू सव नं.१३३/१० े  ०.१९ आर व सव 
न.ं१३३/९ े  ०.२१ आर असे एकूण ०.४० आर े  नमूद आह.े  हणजेच सदर शाळेसाठीचे वापरात असलेले 

े  अकृिषक झालेले नस  याचे सकृतदशनी िदसनू येते.  
िवभागाचा अिभ ाय– १) सधुारीत िशड  िवकास आराखडयाम  ये सं  थानकरीता शै िणक 

कारणासाठी िशड  येथील सव नं.१९५ पै,  १९६ पै, २१२ पैव २१३ पै. े  ६ ह.े५५ आर इतके आरि त असनू 
पैक  े  २ हे.१७ आर इतके सं  थानने खरेदी केले असनू उव रत े  खरेदी करणचेे  ताव ा  त झाले आहते. 
 यामळेु शै िणक योजनासाठी या  यित र  त अ  य जागा  सं  थानने भाडयाने घेण ेउिचत होणार नाही.  

२) अजात नमदू केले  या शाळे  या जागेचे मळु मालक ी .तुळशीराम बाजीराव कोते ह ेअसनू सदर 
जागा  यानंी ३० वष भाडे कराराने उ  त साई िनमाण ित  ठाण या सं  थसे भाडे कराराने िदलेली आह.े ती जागा 
उ  त सं  थेस अ  य कुणासही पोटभाडेक   हणनू दे  याचा ह  क व अिधकार नाही.  

३) स  यि थतीत साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे िसिनयर कॉलेजचा  ताव 
मा  यतेसाठी शासनाकडे लंिबत आह.े  

तरी सदरचा  ताव िनणया थ सादर. 
िनणय .२३२  यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता, सदरह ताव 

अमा य करणेत यावा, असे ठरले.             (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
िवषय न.ं११ कॅथलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह स ह सचे ती मिहना दर िन ीत करणेबाबत. 

ताव– यव थापन सिमतीचा ठराव .: मा. यव थापन सिमती िद.18/07/2005 या सभेतील िनणय .332 
तािवक: ी साईबाबा हॉि पटलचे काड ओलॉजी िवभागाकरीता सदंभ  01 अ वये मे. िसमे स 

िल. मुंबई, यांचेकडून AXIOM ARTIS dfc Cathlab System  एकुण . 2,95,00,000/- इत या रकमेत 
खरेदी करणते आली आहे. सदर मिशन ी साईबाबा हॉि पटल म ये िद. 18/02/06 रोजी कायाि वत कर यात 
आलेले असनु कंपनीने मशीनकरीता िदलेला तीन वषाचा वॉरंटी कालावधी िद. 17/02/2009 रोजी सपंला आहे. 

   मशीनकरीता कंपनीस िदले या वरील परुवठा आदशेातील अटीनुसार वािषक CMC 
(Comprehensive Maintenance Contract) करणबेाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे-  

   िद 11/08/05 या परुवठा आदशेातील अट  .12 अ वये- 
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Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the fourth year is 
Rs.27,22,500/-. For subsequent years the escalation of 10% will be applicable. The service 
tax will be extra.  

The CMC includes X-ray general I.I. Tube & Detector system, all spare parts and 
labour will be given free of cost. Payment for CMC to be done at beginning of each year 
after the demand of company. 

वरील अटीनसुार आजपावेतो मे.िसमे स िल. मुंबई यांचेकडे दरवष  सदर मिशनचे कॉ ेहेसी ह वािषक 
स ह स कॉ ॅ ट करीता करणते आलेला खच, मशीन दू ती करीता कंपनीने वापरले या पेअर पाटस ् ची 
अंदाजे िकंमत आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणते आले या पेशंटची सं या इ. वषिनहाय माहीती 
खालील माण ेआह.े  

 
Sr. 
No. 

Period 
 

CAMC Amount 
in Rs. (Incl. of all 

Taxes) 

Approx. Cost of Spare Parts in 
Rs. (replaced by Company in 

CAMC) 

Total No. of 
Patients 

Done 
1 17/02/09 to 16/02/10 3059001 15,00,000+VAT  4,775 
2 17/02/10 to 16/02/11 3299920 28,00,000+VAT 5,293 
3 17/02/11 to 16/02/12 3629912 48,00,000+VAT 7,193 
4 17/02/12 to 16/02/13 4056616 60,50,000+VAT 8,910 
5 17/02/13 to 16/02/14 4448682 1,22,40,880 (Incl. of all taxes) 9,008 
6 17/02/14 to 16/02/15 4697933 Approx Rs. 70,64,027+ VAT       

(USD 108733) 
7,239 

7 17/02/15 to 16/02/16 4904265 Approx Rs. 3,50,000 + VAT 4064 
8 17/02/16 to 16/02/17 5000000 Approx Rs. 23,79,454.81 5280 
 Total in Rs. 2,80,96,329/- 3,48,04,907/- 51762 

  कॉ ॅ ट कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता कंपनीचे इिंजिनअर वषातनू 4 िनयिमत व अमयादीत 
तातडी या भेटी (Breakdown Visit) दउेन द ु ती व दखेभाल करीत आहते . तसचे सदर कालावधीत दु ती व 
दखेभालीकरीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स - रे टयुबसहीत) कंपनीने वखचाने बदलले आह.े  

मागणी: मे.िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांनी प  . West/HIM/AXA/Novङ16/4762, Dt. 
05/01/2017 ( णालये ा  िद. 23/01/2017) अ वये पुढील वषाकरीता हणजे िद. 17/02/2017 ते िद. 
16/02/2018 या कालावधीसाठी Cath Lab मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणकेरीता 
खालील माण ेकरारनामा पाठिवला आह.े  

 
Sr. 
No. 

CMC Period Last year CMC Amount (Rs.) 
(Including VAT+ Service Tax + 
Swachh Bharat Cess) 

% 
Increase 

Total  Contract  
Price (RS) 
 

1 17 Feb. 2017 to 
16 Feb. 2018 

50,00,000/- 5.0% 52,50,000/- 

कंपनीने िद.17/02/2017 ते िद. 16/02/2018 या कालावधीसाठी मागील वष या र कमेत 5.0% 
वाढ क न एकुण .52,50,000/- (अ री . बा व न लाख प नास हजार मा ) इत या र कमेची आगाउ 
मागणी केलेली आह.े  

सदर कालावधीम ये कंपनी इिंजनीअर एकुण 4 वेळा िनयिमत सव मिश सची स ह स ग क न मिशन 
ेकडाऊनचे वेळी द ु ती करीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स-रे टयुबसह) बदलणार आहते आिण 

आव यकतेनुसार सॉ टवेअर/हाडवेअर से टी अपडेट करणार आहते. याकरीता आव यक ितत या वेळा भेटी 
दणेार आहते. सदर मशीन खरेदी करतेवेळी कंपनीसोबत कर यात आलेले ॲ ीमट नसुार- कंपनीने 98% 
अपटाईम  िदला असनू मिशन दु ती करीता जर कंपनीमळेु एकूण 5 िदवसां पे ा अिधक काळ लागला तर सलग 
5 िदवसांनंतर ितिदवस .7500/-इतका दडं सं थान कंपनीस आकारते .  
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सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी,शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान: 

वरील सं थान अिधिनयमातील तरतदुीनसुार द ु ती व दखेभाली करीता सदर खच करता 
येईल.कंपनीने मािगल वष  िनयमीत व तातडी या द ु ती व देखभालीकरीता एकुण 27 वेळा भेटी देउन मागील 
एक वषात अंदाजे .23,79,454.81/- इत या रकमेचे पेअर पाट बदलले आहते. (सदंभ परीिश  "अ") तसचे 
कंपनी ई- मेल िद. 21/01/2015 व िद. 24/03/2015 अ वये कॅथलॅब मिशनचे Axiom Sensis व UPS चे या 
दो ही ॲ सेस रज/ पाट  उपल ध होण ेबंद झा यामळेु या पाटची कंपनीने स ह स देण ेबंद केले आह.े  

कॅथलॅब मिशन िनयिमत वापरात असनू दररोज अंदाजे 14 णांची तपासणी कर यात येत.े यानुसार 
सदर मशीनवर दरवष  अंदाजे 5,280पेशंटचे अँिजओ ाफ , अँिजओ ला टी, बी.एम. ही. व इतर ोिसजस 
झाले या आहते.(संदभ परीिश  "ब") याकरीता सदरचे मशीन नेहमी अ ावत ठेवण े आव यक आहे. सदर 
द ु ती करीता .25,000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामुळे मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे 
आव यक आह ेअस ेन  मत आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: सदर मिशनची िद.31/03/2016 ची घसारा वजा िकंमत . 
14,66,256/- इतक  आह.े स या मिशनचे CMC ची िकंमत घसारा वजा जाता िकमती या तीन पटीपे ा 
अिधक आह.े तसचे स या मिशनचे ेकडाउ सची सं या देखील वाढली आहे. आिण मे िसम स िल. मुंबई यांनी 
दखेील यांचे िद.06/02/2015 चे ई- मेल अ वये सदर मिशनला सन 2019 पयतच पेअरपाटसह स ह स देणे 
श य अस याचे कळिवले आह.े 

सदर मिशन बायबॅक क न नवीन मिशन खरेदी करणसाठी मागणीप  कॅथलॅब िवभागाने 
िद.06/01/2016 रोजी खरेदी िवभागास िदलेले आहे.खरेदी िवभागाने ई-िनवीदा काढुन नवीन कॅथलॅब मिशन 
खरेदी कर याची ि या स या Technical Bid Opening इतपयत झालेली आह.ेसदर नवीन मिशन खरेदीस 
अंदाजे तीन ते सहा मिह यांचा कालावधी लाग ु शकतो. तो पयत या काळात उपल ध मिशन यवि थत 
काया वीत राहणे कामी कंपनीकडे स याचे मिशनचे नवीन मिशन खरेदी होईपयत ितमाह दराने CMC करणे 
सयंु क राहील .कंपनीने मागील वष या CMC रकमेत .1,50,000/-इत या रकमेची सटु िदली होती . 
कॅथलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी कंपनी ितिनधीशी य  चचा क न दर िनि त 
करता येतील असे न  मत आह.े 

तरी कॅथलॅब मशीनचे मे.िसमे स हे थकेअर ा.ली. मुंबई यांचेकडे नवीन मिशन  खरेदी होई पयत या 
कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ॅ ट करणकेरीता कंपनी ितिनध शी य  चचा क न कॉ ेहे सी ह 
स ह सचे ती मिहना दर िनि त करणसे व यासाठी येणा या र कमे या खचास मा यता घेणे तव आिण सदर 
र कम कंपनीस ती मिहना अदा करणसे मा यता घेणे तव सदर ताव मा. यव थापन सिमती समोर सादर 
करणसे मा यता असावी. 

िनणय .२३३ कॅथलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह स ह सचे दर ठरिवणे या चचसाठी मे.िसमे स हे थकेअर ा.िल., मुंबई 
यांचे ितिनधी हजर होते. सिमतीने यांचेबरोबर कॉ ेहे सी ह स ह स या दरांबाबत चचा केली 
असता, यांनी कळिवले क , कॅथलॅब मिशनची टयुब बदल याची आव यकता भास यास १ वषाचे 
कॉ ॅ ट करावे लागेल याकरीता यांनी .५० लाख मा  अंतीम दर देऊ केले व टयुब बदल याची 
आव यकता न भास यास सहा मिह याचे कॉ ॅ ट करता येईल.  

  यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन कॅथलॅब मिशन 
खरेदी करणेची कायवाही चालू  असून नवीन मिशन खरेदी क न सु  होईपयत अंदाजे ४ ते ५ मिह याचा 
कालावधी लागेल. याकरीता मे.िसमे स हे थकेअर ा.िल., मुंबई यांनी कॅथलॅब मिशनचे वािषक 
कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ट करणेकामी चचअंती िदलेले .५० लाख मा  वािषक दर ि वकारणेत 
यावे. नवीन कॅथलॅब मिशन काया वीत होईपयत जु या कॅथलॅब मिशनची टयुब बदल याची 
आव यकता न भास यास, यांचेबरोबर ितमाह येणा या दराने कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ट 
करणेत यावे. तसेच नवीन कॅथलॅब मिशन काया वीत होईपयत जु या कॅथलॅब मिशनची टयुब 
बदल यास कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ टची पुण र कम यांना अदा करणेत यावी. 

                      (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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यानंतर मा.अ य  महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा करणेत आली. 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०१ िदनांक २४.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून कायम 

करणे. 
िनणय .२३४ िदनांक २४.०३.२०१७ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

०१ ी रामनवमी उ सव- २०१७ करीता िकतनकार/ कलाकार िनि ती व िबदागी िनि त करणे.  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ ी रामनवमी उ  सव २०१७ सोमवार, िदनांक 

०३/०४/२०१७ ते बधुवार , िदनांक ०५/०४/२०१७ (चै  श.ु८ शके १९३९ ते चै  श.ु१० शके १९३९) असा तीन  
िदवस  साजरा कर  यात  येणार आहे. याकामी ी रामनवमी उ  सव अंदाजप क व ी रामनवमी -२०१७ चे 
अनषुंगाने करावयाचे िनयोजन/ कामे याबाबत  वतं   ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर  यात 
आलेला होता,  यास मा  यता िमळालेली आह.े 

अ)  क तन काय म-  

अ.न.ं क तनकाराचे  नाव 
०१ वे.शा.स.ंह.भ ् .प. बबनशा  ी िचपळुणकर ,ड िबवली  
०२ ह.भ.प. सौ.अंजली ीकृ  ण जोशी, ड िबवली 

ब)   कलाकार काय म –  
ी रामनवमी उ  सव २०१७ म  ये धािमक व सां  कृितक काय म करणसेाठी इ  छुक असणा-या 

कलाकारांची नावे खालील माण-े  
अ.नं. कलाकारांचे नाव काय म काय म 

कर  याची मता 
कलाकार 

सं  या 
मानधन 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ 
०१ ी. अनंत वसंत पणशीकर    

(नाटयसंपदा कला मंच) 
िनिमत मुंबई 
(मो.९८२१६२८४४९) 
संक  पना – रेणुका िभडे, 
लखेक – ाि सस ऑग  टीन , 
िद  दशक – सुदशे  हशीलकर  
संगीत – मयु रेश माडगांवकर , 
नेप  य – सिचन गांवकर  

माझी आई ितचा बाप 
(िवनोदी भुिमकेत ि मता 

जयकर आिण मोहन जोशी) 

३ तास २० ५,००,०००/- 
( पाच लाख) 

०२ सौ. िवजया साखरकर, मुंबई  
(मो.९८२०२१५८११) 

साईनाथ भजन सं  या व 
साईबाबांवर आधा रत 

नाटीका 

३ तास २७ ४०,०००/- 
(चाळीस हजार) 

०३ ी. महशे एम.शनभग, हबली 
(कनाटक) 
(मो.९८८०८८८७२५) 

भजन सं  या ३ तास २० ते २२ ११,०००/- 
(अकरा हजार) 

०४ डॉ.अचना एल. सहकारी , गोवा 
(मो.८६०५१९२७२४) 

भजन सं  या, व  िहदंू  था नी 
शा  ीय गायन, 

३ तास ८ ते ९ ४०,०००/- 
(चाळीस हजार) 

०५ ी.चचंल जामदार ,इदंौर (म. ,)  
(मो.०९८९३११३७०३) 

सुमधरू भजन व संगीत २ तास १० ते १२ िवनामु  य 

०६ पंडीत ह.भ.प. दवेरावजी कुळमेथ,े 
नािशक (मो.९२२५७३८६५०) 

संगीतमय साईसतच र  २ तास ०३ यो  य िबदागीची  
मागणी आह.े 

०७ ी.राम कोठेकर, बुलढाणा 
९६०४३१९६१८ 
 

अभंग, भ  तीगीत, रामायण 
गायण 

२ तास ४ ते ५ १८०००/- 
(अठरा हजार) 
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०८ ी पंकज ीवा  तव, िद  ली  
(मो.९८११२७४१४८) 

साई भजन सं  या २ तास ८ ते ९ १०,०००/- 
(दहा हजार) 

०९ ी.िवजय साखरकर, मुंबई 
(मो.९८२१३९३३२३) 

साई-  वर नृ  यो  सव ३ तास २५ ३०,०००/- 
(तीस हजार) 

क) ी रामनवमी उ  सवातील ी दासगण ुमहाराज, ित  ठान, गोरटे यांचेमाफत पाठिव  यात येणा-या 
क तनकाराची क तन काय माची सवेा आजतागायत चाल ूअसलेली परंपरा खालील माण.े 

दिुनयेचा बादशहाचा भ ु रामचं ाचा ज  मो  सव िशड म  ये उ  साहात साजरा  हावा या ी साईनाथ 
महाराजां  या आ ेनसुार इ .स.१९१२ म  ये हा रामज  मो  सव िशड  येथे सु  झाला .  यानंतर इ.स.  १९१४-१५ ला 

 य  ी बाबां  या आ ेने या उ  सवाची सव जबाबदारी जमा-खच िह शोबासह, ी दासगण ू महाराजांकडे 

सोपिव  यात यावी. त  हापासनू  या उ  सवाची सव जबाबदारी ी दासगण ू महाराजांनी सवभावे सांभाळली 
उ  सवाचा जमा-खचाचा िहशोब ी साईनाथ महाराज देह पात असतांना तसा  यानंा दते असत  याच माणे ी 
बाबां  या समाधीनंतरही असा िलखीत हीशोब ी दासगण ूमहाराज बाबां  या समाधीपु ढे ठेवत, अशी अनेक वष 

ी रामनवमी उ  सवाची सव  वी जबाबदारी पार पाड  यानंतर, वयोवृ  दतेने, शरीर थक यांनतर उ  सवातील 
क तनसवेेकरीता इतर सव  यव  था ी दासगण ूमहाराजांनी किमटेकडे सोपिवली. 

 वतः दासगणजूी महाराजांनी जवळ जवळ ४० वष सलग क तनसवेा के  यानंतर ती जबाबदारी  याचंे 
िश  यो  तम ाचाय ी अनंतमहाराज आठवले यांचेकडे सोपिवली. इ.स.१९६३ म  ये ी आठवले महाराजांनी 
गोरटे ता. उमरी िज.न दड ी दासगणूचंी व  समाधी बांधनू ी दासगण ूमहाराज ित  ठानची िनिमती केली आिण 

ित  ठान सावजिनक िव  व  त  यव  थेअंतगत पंजीकृत केले ा. ी. आठवले यांनीही १९८५ पयत ४५ वष 
सलग, ी रामनवमी उ  सवात िशड  येथे क तनसवेा केली.  यानंतर िशड  सं  थानने प ा  दारे ीरामनवमी 
उ  सवात ीदासगण ू महाराज ित  ठाणला क तनकार पाठिवणेबाबत सांगावे आिण दासगण ु ित  ठानने ी 
दासगण ूमहाराज परंपरेतील क तनकार ितवष  पाठवावा अशी था आजही ढ आह.े  

सन १९१४ पासनू आज २०१६-१७  पयत  जवळ जवळ १०२ वष ी रामनवमी उ  सवात, िशड  येथे 
ी दासगण ु महाराजांनी  वतः रचलेली रसाळ क तना  याने लावली. सलग १०० वषापे ा जा  तकाळ िटकून 

असले  या परंपरा अ  यंत मोज  याच िश  लक असतील जबाबदारी  वतः दासगण ु महाराजांना दे  याचा ी 
साईनाथा  या समाधीनंतर आिण तरी जबाबदारी  वीकारणारा ी दासगणुं  या िनवाणानंतर इतक  वष ही परंपरा 
अ  यंत ेमाने  देने  जोपासली जाते. अशा कारे  ी साईनाथ महाराजां  या वतीने िशड  सं  थानचा आदशे येतो 
आिण ी दासगण ु ित  ठाणतफ, ी दासगणुं  या परंपरेतील क तनकार, िनरपे  सवेाभावाने, बाबां  या दरबारात, 
सवेेसाठी हजर होतो.  

मा.  यव  थापन उपसिमतीचे िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .७३३ िकतनकारांचे पॅनेल यापढेु 
र  कर  यात यावे िकतनकारांचे अज मागिव  यात यावे व  यातनू िकतनकारांची िनवड क न  िकतन काय म 
ठेव  यात यावे अस ेठरले आह.े  

१) उपरो  त "अ" नुसार िकतनकारांचे व "ब" नसुार कलाकारांचे काय मासाठी अज ा  त झालेले 
आहते. व "क" नुसार गोरटे यांचे माफत दर ी रामनवमी उ  सवाकरीता पाठिवलेले क तनकार क तन करीत 
असतात.  सदरची परंपरा ब-याच वषापासनू चालत आलेली आहे. सदरची परंपरा चाल ूठेवावयाची अस  यास 
"अ"  नुसार िकतनकारांचे काय म घेता येणार नाही. "अ"  व "क"  बाबत यो  य िनणय होणेस व  िकतनकारास 
७ ते ८ वषापासनू िबदागी/ मानधन  .९००१/- मा  दे  यात आलेली आह.े यावेळी ी रामनवमी उ  सवात 
िकतनाकारास मानधन/िबदागी बाबत यो  य  िनणय होणसे िवनंती.  

   २) उपरो  त "ब"  त   यात ९ कलाकारांचे काय मासाठी अज ा  त झालेले आहते. अ.न.ं ६ ते ९ या 
कलाकारांचे यापवु  रामनवमी, पु  यितथी, गु पौिणमा उ  सवात काय म झालेले आहते सदर कलाकारांचा िवचार 
न करता अ.न.ं १ ते ५ ह ेनवीन कलाकार आहते, सदर कलाकारातनू ३ कलाकारांची िनवड होऊन  येक िदवशी 
तीन तासाचा एक काय म ७.३० ते १०.३० असा तीन िदवस आयोिजत करता येईल व सं  थानमाफत िवनामु  य 
म, जेवन, ना  ट्याची व आरती/दशन  यव  था करता येईल व कॉलम नं.६ म  ये कलाकारांनी मानधनाची मागणी 

केलेली आह.े कलाकारांची िनवड झा  यानंतर मानधनाबाबत यो  य िनणय होणेस िवनंती.        
  वरील १ व २ िनणयाथ सिवनय सादर. 
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  यावर सिव तर चचा होऊन, बाबां या काळापासुन ी दासगणु  महाराज व यां यानंतर 
यां या ित  ठाणतफ, ी दासगणुं  या परंपरेतील क तनकार १०२ वष िवनाखंड ी रामनवमी 

उ सवाकरीता िकतनसेवा देत आहेत, असे तावात नमुद केलेले आहे. ही यांची था परंपरा खंडीत 
होऊ नये, याकरीता यापु ढे ी रामनवमी उ सवाम ये िकतनसेवेकरीता िकतनकार िनि त करणेसाठीचा 

ताव सभेसमोर सादर करणेत येऊ नये, परंपरे माणे ी दासगण ूमहाराज ित ाणकडून शासक य 
तरावरच िकतनकाराची िनि ती करणेत यावी, असा सवानुमते धोरणा मक िनणय घे यात आला.  

  सालाबाद माणे याही वष  ी रामनवमी उ सवाकरीता ीदासगणू  महाराज ित  ठाणमाफत 
येणा या िकतनकाराकडून िकतनसेवा क न घे यात यावी व यांना तीन िदवसा या िकतनसेवेकरीता 

.११,००१/- मा  िबदागी दे यात यावी.  
  तसेच उ सवातील तीन िदवस साईभ ांकरीता िनमं ि त कलाकारां चे काय म आयोिजत 

करणेत येत असतात. परं तु उ सवा या ितस या िदवशी का याचे िकतन झा यानंतर उ सव समा  होतो 
व साईभ ांची गद ही कमी होते, याकरीता उ सवातील पिह या व मु य िदवशीच िनमं ि त 
कलाकारां चे काय म आयोिजत करणेत यावेत.  

  तावातील अ.न.ं१ चा काय म नामां िकत कलाकारांचा व मोठया व पाचा आहे, परं तु 
यांचे मानधन .५ लाख मा  आहे व या उ सवातील काय मांकरीता .३ लाख मा  खचास मा यता 

िमळालेली आहे. या बाबीचा िवचार करता अ.न.ं१ चे काय मासाठीचे मानधन कमी करणेसाठी 
यांचेबरोबर चचा करावी. यांनी मानधन कमी कर यास असमथतता दशिव यास अ.न.ं२ व अ.न.ं९ या 

कलाकारां चे काय म आयोिजत करावेत. परं तु याबाबतचा अंतीम िनणय िद.२७.०३.२०१७ रोजी 
होणा या यव थापन सिमतीचे घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

  सदरह इितवृ  वाचून कायम करत असताना सभेस अशी मािहती िमळाली क , दर यानचे 
कालावधीम ये अ.न.ं१ चे कलाकारांबरोबर संपक केला असता, यांनी .२,४०,०००/- मा  
मानधनाम ये काय म सादर करणेस सहमती दशिवली. यावर सभेने अशी चचा केली क , ी 
रामनवमी उ सवामम ये पिह या व मु य िदवशी तावातील अ.न.ं१ ( .२,४०,०००/- मानधनावर) व 
अ.न.ं९ ( .३०,०००/- मानधनावर) चे कलाकारांचा काय म आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले. 
तसेच उव रत बाबतीत उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०२ मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत. 
सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव २०१७ म  ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस  च रत पोथीची 

िमरवणकू,  या ितमा (फोटोची) िमरवणकू, अ  याय वाचन, ची पा पजुा, गु  थान येथे ािभषेक पजुा 
अशा काय माचे आयोजन मा  यवरांचे ह  त ेकरण ेअस  याने. मा  यवरांची नावे िनि त झा  यानतंर  वीणा कोणी 
 यावा, पोथी कोणी  यावी, चा फोटो कोणी  यावा, अ  यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पजुा , कोणी 

करावी, ािभषेक पजुा कोणी करावी याबाबत परेषा िनि त करता येईल . 
खालील त   यात दशिवले माण ेमा  यवरांची पा पजुा  व इतर काय मासाठी िनि ती करणते यावी.  

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 
०३/०४/२०१७. 
सोमवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी.चं शखेर  ल मणराव कदम,   
पोथी– मा.सौ.योिगता अभय शळेके पाटील, 

ितमा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे व मा. ी.सिचन भागवत तांब.े 

 

पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन –  
        १. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे, 
        २. मा. ी. ताप सखाहारी भोसल,े 
         ३. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, 
         ४. मा. ी.िबपीनदादा शकंरराव को ह,े 
         ५. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

ची पा पूजा – मा.कायकारी अिधकारी 
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०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा-  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,  
पोथी–  मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े  

ितमा- मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर व  
            मा.डॉ. राज  राजा बाली िसगं  अथवा उपि थत सद य  

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पूजा- मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, 

०५.०४.२०१७ 
बधुवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,    

 सकाळी ६.३० 
वाजता  

गु  थान येथे ािभषेक– उपकायकारी अिधकारी 

  यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागामाफत होणा या पा पुजा व इतर काय मासाठी 
उपरो  त यात दशिवले या मा यवराचंी िनि ती कर यात आली. तसेच सदरह मा यवरांची यादी 
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या यव थापन सिमती सभेत सादर करणेत येऊन, अंतीम करावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस होती. 

आजचे सभेत उपरो  िवषयावर सिव तर चचा होऊन, खालील मा  यवरांची पा पुजा व इतर 
काय मासाठी िनवड कर यात आली.  

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नावे 
०३/०४/२०१७. 
सोमवार  

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा-  मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,   
पोथी–  मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, 

ितमा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे व  
            मा. ी.सिचन भागवत तां बे. 

पहाटे ५.१५  
वाजता 

अ  याय वाचन –  
        १. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,    
        २. मा. ी.सिचन भागवत तां बे  
         ३. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, 
         ४. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, 
         ५. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, 

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पूजा – मा.कायकारी अिधकारी 

०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा-  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे,  
पोथी–  मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े  

ितमा- मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व  
            मा.डॉ. राज  राजा बाली िसगं  अथवा उपि थत सद य  

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पूजा- मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, 

०५.०४.२०१७ 
बधुवार  

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पूजा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,    

 सकाळी ६.३० 
वाजता  

गु  थान येथे ािभषेक– उपकायकारी अिधकारी 

या सव मा यवरांना काय माची लेखी व पात मािहती दे यात यावी. तसेच िमरवणूक साठी 
वापर यात येणा या या ितमेचे वजन खुप जा त आहे, ते वजन कमी क न घे यात यावे, असे 
ठरले.       (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ मं िदर िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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०३ पे ट कं ोलची कामे िवभागामाफत करणेसाठी आव यक िकटकनाशक औषधे, य े तथा िकरकोळ 
सािह य खरेदी व त  नेमणूक साठी उघड यात आले या दरप कांबाबत.  

  सं  थान अिधन  त साईबाबा भ  तिनवास  थान,  दारावती िनवास  थान, साई साद िनवास  थान तसचे 
साईआ म  भ  तिनवास या भ  त िनवासी सकुंलामधील एकुण २६७२ खो  या, २१ हॉल, ९९ लॉकस यांचे 
एकुण े फळ ८,१९,५०१.११ चौ.फुटास दोन िकटकनाशक औषध फवारणी त ांचे नेमणकु  खाली 
िवभागामाफत करण ेआह,े  याकामी .२,९५,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळाली आह.े  

(अ) पे  ट कं ोलकामी िकटकनाशक औषध,े यं े तथा िकरकोळ सामान खरेदीबाबत इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/ वशी-साभिन/ ६२६५/२०१७ िद १३.०३.२०१७ अ  वये चार दरप के धारकांची दरप के  
िद.१८.०३.२०१७ पयत मागिव  यात आली. सदरची दरप के िद.१८/०३/२०१७ चे मंजरुी िटपणी अ  वये 
मा.खरेदी सिमती समोर उघड  यास मा  यता घे  यात आली. 

 िद.२०/०३/२०१७ रोजी  मा. खरेदी सिमती समोर ा  त दरप के उघड  यात आली,  याचा तुलना  मक 
त  ता खालील माण.े 

 
अ.नं 

 
तपिशल 

 
प रमान 

मे.मगनलाल 
दवेसनकर, नािसक 

युिनवसल ेड ग 
काप रेशन, पुण े

राहल 
एजि सज् पुण े

साई कृषी 
भांडार, नािसक 

र  कम पये/ पैसे 
१ टे  परीड (बायर इडंीया 

कंपनीच ेउ  पादन) 
६० िलटर २,१३,०००/- २,१०,०००/- २,२५,०००/- २,२५,०००/- 

२  लोरोपायरीफॉस  ४० िलटर १०,०००/- ११,२००/- ११,०४०/- १०,८००/- 
३  वयंचिलत बॅटरी पंप  ४ नग ---- ---- ---- ---- 
४ से टी गॉग  स  २० नग ६,४००/- ---- ---- ---- 
५ हातमोजे  २० नग ७००/- ---- ---- ---- 
६ मा  क  २० नग १०००/- ---- ---- --- 

   वरील तलुना  मक त   याव न अस ेिनदशनास येते िक,  
१) टे  परीड (बायर इंडीया कंपनीचे उ  पादन) चे  यनुतम दरधारक-  यिुनवसल ेड ग काप रेशन , पणुे यांना 

दराबाबत चचसाठी बोलिवता येईल. 
२)  लोरोपायरीफॉस चे  यनुतम दरधारक- मे.मगनलाल दवेसनकर, नािसक. यांना दराबाबत चचसाठी 

बोलिवता येईल. 
३)  वयंचिलत बॅटरी पंप– कोणीही दर िदलेले नाही, आव  यकता अस  याने  थािनक प रसरातनु दरप के 

मागवनु खरेदी करता येईल. 
४) से टी गॉग  स– फ  त मे.मगनलाल दवेसनकर, नािसक यांनीच दर िदलेले आह,े आव  यकता अस  याने 

यांचेकडून खरेदी करता येतील. 
५) हातमोज-े फ  त मे.मगनलाल दवेसनकर, नािसक यांनीच दर िदलेले आह,े आव  यकता अस  याने 

यांचेकडून खरेदी करता येतील. 
६) मा  क- फ  त मे.मगनलाल दवेसनकर, नािसक यांनीच दर िदलेले आह,े आव  यकता अस  याने 

यांचेकडून खरेदी करता येतील. 
(ब) िकटकनाशक औषध ेफवारणीकामाचे मेहनताना दरप क दणेेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-साभिन/ 

६२६४/ २०१७ िद १३.०३.२०१७ अ  वये चार दरप के धारकांची दरप के िद.१८.०३.२०१७ पयत मागिव  यात 
आली. सदरची दरप के िद.१८/०३/२०१७ चे मंजरुी िटपणी अ  वये मा.खरेदी सिमती समोर उघड  यास मा  यता 
घे  यात आली. 

िद.२०/०३/२०१७ रोजी  मा. खरेदी सिमती समोर ा  त दरप के उघड  यात आली,  याचा तलुना  मक 
त  ता खालील माणे- 

अ.न ं मेहनताना 
( ित फवारणी) 

साई पे  ट 
कं ोल, लोणी 

वरा पे  ट 
कं ोल, को  हार 

ए  सेल पे  ट 
कं ोल, पुणे 

एल.पी. पे  ट 
कं ोल, वाकडी 

ओम साई पे  ट 
कं ोल, 

औरंगाबाद 
र  कम .पै. र  कम .पै. र  कम .पै. र  कम .पै. र  कम .पै. 

१ फवारणी .०१  ५१,१११/- ९०,१४५  ११,१०१/- २८,८७५/- ३२,०००/- 
२ फवारणी .०२ ५१,१११/- ८१,९५०/-  ११,१०१/- २८,८७५/- ३२,०००/- 
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वरील तलुना  मक त   याव न अस ेिनदशनास येते िक,  
१) फवारणी .०१ व ०२ चे  यनुतम दरधारक– ए  सेल पे  ट कं ोल, पणुे यांना दराबाबत चचसाठी 

बोलिवता येईल. 
            उपरो  त  अ व ब बाबत िनणयाथ सादर.  
  यावर सिव तर चचा होऊन, िनवास थानांकडील पे ट कं ोलची कामे सं थानमाफत 

करणेसाठी िकटकनाशक औषधे, य े तथा िकरकोळ सािह य खरेदी करणेकामीचे िन नतम दरधारकानंा 
सभेसमोर बोलिवणेत आले असता, तुलना मक त यामधील अ.न.ं१ साठीचे िन नतम दरधारक 
चचसाठी अनुपि थत होते. याकरीता यांचे दरप काम ये ा  झालेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा.  

अ.न.ं२ साठीचे िन नतम दरधारक मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक हे चचसाठी उपि थत होते, 
उपसिमती सभेसमोर यांनी १% दर कमी केले. ते ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात 
यावा. तसेच अ.न.ं३ ते ६ या सािह यांसाठी फ  मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक या एकाच 
पुरवठाधारकाने दर िदलेले आहेत व या सािह यांची िकंमत .५०००/- पे ा कमी होत अस यामुळे 
सदरह उव रत सािह य मा.कायकारी अिधकारी यां या अिधकारात मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक 
यांनी िदले या यो य दराम ये खरेदी करणेत यावे.  

तसेच याकामी त  नेमणूक साठी ा  झाले या दरांमधील िन तनम दरधाकर ए  सेल पे  ट 
कं ोल, पुणे यां चेबरोबर उपसिमतीने दरांबाबत चचा केली असता, यांनी दरप काम ये िदले या 
दरावर १०% मा  सुट देऊ केली, यांनी िदलेले अंतीम दर ि वका न यांना कायादेश दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०४ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील कंझु मेबल मटेरीयल खरेदी करणेबाबत या तुलना मक 

त यावर िनणय होणेबाबत.  
  सन २००४ महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व 

रा  यपालांनी  तािपत केलेले अ  यादेश व केलेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार  या धमिनरपे  िश णास 
चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसचे, िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै णीक सं  था  थापन 
करील. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०२/०४/२०१६  या सभेतील 
िनणय .२२८   

 तािवत:- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेतील िश णा  याना ा  यि कासाठी आव  यक 
असलेले कंझमुेबल  मटेरीयल  (पाट –A) मा.  यव  थापन सिमतीची िनणय .228 नसुार मा  यता आहे. 
 यानसुार ई-टडर ग  दारे िद.१०/१०/२०१६ ते १७/१०/२०१६ याकालावधीत महारा   शासनाचे सकेंत  थळावर 

ऑनलाइन िनिवदचेी मागणी क न कमीतकमी ितन िनिवदाधारकांनी  या अॅटमचे दर भरलेले आहते तेच 
मटेरीयल खरेदी कर  यात आलेले आहे. उव रत र  कम .८५१८७/- िकंमतीचे िश  लक मटेरीयल खरेदी 
करणकेामी  इकडील िटपणी िद.२५/०१/२०१७  या िटपणीने पवु मंजरूी घेऊन प  .एसएसएस/ आयटीआय/ 
 टोअर/ १७/७४१/५९६४ िद. १८/०२/२०१७ नुसार ११ परुवठादारांकडून दरप कांची मागणी कर  यात आलेली 

होती. दरप क पाठिव  याची अं ितम िद.२८/०२/२०१७ होती िद.०४/०३/२०१७ अखेर  ा  त झालेली ०६ 
दरप के िद. २०/०३/२०१७  या मा.खरेदी सिमती  या सम  ०६ दरप के उघड  यात आलेली आहते. ा  त 
झाले  या दरप कांचा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े तलुना  मक त  ता सोबत जोडलेला आहे.  

मागणीः- तलुना  मक त   यानुसार म.ेअॅिशयन से  स कॉप रेशन, नािशक यांचे अ.न.ं९ मे. ि वक 
स  लायस, नािशक यांच ेअ.न.ं११,१३,१४,१८,१९ मे.िदप ढंटर ायजेस,मबुंई यं  चे अ.न.ं१७ मे.िहदं ु  ता न टु  स 
अॅ  ड इिंजनीअर ग कंपनी,मबुंई यं  चे अ.न.ं८,१०,१५,१६ मे.बॉ  बे मिशनरी अॅ  ड हाडवेअर माट, ीरामपरु यांच े
अ.न.ं२,३,४,५,७ व मे.यिुनयन ेड ग, नािशक यांचे अ.न.ं १,६,१२ चे दर  यनूतम आहते.  यनूतम दर असले  या 
०६ िनिवदाधारकांना एकुण  र  कम .७१६८०/- चे सािह  य परुिवणकेामी परुवठा आदशे ावा लागणार आहे .  

अनुमानः- तरी वरील नमदु केले माण े  यूनतम दर असले  या ०६ परुवठादारांना एकुण र  कम 
.७१६८०/- चे सािह  य परुिवणकेामीपरुवठा आदशे देणकेामी मा .उपसिमतीचे सभेम  ये मा  यता िमळणकेामी 

सादर. 
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  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील कंझु मेबल मटेरीयल 
खरेदी करणेकामी ा  झाले या मुळ दरांवर चचा करणेसाठी संबंधीत पुरवठाधारकांना उपसिमती 
सभेसमोर बोलिवणेत आले होते. परं तु एकही पुरवठाधारक चचसाठी उपि थत न हते. याकरीता यांनी 
िदलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०५ ी रामनवमी उ सव- २०१७ म ये साईभ ां चे सोयीकरीता मंडप व इतर अनुषंगीक यव था 

करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः-  

अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनुसार, 
मं िदरातील धािमक िवधी, पजुा- अचा,समारंभ व उ  सव आयोजीत करण े व पार पाडणे” या योजनासाठी 
सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे.  

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

योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- “िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१११ 

अ  वये सालाबाद माण े याहीवष  ीरामनवमी उ  सव २०१७ साजरा करणसे व  याकामी येणारे अंदाजे 
.६२,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली तसचे सदरह उ  सव साजरा करणकेामी  तावात नमदू 

केले माणे कायवाही करणते यावी अस ेठरले.” 
 तावनाः ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे तफ ितवषा माण ेयाही वष  सोमवार 

िद.०३ एि ल, २०१७ ते बुधवार िद.०५ एि ल २०१७ अखेर चा ीरामनवमी उ  सव साजरा कर  यात येणार 
आह.े उ  सवाचे कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  हो  याची श  यता असल ्यामळेु मं िदर प रसरात, 
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप, बॅरेकेट ग,  टेज, कनात इ. अनषुंगीक  यव  था करण े आव  यक आह.े 
तसचे मुंबई येथनू पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ  त यांचे सोयीसाठी खड , गोलभान, कसारा बायपास, 
लतीफवाडी, घोटी, िस  नर, खोपडी, पांगरी, वावी, पाथरे, पोहगेांव, दिुशंगवाडी, मलढोण फाटा, झगडेफाटा व 
िन मगांव को-हाळे येथे कापडी/ शािमयाना मंडप, कनात, िबछाईत व िवदयतु  यव  थेसह ता  परुती उभारणी करणे 
आव  यक आह.े याकामी उपरो  त िनणयानसुार ीरामनवमी उ  सव २०१७ िनिम  त मंडप व इतर अनषुंगीक 
व ् यव  था करणकेामी र  कम .१० ल  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 

  सदह कामी इकडील िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे शासक य मा  यतेनसुार ई– िनिवदा सचूना 
वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  दीसाठी देणते आली असनू, िद.१८/०३/२०१७ पयत ई- िनिवदा 
अपलोड करणेची व िलफाफा . १ (Hard Copy) सादर करणेसाठी मदुत देणते आली होती . सदर मुदतीत 
खालील मंडप ठेकेदार यांचे ई- िनिवदा ा  त झा  या आहते.  
१.  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू  
२. साईकृपा ट  ट हाऊस, बेलापरू 
३. बालाजी मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, मनमाड 
४. शेटे डेकोरेटस, शहापरू , ठाणे 
५.  य ुजगदंबा मंडप डेकोरेस, वावी 

उपरो  त ा  त झाले  या ई– िनिवदांचा िलफाफा .१ (Technical Bid) खरेदी सिमतीचे 
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणते आले आह.े उघड  यात आले  या ई– िनिवदांचे टे  नीकल बीडमधील 
ठेकेदार यांनी तां ि क िलफा याम  ये सादर केले  या कागदप ांची छाननी केली असता, सव ठेकेदार तां ि क 

 टया पा  अस  याचे आढळून आले आह.े  यामु ळे वरील पा  ठेकेदारांचे ई– िनिवदांचे िलफाफा .२ 
(Commercial Bid)  याच िदवशी िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघड  यात आले आह.े 
 याचंे दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे आहे.  

१. ी रामनवमी उ  सव २०१७ िनिम  त िद.०३/०४/२०१७ ते िद.०५/०४/२०१७ अखेर ०३ 
िदवस या कालावधीत करावयाची मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था. 
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अ. 
न.ं 

कामाचा तपिशल साईज ठेकेदाराचे नांव 
 य ुरोशनी मंडप 
अॅ  ड लाईट 
डेकोरेटस, 

साईकृपा ट  ट 
हाऊस 

बालाजी मंडप 
अॅ  ड डेकोरेटस 

शेटे डेकोरेटस  य ुजगदबंा मंडप 
डेकोरेस 

दर र  कम दर र  कम दर र  कम दर र  कम दर र  कम 
१ मंगल कायालय, साई 

धमशाळा तसेच 
पालखी  वागतासाठी 
नगरपंचायत 
कायालयाजवळ, 
पोलीस  टेशन जवळ, 
 वागत क ाजवळ 

शािमयाना मंडप, 
कनात व िबछायतीसह 
उभारणे.  

१२३९
० चौ. 
फुट 

८.२
५ 

१०२२१
७.५ 

१०.
०० 

१२३९
०० 

९.०० १११५
१० 

४.०० ४९५६
० 

४.४७ ५५३८३
.३ 

२ कु  ती ाऊंडवर 
शािमयना मंडप, 
कनात, व िबछायतीसह 
उभारणे. ( कालावधी -
०५/०४/२०१७ ते 
०५/०४/२०१७ अखेर 
१ िदवस) 

४७२५ 
चौ. फुट 

८.७
५ 

४१३४३.
७५ 

५.०
० 

२३६२
५ 

५.०० २३६२
५ 

८.०० ३७८०
० 

१.५० ७०८७.
५० 

३ साईनगर मैदानावर 
कलाकारांचे 
काय मासाठी  टेज 
 यव  था करणे. 

६०० 
चौ. फुट 

११० ६६००० १३५ ८१००
० 

१०५ ६३००
० 

१६५ ९९००
० 

१०८.
३३ 

६४९९८ 

४ दशन रां गेसाठी व ी 
साई सादालय येथे 
रेल ग  यव  थेसाठी 
बॅरेकेड ग करणे.  

११०० 
र. फुट 

४५ ४९५०० ४५ ४९५०
० 

१८.०
० 

१९८०
० 

३० ३३००
० 

१९.५ २१४५० 

 
२. मुंबई येथून पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ  त यां चे सोयीसाठी कापडी /शािमयाना 

मंडप, कनात, िबछाईत तसेच िव ुतीकरणासह  यव  था करणे. 
अ. 
न.ं 

कामाचा तपिशल  ठेकेदाराचे नांव 
 य ुरोशनी मंडप 
अॅ  ड लाईट 
डेकोरेटस, 

साईकृपा ट  ट 
हाऊस 

बालाजी मंडप 
अॅ  ड डेकोरेटस 

शेटे डेकोरेटस  य ुजगदबंा मंडप 
डेकोरेस 

दर र  कम दर र  कम दर र  कम दर र  कम दर र  कम 
२.०
१ 

मुंबई ते िस  नर मागावर 
(कालावधी 
िद.२९/०३/२०१७ ते 
०२ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

३१६०
० चौ. 
फुट 
 

६.५० २०५४०
० 

१५.
०० 

४७४०
०० 

१५.०
० 

४७४०
०० 

६.९९ २२०८
८४ 

६.३५ २००६६
० 

२.०
२ 

िस  नर ते वावी मागावर 
िद.३०/०३/२०१७ ते 
०३ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

७६६५
१ चौ. 
फुट 

५.१० ३९०९२
०.१ 

३.६
५ 

२७९७
७६.१५ 

४.५० ३४४९
२९.५० 

४.७५ ३६४०
९२.२५ 

३.८० २९१२७
३.८० 

२.०
३ 

वावी ते िशड  मागावर 
िद.३१/०३/२०१७ ते 
०४ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

३०३७
० चौ. 
फुट 

५.२० १५७९२
४ 

३.७
५ 

११३८
८७.५० 

५.०० १५१८
५० 

४.७५ १४४२
५७.५० 

३.९५ ११९९६
१.५० 

तरी ीरामनवमी उ  सव २०१७ िनिम  त साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप उभारणी करणकेामी उपरो  त 
माण ेगडद व अधोरेखीत केले  या िन  नतम दराचे ठेकेदार यांचे दर ि वकारणते येऊन,  यानंा कायादशे दणेेस 
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तसचे उ  सव काळात ऐनवेळी आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप व इतर अनषुंगीक  यव  था करावयाची झा  यास ती 
याच मंजरू दराने क न घेणसे व  यासाठी येणारे सव समावेशक खचास मा  यता िमळणेबाबत िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१७ म ये साईभ ां चे सोयीकरीता मंडप 
व इतर अनुषंगीक यव था करणेकामी ा  झाले या दरांवर चचा करणेसाठी िन नतम दरधारकास 
उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, चचा केली असता, यांनी खालील माणे देऊ केलेले अंतीम 
ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना कायादेश दे यात यावा, तसेच उ सव कालावधीम ये आव यकतेनुसार 
वाढीव मंडप व इतर अनुषंगीक यव था करावयाची झा यास ती याच मंजूर दराने क न घेणेस व 
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 

आली.  
१. ी रामनवमी उ  सव २०१७ िनिम  त िद.०३/०४/२०१७ ते िद.०५/०४/२०१७ अखेर ०३ 

िदवस या कालावधीत करावयाची मंडप व इतर अनु षंगीक  यव  था. 

अ. 
न.ं 

कामाचा तपिशल 

साईज बालाजी मंडप अॅ  ड 
डेकोरेटस 

शेटे डेकोरेटस  य ुजगदबंा मंडप डेकोरेस 

िनिवदमेधील 
मळु एकि त 

दर . 

चचअंती 
दऊे केलेले 

अंतीम 
एकि त दर 

. 

िनिवदमेधील 
मळु एकि त 

दर . 

चचअंती 
दऊे केलेले 

अंतीम 
एकि त दर 

. 

िनिवदमेधील 
मळु एकि त 

दर . 

चचअंती 
दऊे केलेले 

अंतीम 
एकि त दर 

. 
१ मंगल कायालय, साई 

धमशाळा तसेच 
पालखी  वागतासाठी 
नगरपंचायत कायालया 
जवळ, पोलीस  टेशन 
जवळ,  वागत 
क ाजवळ शािमयाना 
मंडप, कनात व 
िबछायतीसह उभारणे.  

१२३९
० चौ. 
फुट 

--- --- ४९५६० ४९५६० --- --- 

२ कु  ती ाऊंडवर 
शािमयना मंडप, 
कनात, व िबछायतीसह 
उभारणे. ( कालावधी -
०५/०४/२०१७ ते 
०५/०४/२०१७ अखेर 
१ िदवस) 

४७२५ 
चौ. फुट 

--- --- --- --- ७०८७.५० ७०००/- 

३ साईनगर मैदानावर 
कलाकारांचे 
काय मासाठी  टेज 
 यव  था करणे. 

६०० 
चौ. फुट 

६३००० ६३००० --- --- --- --- 

४ दशन रां गेसाठी व ी 
साई सादालय येथे 
रेल ग  यव  थेसाठी 
बॅरेकेड ग करणे.  

११०० 
र. फुट 

१९८०० १९८०० --- --- --- --- 

 
२. मुंबई येथून पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ  त यां चे सोयीसाठी कापडी /शािमयाना 

मंडप, कनात, िबछाईत तसेच िव ुतीकरणासह  यव  था करणे. 
अ. 
न.ं 

कामाचा तपिशल 

साईज 

साईकृपा ट  ट हाऊस  य ुजगदबंा मंडप डेकोरेस 
िनिवदमेधील 
मळु .चौ.फु. 
दर . 

चचअंती दऊे 
केलेले अंतीम 

.चौ.फु. दर . 

िनिवदमेधील 
मळु .चौ.फु. 
दर . 

चचअंती दऊे 
केलेले अंतीम 

.चौ.फु. दर . 
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१ मुंबई ते िस  नर मागावर 
(कालावधी 
िद.२९/०३/२०१७ ते 
०२ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

३१६०० 
चौ. फुट 

 
--- --- ६.३५ ६/- 

२ िस  नर ते वावी मागावर 
िद.३०/०३/२०१७ ते 
०३ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

७६६५१ 
चौ. फुट 

३.६५ ३.५० --- --- 

३ वावी ते िशड  मागावर 
िद.३१/०३/२०१७ ते 
०४ ०४/२०१७ अखेर 
०५ िदवस)   

३०३७० 
चौ. फुट 

३.७५ ३.६५ --- --- 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०६ सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंिदर परीसर व इतर िठकाणी 
मंडप यव था करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूदः- अिधिनयमा  या 
कलम २१ मधील पोट- कलम (१)  या खंड (ख) अ  वये “ ढी व थांनसुार, मं िदरातील 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 तरतदू आहे. 

  तसचे अिधिनयमा  या कलम २१ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात 
दवेेते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी 
सिुवधा परुिवणे”या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- “िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५ 
अ  वये सन २०१७ मधील उ  हाळया  या कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता  तावात नमदू केले माण ेमंडप 
 यव  था करणेसाठी िवहीत प  दतीने ई– िनिवदा मागिवणेस व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात 

आली.” 
 तावनाः- उ  हाळा सु ी  या कालावधीम  ये िशड  येथे साईभ  ताचंी मोठया माणावर गद  होत 

असते,  यामळेु उ  हापासनू साईभ  तांचे सरं ण  हावे याकरीता मं िदर प रसर ी साई सादालय प रसर, 
भ  तिनवास (५०० म) प रसर व जनेु सादालय या िठकाणी ताडप ीचे छतासह कापडी मंडप  यव  था करणे 
आव  यक आह.े याकामी उपरो  त िनणयानुसार उ  हाळया  या कालावधीत साईभ  ताचंे सिुवधकेरीता मंडप 
 यव  था करणेसाठी र  कम .१३,९९,२९१/- मा चे अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 

         याकामी इकडील िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे शासक य मा  यतेनुसार ई – िनिवदा सचूना वतमानप ात 
व सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  दीसाठी दणेते आली असनू, िद.१८/०३/२०१७ पयत ई- िनिवदा अपलोड 
करणचेी व िलफाफा .१ (Hard Copy) सादर करणेसाठी मदुत देणेत आली होती . सदर मुदतीत खालील मंडप 
ठेकेदार यांचे ई- िनिवदा ा  त झा  या आहते.  

१.  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू  
२. साईकृपा ट  ट हाऊस, बेलापरू  
३. बालाजी मंडप अॅ  ड डेकोरेटस, मनमाड 

उपरो  त ा  त झाले  या ई– िनिवदांचा िलफाफा .१ (Technical Bid) खरेदी सिमतीचे 
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणते आले आह.े उघड  यात आले  या ई– िनिवदांचे टे  नीकल बीडमधील 
ठेकेदार यांनी तां ि क िलफा याम ये सादर केले  या  कागदप ांची छाननी केली असता, सव ठेकेदार तां ि क 

 टया पा  अस  याचे आढळून आले आह.े  यामु ळे वरील पा  ठेकेदारांचे ई– िनिवदांचे िलफाफा .२ 
(Commercial Bid)  याच िदवशी िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेपु ढे उघड  यात आले आह.े 
 याचंे दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माणे आहे.  

उ  हाळयाचे कालावधीत साईभ  ताचें सु िवधेकरीता करावयाची मंडप  यव  था ( कालावधी - 
िद.०१/०४/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१६ अखेर ७६ िदवस) 
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अ.
नं. 

मंडपाचा तपिशल 
 

प रमाण
/ एकक 

मंडप ठेकेदाराचे नांव 

  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड 
लाईट डेकोरेटस, 

सं ापरू 

साई कृपा ट  ट हाऊस, 
बेलापूर 

बालाजी मंडप अॅ  ड 
डेकोरेटस, 

 दर र  कम दर र  कम दर र  कम 
१ ताडप ीच े छत असललेे कापडी मंडप 

(लाकडी ब   या व बांबुच े   चर 
असलले)े उभारणेः- समाधी मंदीर दि ण 
बाज,ू गु  थान मं िदर, च े चावडीसमोर, 
दशन ार ते मं िदर गेट,  महादवे व ी गणेश 
मं िदरासमोर,  यिुझयम हॉल समोर, गेट न.ं ३ 
समोर, गेट न.ं ४ बाहरेील बाजून,े उदी 
काऊंटर समोर, जुने सादालय वशे ार, 
िदनदिशका िव  क ासमोर, दशनरांग 

वशे ार पूव व पि म बाजूस, साई 
कॉ   ले  समधील दणेगी काऊंटर, बुक  टॉल 
समोर, साई साद िनवास  थान कायालया 
समोर, जनसंपक कायालयासमोर, द  त मं िदर 
समोर, ५०० म कॅ  टीन समोर, ी 
साई सादालय प रसर, िपपंळवाडी र  ता 
उ  तर बाजू व नगर – मनमाड र  ता पूव बाजू  
फुटपाथवर, िपंपळवाडी रोड साई कॉ   लॅ  स 
समोर इ. िठकाणी इ. भागात मंडप उभारण.े   

४७६९
७ 
चौ. 
फुट 

१७.४
८ 

८३३७४३.५
६ 

२०.०
० 

९५३९४० १९.०
० 

९०६२४३ 

२ 
 

ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप 
(एम एस पाईप व कै  यांचे   चर 
असलेले) उभारणेः- मिंदर प रसराम  ये 
समाधी मं िदर उ  तर बाजसू चावडी गेट ते 
नगर ार गेट पयत व सभाकंुड येथ े  

८९९३ 
चौ. 
फुट 

२६.४
० 

२३७४१५.२
० 

२७.५
० 

२४७३०७.५
० 

२८.०
० 

२५१८०४ 

३ शािमयाना मंडप कनात व िबछायतीसह 
उभारणेः- जुने सादालय प रसरातील 
ितक ट रेल ग समोर व सुलभ 
शौचालयासमोर.  

८५०० 
चौ. 
फुट 

१४.४
० 

१२२४०० १५.५
० 

१३१७५० १६.०
० 

१३६००० 

एकूण र  कम . ११९३५५८.
७६ 

 १३३२९९७.
५० 

 १२९४०४७.
०० 

उपरो  त तपिशलानसुार िवषयांक त कामासाठी  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापरू यांचे 
दर िन  नतम  व पाचे आहते.  याचंेकडून मंडप  यव  था करणकेामी .११,९३,५५९/- मा  इतका खच येईल.  
मं िदर प रसराचे पवू बाजकूडील मोक या जागेत (१६ आर.) म  ये साईभ  ताचंे दशन रांगे  या सिुवधकेरीता  
कायम  व पी शेडची  यव  था करणकेामी टे  साईल फॅ ीकचे शेड उभारणसेाठी ई-िनिवदा या सु  असलेने , 
सदर भागातील मंडप  यव  थेचा समावेश उ  हा याचे कालावधीत करणते आला न  हता. तथापी, सदरह िनिवदा 

क येस काही अवधी लागणार अस  याने, १६ आर. जागमे  ये उ  हां याचे व ीरामनवमी उ  सव कालावधीम  ये 
साईभ  ताचंे गद  वाढ  याची श  यता ल ात घेता सदरह िठकाणी १६००० चौ. फुट मंडप  यव  था ३० िदवसांचे 
कालावधीकरीता उपरो  त अ.न.ं०२ चे मंजरू दरात क न घेता येईल  यासाठी .१,६६,५६०/- मा  इतका खच 
येईल.     

 ताव: तरी वर नमदू ई– िनिवदां पैक  िन  नतम दराचे ठेकेदार  य ुरोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, 
सं ापरू यांना ७६ िदवसांचे कालावधीसाठी कायादशे देणसे तसचे उ  हाळया  या कालावधीत ऐनवेळी 
आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप  यव  था करावयाची झा  यास मंजरू दराने क न घेणेस व  यासाठी येणारे सव 
समावेशक खचास मा  यता िमळणेबाबत िनणयाथ सादर. 
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सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे सुिवधेकरीता मंिदर परीसर व इतर 
िठकाणी मंडप यव था करणेकामी ा  झाले या दरांवर चचा करणेसाठी िन नतम दरधारक  य ु
रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट डेकोरेटस, सं ापूर हे आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. यांनी 
मागील वषा या दराम ये १०% वाढ क न दर भरलेले होते. उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता, यांनी उपरो  त यामधील अ.न.ं३ चा शािमयाना मंडप वगळता इतर कामे मागील 
वषा या दराम ये क न देणेस सहमती दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे 
सुिवधेकरीता मंिदर परीसर व इतर िठकाणी मंडप यव था करणेकामी  य ु रोशनी मंडप अॅ  ड लाईट 
डेकोरेटस, सं ापूर यांना शािमयाना मंडप स याचे दराने व इतर कामांसाठी मागील वषा या दराम ये 
कायादेश दे यात यावा. तसेच उ  हाळया  या कालावधीत ऐनवेळी आव  यकतेनुसार वाढीव मंडप 
 यव  था करावयाची झा  यास मंजूर दराने क न घेणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात 

यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०७ बांधकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट खरेदीकामी  
उघड यात आले या कोटेश सबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मधील तरतुद:- अिधिनयमा  या  
कलम २१ मधील पोट –कलम (१)  या खंड (क) अ  वये” मं िदराची व िव  व  त  यव  थे  या  मालम  ताची 
दखेभाल  यव  थापन व शासन” कर  याचे योजनासाठी सिमतीकडुन िव  व  त  यव  थेचा िनधीचा िवनीयोग 
कर  याची तरतदु आहे. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणयः- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत िनणय . ७११ अ  वये बांधकाम िवभागाचे आव  यकतेनसुार ट   याट   याने एकुण ९०० गो  या िसमट 
खरेदी कर  यास व या कामी येणारे खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

 तावना:- बांधकाम िवभागास दनैं िदन दखेभाल दु  ती कामासाठी पही  या ट   यात खरेदी कर  यात 
आले  या ३०० गो  या िसमट पैक  स  या िवभागाकडे ५० गो  या िश  लक असनु िवभागाकडील दैनं िदन दखेभाल 
दु  तीचे  कामात अडचण येउ नये याकरीता  ३०० गो  या िसमट खरेदी करणकेामी इकडील िद.२०/०२/२०१७ 
रोजीचे िटपणी अ  वये येणारे र  कम . ९३०००/- मा चे खचास व या कामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे 
मा  यता घेणते आलेली आह.े      

   यानसुार इकडील जा. . ६०८९/२०१७ िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये कोटेशन मागिव  यात 
आले असनु, या कामी ०४ िसलबंध कोटेशन ा  त झालेले आहते.   याचा तपिशल खािलल माण ेआह.े   

अ.न.ं पुरवठाधारकाचे नाव/गांव  आवक . िदनांक  

०१ वाकचौरे पाटील से  स एज  सी, साकुरी  २३७८८/०३/०३/२०१७ 
०२ ी पटेल सॉ िमल , िशड   २३७८९/०३/०३/२०१७ 
०३ कृ  णा  ेडस, साकुरी  २३७९०/०३०३/२०१७ 
०४ आिद  य ेडस, िशड   २३७९१/०३/०३/२०१७ 

 
उपरो  त माण े ा  त झालेले िसलबंध कोटेशन िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे खरेदी सिमती सभेपढेु 

उघड  यात आले आह े  याचा तुलना  मक त  ता खिलल माणे आहे.  
अ.नं. तपिशल प रमाण/ 

एकक 
कृ  णा  ेडस, 

साकुरी 
वाकचौरे पाटील 
से  स, साकुरी. 

ी पटेल सॉ िमल, 
िशड  

अिद  य ेडस, 
िशड  

   दर र  कम दर र  कम दर र  कम दर र  कम 
०१  िसमट 

३००  
गोणी  

अ  ाटेक ३१०/- ९३,०००/- -- -- -- -- -- -- 
अंबुजा ३१०/- ९३,०००/- -- -- -- -- -- -- 
ए.सी.सी. -- -- -- -- -- -- -- -- 
िबला ए-१ २७०/- ८१,०००/- २५०/- ७५,०००/- -- -- २६०/- ७८,०००/- 
िबला गो  ड २७०/- ८१,०००/- -- -- २८७/- ८६,१००/- -- -- 
एकुण पय े  ८१,,०००/-  ७५,०००/-  --  ७८,०००/- 
शरेा  िन  नतम    
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 ताव:- उपरो  त तलुना  मक त   यात परुवठादार वाकचौरे पाटील से  स,साकुरी.यांनी नमदु 
केले माणे  िबला ए- वन  िसमट गोणीचे दर .२५०/- ती गोणी हे  िन  नतम असनु  यांचे कडुन िबला ए वन  
कंपनीचे ३०० गो  या िसमेट खरेदी करणेस र  कम पये ७५,०००/-(अ री पये पंचाह  तर हजार ) मा  खच 
येईल. तरी  याचंे िन  नतम दर ि वकारणेस िनणयाथ सादर. 

बांधकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट खरेदीकामी 
ा  झाले या दरांमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. उपसिमतीने 

यांचेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा केली असता, यांनी ती गोणी .२/- मा  सुट देऊ केली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, बांधकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल 

दु तीसाठी िसमट खरेदीकामी वाकचौरे पाटील से  स, साकुरी यांचे िबला ए- वन िसमटसाठी ती 
गोणी .२४८/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०८ ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता नवीन ए.सी. खरेदीकामी उघड यात आले या 

ई-िनिवदांवर पुढील कायवाही करणेबाबत.   
मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ४८३ अ  वये ी 

साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटलचे िविवध िवभागाकरीता सात नग ए.सी. खरेदी करणे व  याकामी 
र  कम पये ३,३६,०००/- तस.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . 
५९४ अ  वये सी.सी. िट.  ही. िवभागाकरीता दोन नग ए.सी. खरेदी करण ेव  याकामी र  कम पये १,२०,०००/- 
पयत  या खचास मा  यता िमळालेली आह.े  

उपरो  त मा  यतेनसुार २ टन मतेचे ९ नग ए.सी. खरेदीकामी महारा   शासना  या 
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती.  ई-िनिवदा ऑनलाईन 
डाऊन ल डीगसाठी  १५/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू उपल  ध कर  यात आली होती. तसचे 
िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर  याची अं ितम मदुत िदनांक २३/०२/२०१७  रोजी सांयकाळी ५.०० वाजेपयत 
ठेव  यात आलेली होती. ई-िनिवदसेोबत  कॅन क न जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक  
२७/०२/२०१७  रोजी सायंकाळी ५.०० िशड  कायालयात सादर करणकेामी अपलोड कर  यात आले  या ई-
िनिवदा व जािहरातम  ये कळिव  यात आले होते.   यानुसार  खालील परुवठादारां  या तां ि क ई-िनिवदां  या हाड 
कॉफ  बंद पाक टाम  ये ा  त झाले  या हो  या : 
अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव अ.न.ं िनिवदाधारकाचे नांव 
१ ी  कैलास रेि रेजेरेशन व  स, मुंबई  ४. ए.जे. हवॅक, मुंबई 
२  लािसक कुल एअरकंिडशन ग, मुंबई  ५ ित पती इले  ीक  स, औरंगाबाद 
३ कुल ि ज, पणुे ६ सुगंधा एअरकंडीशन ग अ ड रेि जेरेशन, औरंगाबाद  

 
   उपरो  त ा  त ६  ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid)  िदनांक  २३/०२/२०१७  रोजी 

मा. शासिकय अिधकारी यांचे सम  उघडणते आलेले आह.े   यातील VAT, TIN, PAN नंबर, कंपनीचा 
वािषक उलाढाल, स  या काम करत असले  या कामाची यादी परुवठा आदशेासह , कंपनी रिज  टेशन 
सिटिफकेटस, टेडर फ  व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट इ  यादी बाबी चेक केले  या असनू 
उपरो  त सहाही तां ि क िनिवदा पा  आह.े या पा  झाले  या ६ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक 
(Financial Bid) बीड िदनांक २०/०३/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेम  ये उघडणते आ  या असनू, 
 यात पढुील माण ेदर ा  त झालेले आहते : 

अ.न.ं िनिवदाधारकां चे नांव मागणी दर पये एकूण पये 

१. मे. कैलास रेि जरेशन व  स, मुंबई 

९ नग 

६३,९००/- ५,७५,१००/- 
२. मे.  लािसक कुल एअरकड शिनग, मुंबई ६५,०००/- ५,८५,०००/- 
३. मे. ित पती इले  ीक  स, औरंगाबाद ५३,१००/- ४,७७,९००/- 
४. मे. सुंगधा एअरकंडीशन ग अॅ ड रेि जेरेशन, औरंगाबाद ४५,६००/- ४,१०,४००/- 
५. मे. कुल ि ज, पणुे ४६,२२५/- ४,१६,०२५/- 
६. मे. ए.जे. हवॅक अॅ  ड इले  ीक  स ा. िल., मुंबई ६६,५००/- ५,९८,५००/- 
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  उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानुसार ी साईबाबा हॉ  पीटल व  सी.सी. िट.  ही. 

िवभागाकरीता नवीन ९ ए.सी. खरेदीकामी मे. सगुंधा एअरकंडीशिनंग अॅ  ड रेि जरेशन, औरंगाबाद यांचे एकूण 
दर पये ४,१०,४००/- मा  िन  नतम आहते.  

तरी ी साईबाबा हॉ  पीटल व  सी.सी. िट.  ही. िवभागाकरीता नवीन ९ ए.सी. खरेदीकामी ा  त व पा  
झाले  या ई-िनिवदां पैक  िन  नतम दरधारक मे. सगुंधा एअरकंडीशिनंग अॅ  ड रेि जरेशन, औरंगाबाद यांना 
िनयोिजत िठकाणी ए.सी. बसिवणकेामी कायारंभ आदशे देणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस 
करणकेरीता  ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढेु सादर. 

ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता नवीन ए.सी. खरेदीकामी ा  
झाले या दरांमधील िन नतम दरधारक मे. सुंगधा एअरकंडीशन ग अॅ ड रेि जेरेशन, औरंगाबाद यांचे 

ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी 
करणेबाबत चचा केली असता, यांनी ती नग .४५,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.   

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता ९ नग 
नवीन ए.सी. खरेदीकामी मे. सुंगधा एअरकंडीशन ग अॅ ड रेि जेरेशन, औरंगाबाद यांचे ती नग 

.४५,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०९ िशड  बस थानक भ िनवास थान येथे िल ट बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदांवर पुढील 

कायवाही करणेबाबत.   
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक  ३०/११/२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय . ८०० अ वये िशड  

बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे िल ट बसिवणकेामी येणा-या पये २४,००,०००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली आह.े सदर मा  यतेनसुार महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-
िनिवदचेी जाहीरात अपलोड कर  यात आली होती.  याच माण ेमुंबई, पणुे, नािशक, औरंगाबाद व नगर येथील 
वतमानप ात जाहीरात िस  ्  करणते आलेली होती. याम  ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन ल डीगसाठी 
१५/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू उपल  ध कर  यात आली होती. तसचे ई-िनिवदा डाऊनलोड 
क न, सोबत आव  यक कागदप े  कॅन क न जोडले  या तां ि क कागदप ां  या मळु ती िदनांक २७/०२/२०१७ 
रोजी सायंकाळी ५.०० िशड  कायालयात दाखल कर  याची अं ितम मुदत ई-िनिवदा व जािहरातम  ये कळिव  यात 
आले होते.   

उपरो  त मदुतीत खालील परुवठादारां  या तां ि क ई-िनिवदां  या हाड कॉफ  बंद पाक टाम  ये ा  त 
झाले  या आहते  : 

अ.न.ं ई-िनिवदाधारकां चे नांव अ.न.ं ई-िनिवदाधारकां चे नांव 
1. M/s. Victora Lift Pvt. Ltd., Mumbai 3. M/s. Omega Elevator, Ahmedaba 
2. M/s. Power Link Engineering Ltd., Nashik 4. M/s. Golden Star Elevator, Pune 

  वरील ा  त ४ ई-िनिवदतेील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनांक ०२/०३/२०१७ रोजी मा. 
शासिकय अिधकारी यांचे सम  उघडणते आलेले आह.े   यातील VAT, TIN, PAN नंबर, कंपनीचा वािषक 

उलाढाल, स  या काम करत असले  या कामाची यादी परुवठा आदेशासह , कंपनी रिज  टेशन सिटिफकेटस, टेडर 
फ  व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अंडर टेक ग सिटिफकेट व स  ह रपोट इ  यादी बाबी चेक केले  या असनू,  यात 
वरील चारही तां ि क िनिवदा पा  झा  या आहते. या पा  झाले  या ४ िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदांचे आिथक 
(Financial Bid) बीड िदनांक २०/०३/२०१७ रोजी मा. खरेदी सिमतीचे सभेमध ् ये उघडणते आ  या असनू , 
 यात पढुील माण ेदर दे  यात आलेले आहते : 

Sr. 
No. 

Description Qty Omega 
Elevator, 

Ahmedabad 

Victora Lifts 
Pvt. Ltd., 
Mumbai 

Power Link 
Engineering 
Ltd., Nashik 

Golden Star 
Elevators 
Company, 

Pune 
1. Supply, erection, 

commissioning for new 
passenger auto door lift for G+3 

1. 13,50,000/- 12,79,000/- 16,90,000/- 22,90,000/- 
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floors and 10 passenger at Bus 
Stand, Shirdi as per detailed 
specification in technical bid.  

2. Supply, erection, 
commissioning for new 
passenger auto door lift for G+3 
floors and 8 passenger at Bus 
Stand, Shirdi as per detailed 
specification in technical bid.  

1. 13,14,000/- 12,26,000/- 15,21,000/- 20,90,000/- 

Total Rs. : 26,64,000/- 25,05,000/- 32,11,000/- 43,80,000/- 
 
  उपरो  त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानुसार िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे २ 

िल ट बसिवणकेामी मे. ि ह  टोरा िल टस ा. िल., मुंबई यांचे दर पये २५,०५,०००/- मा  िन  नतम आहते.  
तरी िशड  बस  थानक भ  तिनवास  थान येथे २ िल ट बसिवणकेामी ा  त व पा  झाले  या ई-

िनिवदां पैक  िन  नतम दरधारक मे. ि ह  टोरा िल टस ा. िल., मुंबई यांना िल ट बसिवणकेामी कायारंभ आदशे 
दणेेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीस िशफारस करणकेरीता  ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढेु सादर . 

िशड  बस थानक भ िनवास थान येथे २ नग िल ट बसिवणेकामी M/s. Victora Lift 
Pvt. Ltd., Mumbai यांचे एकि त .२५,०५,०००/- मा  िन नतम दर ा  झालेले असून यांचे 

ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी 
करणेबाबत चचा केली असता, यांनी एकि त .२५,००,०००/- मा  अंतीम दर देऊ केले.   

िशड  बस थानक भ िनवास थान येथे २ नग िल ट बसिवणेकामी M/s. Victora Lift 
Pvt. Ltd., Mumbai यांचे एकि त .२५,००,०००/- मा  अंतीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना 
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१० वाहन .एम.एच.१७/ एजे-२९५१ (XUV) करीता निवन टायर खरेदी करणेकामी ा  दरप कामधील 
िन नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत.  

महारा   शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदः- कलम १७ (१) म  ये रा  य शासना  या 
कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामाची काय मतेने  यव  था पाहणे, भ  तगंणांना आव  यक  यासोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण ेआिण या 
अिधिनयमा  वये, िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी  टे सा  य करणेसाठी 
िव  व  त  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  य असतील”, अस ेनमदु केलेले आहे.  

 तावनाः- वाहन ं .एमएच-१७/एज-े२९५१(मिहं ा XUV) या वाहनास नवीन टायर खरेदी करणे 
बाबत िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत 235-65-17 या साईजचे ि ज  टोन (ट्यबुलेस) 
कंपनीचे ०५ टायस खरेदी करण ेकामी  थािनक / प रसरातील अिधकृत परुवठादारांकडून दरप के मागिवणसे व 
या कामी येणारे अंदाजे .६२,०००/- (अ री . बास  ट हजार) पयतचे खचास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

   यानसुार इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/६३१२/२०१७ िद.१५/०३/२०१७ चे प ा  वये ०८ 
परुवठाधारकांकडून दरप के मागिव  यात आलेली होती.  यापैक  एकुण ०६ दरप के ा  त झालेली आहते. सदर 
दरप के िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरेदी सिमतीचे सभेपढेु उघड  यात आलेली असनु दरप कात दवे ु केले  या 
दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े  

अ.न.ं पुरवठधारकाचे नांव व 
िठकाण 

दरप कात देवु  केलेले दर शेरा 

ित नग एकुण र  कम 
०१ नर  टायस, कोपरगांव १२,७५०.०० ६३,७५०.०० L4 
०२ सितषऑटो सटर, ीरामपुर १२,०००.०० ६०,०००.०० L1 

०३ ओम साई गणशे ेडस, साकुरी १२,२९९.०० ६१,४९५.०० L2 
०४ सदुशन टायस, कोपरगांव १०,३५०.०० ५१,७५०.०० दरप कात MRF कंपनीचे दर 

िद  याने अपा  ठरिव  यात आले. 
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०५ चं भा टायस, साकुरी १२,६८०.०० ६३,४००.०० L3 
०६ राम टायस, कोपरगांव १३,४००.०० ६८,२५०.०० L5 

  उपरो  त तलुना  मक त   याचंा िवचारकरता, अ.न.ं०४ चे सदुशन टायस, कोपरगांव यांनी दरप कात 
MRF कंपनीचे टायरचे दर िदलेले असनु आपली मागणी ि ज  टोन कंपनीची असलेने  यानंा अपा  ठरिवलेले 
आले. इतर परुवठाधारकांनी िदलेले ि ज  टोन कंपनीचे टायर दरांचा िवचारकरता सितष ऑटो सटर, ीरामपरु 
यांनी िन  नतम दर ित नग .१२,०००/- मा  दवे ुकेलेले आहते.  

मागणी-  तरी वाहन ं .एमएच-१७/एज-े२९५१ (मिहं ा XUV) करीता235-65-17 या साईजचे 
ि ज  टोन (ट्युबलेस) कंपनीचे ०५ टायस खरेदी करण े कामी सितष ऑटो सटर, ीरामपरु यांनी दवे ु केलेले 
िन  नतम दर ित नग .१२,०००/- माण ेएकुण .६०,०००/- मा  ि वकार  यात येवनु  यांना कायादशे दणेेस 
मा  यता असावी ही िवनंती. 

यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन .एम.एच.१७/ एजे-२९५१ (XUV) करीता निवन टायर 
खरेदी करणेकामी ा  झाले या दरांमधील िन नतम दरधारक, सितषऑटो सटर, ीरामपुर उपसिमती 
सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते. यामुळे सदरहकामी दरप कामधील यां चे ती नग .१२,०००/- 
मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत णांना िदले जाणा या वै िकय आिथक अनुदान 

िनयमावलीम ये बदल करणेबाबत. 
  अिधिनय २००४ मधील तरतुद :-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण )  मानवजातीचे क  याण करणा-

या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 

िवषय न.ं१९, िनणय .२११. 
ा  तिवक:- उपरो  त िवषयािकंत सदंभा  वये, ी साईबाबा सं  थानचे वै क य आिथक अनुदान 

िनयमावलीम  ये बदल  तावीत क न  ताव िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर 
करणते आला होता. यावर सिव  तर चचा होऊन, िनणय  .२११. अ  वये उपरो  त  ताव  णालय उपसिमती 
सभेसमोर सादर करणते यावा. तसचे  या  णालयांना जा  तीत जा  त अनदुान िदले जात आहे,  या  णालयांची 
सिमती सद  यानंी  य  पाहाणी क न जा  त अनदुान कशामळेु िदले  जाते.यांची चौकशी करावी, अस ेठरले. 

वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीत  तावीत केलेले बदल पढुील माण ेआहते. 
अ. 
नं. 

जुनी िनयमावली दु  त िनयमावली दु  तीचे कारण 

१. वै क य आिथक अनुदान ह े खालील श  ि या/ 
उपचारासाठी दे  यात येईल. 

अ) दयश  ि या व नंतरच ेउपचार  
ब) िकडनी डायलिेसस,  यारोपन व नंतरच े

उपचार. 
क) मदचुी श  ि या नंतरच े उपचार   
ख) ककरोगासबंधी उपचार , श  ि या व नंतरचे 

उपचार. 
ग) र  तासंबधीच ेआजार (उदा.िहमोफेिलया) 
घ) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome) 
ङ) मनका श  ि या व नंतरच ेउपचार. 
च) कॉ  लीअर इ   लॅटं  

वै क य आिथक अनुदान ह े खालील श  ि या/ 
उपचारासाठी दे  यात येईल. 

अ) दयश  ि या व नंतरच ेउपचार  
ब)  िकडनी डायलिेसस,  यारोपण व नंतरच ेउपचार. 
क) मदचुी श  ि या नंतरच े उपचार   
ख) ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नंतरच े

उपचार. 
ग) र  तासंबधीच े आजार (उदा.िहमोफेिलया, 

थलॅसॅेिमया, िसकलसेल अॅिनिमया) 
घ) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome) 
ङ) मणका श  ि या व नंतरच ेउपचार. 
च) कॉ  लीअर इ   लाटं  
छ) ऑगन ा  स  ला  ट– िकडनी, हाट, बोनमॅरो, 

िल  हर, कॉन या. 
ज) अॅ  सीडे  ट–  याम  ये  हॅ  कुयूलर सजरी 

आव  यक आह े व  या अशा  णालंाच  क  
 या सं  थान  णालयात होऊ शकत नाहीत.  

झ) जॉई  ट र  लसेमट- गुडघा व कमरेचा, खुबा  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा, याकरीता 
िदघआजार सं  या 
वाढिवणे आव  यक  
आह.े 
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सांधा रोपन श  ि या.  
ञ) रोग ितकार श  ती कमी करणारे आजार 

Immuno Logical Disease (SLE, 
Multiple Sclerosis, Rheumatoid 
Orthritis)   

२  ण व  याचं े कुटंु िबय यांच े सव मागाने िमळणारे 
एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख िकंवा 
 यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा अज 

अनुदानासाठी ा  समज  यात येईल. 
उ  पा  नाच े माणप  खालील माणे असाव.े 

अ)  ण वा / आिण  णाचंा पालक  नोकरी करत 
अस  यास  याचकेडे नोकरी करत असेल / 
असतील  या सं  थनेे /  य  तीने  णालंा वा / 
आिण  णा  या पालकाला दे  यात येत 
असले  या पगारासबंंधीच े (वतेन/ भ  ते इ. सव 
िमळुन एकुन उपल  धीच)े  माणप  / पगाराची 
 लीप आिण इतर मागाने (  हणजे शतेी / 

गुंतवणीक वरील  याज / घरभाडे इ.)  णाला / 
 णा  या पालकाला उ  प  न आहे वा नाही. 

याबाबत ित ाप  (Affidavit)  
ब)  णाचा/ पालकाचा  यवसाय वा  यापार असेल 

तर  णान ेवा / आिण  याच ेपालकान े  यां  या 
सव मागानी िमळणा-या उ  प  नाबाबत ित ाप  
(Affidavit) ाव.े 

क)  ण वा/ आिण  या  या पालकांचे एकुण 
उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार यानंी 
िदलले ेउ  पा  नाच े माण प  ावे. 

क)  ण जर शतेी करत असेल तर  याच े एकुण 
उ  प  नाच ेतहिसलदाराकडुन माणप  येत.े परंतु  
 यािशवाय तो  याचंवेर अवलबंनु आहे.  या 

मुलाच/े मुलीच ेवा पालकाच ेएकुण ल ात घणेे 
ज री आह े  हणुन कुटंुबातील सवा  या एकि त 
एकुण उ  प  नाच े वा पालका  या उ  प  नाचे 

माणप  ाव.ेमा   ण ६० वषा  या वर असेल 
तर केवळ  या  या वयैि क उ  प  नाचा िवचार 
क न अनुदान दे  यात येईल.  

 ण व त ्यांच े कुटंु िबय यांचे सव मागाने िमळणारे 
एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख िकंवा 
 यापे ा कमी अस  यास अजदाराचा अज 

अनुदानासाठी ा  समज  यात येईल. उ  प  नाचे 
माणप  खालील माणे असाव.े 

अ)  णाचा / पालकाचा  यवसाय / शतेी वा नोकरी / 
व ् यापार असेल तर  णाने वा/ आिण  याचे 
पालकाने  यां  या सव मागानी िमळणा-या 
उ  प  नाबाबत ित ाप  (Affidavit) ावे. 

ब)  ण वा/ आिण  या  या पालकांच े एकुण 
उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार यांनी 
िदलले ेउ  पा  नाच े माण प  ावे. 

क)  ण ६० वषा  या वर असले तर केवळ  या  या 
वयैि क उ  प  नाचा िवचार क न अनुदान दे  यात 
येईल.  

यापवु  या 
िनयमावलीतील 
जाचक अटी काढून 
टाकुन गरीब व 
गरजु  णानंा 
जा  तीत जा  त 
लाभ दे  याचा 
िवचार केललेा  
आह.े  

३) अनुदान ह ेकेवळ भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद 
वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय 
 यासाने चालिवलले े  णालय, सावजिनक िलिमटेड 

कंपनी (Public Limited Company) यांनी 
चालिवलेल ेअगर सहकारी सं  था (Co Operative 
Society) यांनी चालिवलले े  णालय, यातील 
उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात येईल. 

अनुदान ह े केवळ भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद 
वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासाने 
चालिवलेल े  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी 
(Public Limited Company) यांनी चालिवललेे 
अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) 
अथवा ा. िलिमटेड कंपनी, शासक य वै क य 
महािव ालय यांनी चालिवलले े  णालय, यातील 
उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात येईल.परंतु  
अशा  णालयाची न द सं  थान  या अनदुान दे  याच े

 णालंया  या यादीत असणे आव  यक आह.े  

वै क य आिथक 
अनुदानाचा 
दु पयोग होऊ नये 
व गरीब व गरजु 

 णानंा  लाभ घतेा 
यावा.  

४) सं  थानच े  णालयात  या  णां  या श  ि या/ 
उपचार, होणार / झालले े असतील अशा  णानंा 
सं  थान माफत अनुदान दे  यात येत नाही. 

सं  थानच े  णालयात  या  णां  या श  ि या/ 
उपचार, होणार / झाललेे असतील अशा  णानंा 
सं  थान माफत अनुदान दे  यात येणार नाही. 

सं  थानम  ये कमीत 
कमी दरात 
श  ि य के  या 
जातात व पेशटंला 
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िबलात दिेखल 
सवलत िदली जाते. 
 यामुळे सं  थान 
 णालयात 

श  ि या 
झाले  या  णानंा 
या योजनेचा लाभ 
घतेा येणार नाही. 

५) अनुदान मागणी अजासोबत उपचार / श  ि येसाठी 
लागणा-या खचाच े व श  ि या अंदाजे 
(Tenative) तारीख दशिवणारे संबिधत वै क य 
अिधकारी यांच े  णालयाच े लटेरहडेवर माणप  
आव  यक आह.े 

अनुदान मागणी अजासोबत उपचार / श  ि येसाठी 
लागणा-या खचाच ेव श  ि या अंदाजे (Tenative) 
तारीख दशिवणारे संबिधत वै क य अिधकारी यांच े
सही, पदवी, रिज  टेशन नंबर सह  णालयाच े
लटेरहडेवर माणप  आव  यक आह.े 

अनुदान योजनेचा 
दु पयोग होऊ नये 
याकरीता 
आव  यक. 

६) औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व खच 
ल ात घतेा अनुदान ह े श  ि या उपचारासाठी 
येणारे ए कुण खचाच े १५% अगर पये २५,०००/- 
पैक  जी कमी पुणािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, 
दे  यात येईल.मा  श  ि या उपचाराचा खच पये 
१०,०००/- अगर  याहन कमी अस  यास अनुदान 
दे  यात येणार नाही.  

औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व खच 
ल ात घतेा अनुदान ह ेश  ि या उपचारासाठी येणारे 
ए कुण खचाच े१५% अगर पये २५,०००/- पैक  जी 
कमी पुणािकंत र  कम असेल तेवढी र  कम, दे  यात 
येईल.मा  श  ि या उपचाराचा खच पय े
१०,०००/- अगर  याहन कमी अस  यास अनुदान 
दे  यात येणार नाही.  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा.  

७) अनदुानाची र  कम पर  पर सबंधंीत  णालया  या 
नावाने डी.डी.अथवा ॉस चकेने पाठिव  यात येईल. 
(अक टपयेी)  

अनदुानाची र  कम पर  पर सबंधंीत  णालया  या 
नावाने आर.टी.जी.एस. ने पाठिव  यात येईल.  

जेणे क न 
लवकरात लवकर 
अनुदान र  कम 

 णापयत पोहचण े
करीता आव  यक. 

८)  णाच ेवयैि क नावाने डी.डी. / चके दे  यात येणार 
नाही. 

 णाच े वयैि क नावाने डी.डी. / चके दे  यात येणार 
नाही. 

 ण दु पयोग क  
शकतात. 

९)  णाची श  ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  अगर 
जा  तीस जा  त एक मिहना नंतर अनुदान िमळु 
शकेल.  यानंतर आले  या अजाचा िवचार करणेत 
येणार नाही. मा  अज अपुण कागदप ांची पुतता 
करणेसबंंधी  णास प  पाठिव  यास असे प  
पाठिवलपेासुन पुढे एक मिह  याची मुदत सदर  णास  
सव आव  यक कागदप ाची पुतता करणेकामी 
दे  यात येईल.  यानंतर आले  या अजाचा मा  िवचार 
करणेत येणार नाही.  

 णाची श  ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  अगर 
जा  तीस जा  त एक मिहना नंतर अनुदान िमळु शकेल. 
 यानंतर आले  या अजाचा िवचार करणेत येणार नाही. 

मा  अज अपुण कागदप ांची पुतता करणसेंबंधी 
 णास प  पाठिव  यास असे प  पाठिवलपेासुन पुढे 

एक मिह  याची मुदत सदर  णास  सव आव  यक 
कागदप ाची पुतता करणेकामी दे  यात येईल.  यानंतर 
आले  या अजाचा मा  िवचार करणेत येणार नाही.  

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा.  

१०) अजदाराने अनदुान मागणीचा संपुण अज 
श  ि येपुव  साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा 
के  यास श  ि यापुव  अनुदानाची र  कम 

 णालयात पोहोच होईल, तसेच तातडी  या 
(इमज  सी) करणात श  ि येनंतर परंतु   णालय 
खाते (अक ट) बंद होणेच े आत अजदाराने सव 
कागदप ाची पुतताक न अज सादर करावा.जेणेक न 
 यास सं  थानने पाठिवले  या रकमेचा उपयोग होईल.  

अजदाराने अनुदान मागणीचा संपुण अज 
श  ि येपुव  साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा 
के  यास श  ि यापुव  अनुदानाची र  कम  णालयात 
पोहोच होईल, तसेच तातडी  या (इमज  सी) करणात 
श  ि येनंतर परंतु   णालयातुन  णास िडसचाज 
दणेेपुव  अजदाराने सव कागदप ाची पुतता क न अज 
सादर करावा. 

अनुदान मागणी 
अजदणेेकामी काही 
ठरािवक कालावधी 
आव  यक 
अस  यामुळे ही 
अट घातली आह.े 

११)  येक  णासं गंभीर आजारासाठी फ  त एकदाच 
अनुदान दे  यात येते. परंतु  अशा गंभीर आजारासाठी 
पाच वषानंतर पु  हा  णाने मागणी के  यास वै क य 
आिथक अनुदान दे  यात येईल.  

 येक  णासं गंभीर आजारासाठी  (ककरोगासंबधी 
उपचार, श  ि या व नंतरच ेउपचार, व र  तासंबधीच े
आजार उदा.िहमोफेिलया, थलॅसॅेिमया, िसकलसेल 
अॅिनिमया) पु  हा  णाने मागणी के  यास यांना  यके 
वष  अनुदान दे  यात येईल. तसेच इतर  आजारासाठी 
तीन वषानंतर पु  हा  णाने मागणी के  यास वै क य 

गरीब व गरजु 
 णानंा जा  तीत 

जा  त लाभ घतेा 
यावा यासाठी अट 
िशिथल केलेली 
आह.े  
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आिथक अनुदान दे  यात येईल.  
१२) अनुदान मागणी अजासोबत रेशनकाडची मािणत 

केललेी झेरॉ  स त दणेे आव  यक आह.े 
अनुदान मागणी अजासोबत रेशनकाडची व पेशटंची 
आधारकाडची मािणत केललेी झेरॉ  स त दणे े
आव  यक आह.े 

आधार काड हा 
यु िनक आय डी 
नंबर अस  यामुळे 
सदर काडची 
झेरॉ  स  आव  यक 
आह.े 

१३) शासना  या िजवनदायी आरो  य योजनेअंतगत 
लाभाथ  असणा-या  णानंा सं  थानमाफत अनुदान 
दे  यात येत नाही.  

क  शासना  या िकंवा रा  य शासना  या िजवनदायी/ 
राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना, त  सम योजन े
अंतगत असले  या गणांना सं  थानमाफत अनुदान 
दे  यात येणार नाही.  

काही गण या 
दो  ही योजनेचा 
लाभ घऊे शकतात 
यासाठी सदर अट 
घातली आह.े 

१४) अजासोबत जोडा  या लागणा-या सवकागदप ाची 
स म अिधकारी यांनी सा ां िकत केललेी मािणत 

ित िलपी (अॅट  टेट ती ) असावी. 

अजासोबत जोडा  या लागणा-या सवकागदप ाची 
स म अिधकारी यांनी सा ां िकत केललेी मािणत 

ित िलपी (अॅट  टेट ती ) असावी. 

कोण  याही 
योजनेचा लाभ 
घणेेकामी 
िनयमानुसार 
सा ां िकत ती 
आसणे आव  यक 
आह े 

१५)  टॅ  प रसीट वउपयोिगता माणप ाबाबत. अनुदान ा  त होणा-या  णालयांनी पाठिव  यात 
आले  या वै  क य आिथक अनुदानाचा  याच 

 णासाठी वापर करावा,  ण िडसचाज झाला 
अस  यास सदर  या  णाला िदले  या रकमेची  टॅ  प 
रसीट व उपयोिगता माणप ाची मािहती ता  काळ 

इकडील कायालयास सादर करावी. िदले  या वै क य 
आिथक अनुदानाच ेरकमेचा उपयोग  या  णासाठी न 
झा  यास ती र  कम सं  थान खाती  वरीत जमा करण े
आव  यक आह.े 

उपयोिगता 
माणप  

अ  याव  यक 
के  यामुळे िदललेे 
अनदुान  या 
गणाला वापरले 

िकंवा कस े ? 
याबाबत मािहती 
उपल  ध होईल. 

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार अनुमान:- ी साईबाबा सं  थानने वै क य आिथक अनदुान 
दणेकेामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली असनु,  यास िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेतील िवषय नं.१४, िनणय .५८१ व शासन िनणय .सासिंव-२००५/३७६/(७६)-का सोळा, िवधी व  याय 
िवभाग, मं ालय, मुंबई –४०० ०३२,  िद.५ मे २००६.अ  वये शासनाची मा  यता आहे.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय 
न.ं१९, िनणय .२११ अ  वये वै क य आिथक िनयमावली बदलाबाबतचा  ताव मा.  णालय उपसिमती 
सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  माफत णांना 
िदले जाणा या वै िकय आिथक अनुदानासाठी या सुधा रत िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, 
यामधील अ.न.ं१४ वगळता इतर िनयमास मा यता दे यात यावी.  

अ.न.ं१४ म ये अजासोबत जोडा या लागणा या सवकागदप ाची स म अिधकारी यांनी 
सा ां िकत केलेली मािणत ित िलपी ऐवजी वत: सा ां िकत केलेली मािणत ित िलपी असावी, 
असा बदल करणेत यावा.  

तसेच सदरह िनयमावलीची िद.०१ एि ल २०१७ पासून अंमलबजावणी करणेत येऊन, 
महारा  शासनास मािहतीसाठी पाठिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.               (कायवाही- वै िकय अिध ीका) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१२ मा.सद यां या सुचनांबाबत.  

आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनुषंगाने मा.सद यांनी खालील माणे 
सुचना िद या, या मा य कर यात आ या.  
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(१) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर वै िकय सचंालक  व वै िकय अिधि का यांनी सं थान  
णालयांमधील औषधां या तटुवडयाबाबत चचा केली. नवीन औषध खरेदी ि या सु  असनू ती ि या 

अंतीम होणसे कमीत-कमी ३ मिह यांचा कालावधी लागेल. स या औषधांची कमतरता असनू मागील 
परुवठाधारकांबरोबर या करारना याचा कालावधी सपंु ात  आलेला अस यामळेु ते परुवठा कर यास तयार होत 
नाहीत, अशी मािहती यांनी सभेस िदली.  
 यावर उपसिमतीने अशी चचा केली क , िविश  प र थीती पहाता, मागील परुवठाधारकांना लेखी 
व पात मागील मंजरू दराने अथवा या दरांम ये ५-१०% वाढ क न औषधे/ सिजकल सािह य परुवठा करणसे 

तयार आहते का, याची िवचारणा क न, सिव तर तौलािनक ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते 
यावा.                    (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०२ ी रामनवमी उ सवासाठी ी साईरामनवमी या ा कमीटी, िशड  यांना साईबाबा सं थानकडून िनधी 

देणेबाबत. 
ताव– ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा. अ  य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यांनी िद.२२.०३.२०१७ रोजीचे 

प ा  वये सालाबाद माणे यावष  ीरामनवमी उ  सवाम  ये िविवध सां कृितक काय म तसचे कु  ती, टांगा शयत 
व िविवध कामांसाठी ी साईबाबा सं  थान र  कम खच करत असते. यावष  समाधी शता  दी महो  सव जवळ 
आलेला अस  याने आ  ही िशड  ाम  थ या वष ची या ा अिधक आकषक व िनयोजनब  द प  दतीने साजरी 
करणार आहोत.  यासाठी  यावष  अिधक रकमेचा खच होणार आहे. आ  ही िशड  ाम  थ ी साई सं  थान  या 
रकमेम  ये काही र  कम लोकवगणीने गोळा करत असतो. तरी यावष  आ  ही केले  या िनयोजना माण े या ेचा 
तसचे सव काय मांचा अंदाजे खच हा खालील माण ेराहील.   

अ.न.ं तपिशल  अंदाजे खच 
०१ कु  ती हगंामा खच  ६,००,०००.०० 
०२ २ लावणी उ  सव खच  ३,२५,०००.००  
०३ तमाशा उ  सव खच  १,२५,०००.०० 
०४ जािहरात अंदाजे खच  १,००,०००.००  
०५ इतर िकरकोळ खच (फटाके, लायट ग,फेटे, बॅ  ड , बॅचेस, कलाकार 

राह  याचा व स  कार समारंभ)  
१,००,०००.०० 

 एकूण र  कम .  १२,५०,०००.०० 

  
वरील त  यात दशिवले माण े अंदाजे .१२,५०,०००/- मा  खच आह.े पैक  आ  ही सव ाम  थ 

िमळून जवळपास .२,५०,०००/-मा  लोकवगणी गोळा करणार आहोत. उवरीत र  कम .१०,००,०००/- मा  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी मंजरू करावेत अशी िवनंती केली आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे  िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत िवषय नं.१११ व िनणय .१११ नुसार " ी 
रामनवमी  उ  सव"- २०१७  साजरा करणकेामी  तावात नमदु केले माण े कायवाही  करणेस व  यासाठी येणा-
या अंदाजे . ६२,००,०००/-  मा चे  खचास मा  यता  दे  यात आली. याम  ये  .७,००,०००/- मा  कु  ती 
हगंामा  या शीषाखाली  तरतदू  कर  यात आलेली आह.े 

  आता, ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा. अ  य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यांनी 
िद.२२.०३.२०१७ रोजीचे  प ा  वये  रामनवमी उ  सव-२०१७ चे काय मासाठी (कु   या,लावणी काय म, 
तमाशा मंडळ व इतर सव सां  कृितक काय मासाठी) .१०,००,०००/- मा ची मागणी केलेली आह.े 

  ी. ाने  वर (आबा) ग दकर पा. अ  य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड   यांनी  मागणी 
केले  या १०,००,०००/- रकमेपैक  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत िवषय नं.१११ व िनणय 

.१११ नसुार कु  ती हगंामा करीता .७,००,०००/- मा  मंजरू केलेले आह.े उवरीत अित र  त होणारा खच 
.३,००,०००/- मा  मंजरूी होणसेाठी िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत लावणी व तमाशा या काय मांसाठी िनधी देणे उिचत नाही, 
असे सिमतीचे मत झाले. परं तु  अ य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड  यां या मागणीचा 
िवचार करता, यांना िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय .१११ अ वये 
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कु ती हगामाकरीता मंजुर असलेली .७,००,०००/- मा  व इतर सां कृितक काय मांसाठी 
.३,००,०००/- मा  र कम दे यास मा यता दे यात आली. सदरह र कमेचे सं थान ितिनधीमाफत 

वाटप करणेत येऊन, उव रत र कम सं थान जमा कर यात यावी व लावणी/ तमाशा यासाठी या 
रकमेमधून खच कर यात येऊ नये, असे ठरले.              (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०३ ी साई सादालयाकरीता भाजीपाला खरेदीबाबत. 

ताव –  सादालय िवभागासाठी सन २०१६-१७ करीता भाजीपाला खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक 
०२.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय .२२ अ  वये र  कम .३,००,००,०००/- ( पये तीन कोटी) मा चे खचास 
मा  यता िमळालेली होती. तसचे सदर खचास मा.उ  च  यायालयाची िसि हल अॅि लकेशन .३४८९/२०१६ 
अ  वये िदनांक ३१.०३.२०१६ रोजी मा  यता िमळालेली होती.  

   यानसुार दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माणे कृषी उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथील 
म ढयावर िललावाम  ये भाजीपाला खरेदी कर  यात येत आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२० अ  वये सन २०१७-१८ 
करीता भाजीपाला खरेदीकामी िवहीत प तीन े ई-िनिवदांची मागणी करणेस मा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुार ई-
िनिवदा ि या िदनांक १८.०३.२०१७ ते िदनांक ३१.०३.२०१७ या कालावधीत www.mahatenders.gov.in या 
सं केत  थळावर िस  कर  यात आली आह.े तां ि क िनिवदा उघडणेची िदनांक ०५.०४.२०१७ अशी ठेवण्  यात 
आली आह.े  

  उपरो  त ई-िनिवदा ि येतील ऑनलाईन टेि नकल बीड उघडून  यातील पा  िनिवदाधारकांचे 
कमिशयल बीड उघडून मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे, परुवठा आदशे दणे े याकामी अंदाजे एक 
मिह  याचा कालावधी अपेि त आह.े  यामळेु स  या खरेदी कर  यात येत असले  या प तीने वरील िकया पणु 
हाईपयत दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माण ेकृषी उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथील म ढयावर 
िललावाम  ये भाजीपाला खरेदी करावा लागणार आहे. 

तरी सन २०१७-१८ भाजीपाला खरेदी ई-िनिवदा ि या पुण होऊन परुवठा आदशे दईेपयत सन 
२०१६-१७ सालासाठीचे खरेदी कर  यात येत असले  या प तीने दर रिववार व गु वारी सादालयाचे 
मागणी माण े कृषी उ  प  न बाजार सिमती, राहाता येथील म ढयावर िललावाम  ये भाजीपाला खरेदी करणसे 
मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता भाजीपाला खरेदीकामी ई-िनिवदा ि या पुण 
होऊन नवीन पुरवठा आदेश होईपयत, सन २०१६-१७ सालासाठी भाजीपाला खरेदी कर  यात येत 
असले  या प तीने दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माणे कृषी उ  प  न बाजार सिमती, 
राहाता येथील म ढयाव न िललावा ारे भाजीपाला खरेदी करणेस मा  यता दे यात आली.          

(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०४ माहे एि ल २०१७ करीता गावरान तुप, िकराणामाल व अनुषंगीक सािह य खरेदीबाबत. 

ताव– भांडार िवभागाने सोबतचे िदनांक २१.०३.२०१७ चे मागणीप ा  वये एि ल-२०१७ मिह  यासाठी िकराणामाल व 
अनषुं िगक सािह  य ६१ Items खरेदीची मागणी सादर केली आह.े सदर मागणीस अनसु न सदर माल खरेदीकामी 
खालील माण ेसिव  तर  तािवत कर  यात येत आह.े  

  सन २०१६-१७ म  ये िकराणामाल व अनषुं िगक सािह  य खरेदीकामी िद.११ जनु , २०१६ ते ३१ माच, 
२०१७ या कालावधीत वािषक परुवठा आदशे दे  यात आलेले आहते. तसचे तांदळु खरेदीसाठी िदनांक ३० जुन, 
२०१६ ते ३१ माच, २०१७ व पेपरकप खरेदीसाठी िदनांक २१ नो  हबर, २०१६ ते ३१ माच, २०१७ या 
कालावधीकरीता परुवठा आदशे दे  यात आलेले आहते. तर िबि कटे माच-२०१६ म  ये िदलेले परुवठा आदशेास 
अनसु न मंजरू िनिवदा दराने माच-२०१७ पयत ट   याट   याने मा.  यव  थापन सिमतीचे वेळोवेळी मा  यता घेऊन 
खरेदी कर  यात आलेली आह.े  

  सन २०१७-१८ या वषासाठी िकराणामाल व अनषुं िगक सािह  य, िबि कटे, भाजीपाला, गाईचे तपू इ. 
खरेदीकामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २५.०२.२०१७ चे सभेत मा  य कर  यात आला आह.े 
 यास अनसु न िकराणामाल व अनषुं िगक सािह  य खरेदीकामी िदनांक १८.०३.२०१७ ते ०७.०४.२०१७, 
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िबि कटे खरेदीकामी िदनांक २१.०३.२०१७ ते ०७.०४.२०१७, भाजीपाला खरेदीकामी िदनांक १८.०३.२०१७ 
ते ३१.०३.२०१७ व गाईचे तपू खरेदीकामी िदनांक ११.०३.२०१७ ते ३१.०३.२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन 
ई-िनिवदा भर  यासाठी कालावधी ठेव  यात आलेला आह.े   

सदर कालावधी सपं  यानतंर या ि येची तां ि क िनिवदा उघडण,े खा तेल व तपू लॅब तपासणी करणे, 
त  सिमतीकडून सॅ  पल िनवडणे, कमिशयल िनिवदा उघडणे,  यानंतर मा.उपसिमती/मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेत सादर करण ेव   यावर अं ितम िनणय होण,े मंजरू िनिवदाधारक अनामत र  कम भ न घेणे, करारनामे क न 
घेण ेव परुवठा आदेश देण ेही कायवाही एि ल-२०१७ अखेरपयत पणू होईल, असा अंदाज आह.े  

भांडार िवभागाने िदनांक २१.०३.२०१७ रोजी िदलेले ६१ Items ची मागणी व कॅ  टीन िवभागाची 
दधुाची मागणी अशी एकुण ६२ Items ची मागणी झाली आह.े  

सदर मागणीची छाननी खरेदी िवभागाकडून कर  यात येऊन  य  खरेदी करावयाचे िकराणामाल व 
अनषुं िगक सािह  याचा त  ता सोबत सादर केला आहे. सदर त   याम  ये बहतांशी Items चे सन २०१६-१७ चे 
परुवठा आदशेाचे Quantity पैक  बराच माल खरेदी करण ेिश  लक आह.े तथािप सव परुवठाधारकांशी वािषक 
कालावधीचा परुवठा आदशे िदलेनंतर केलेले करारना  याम  ये पु रवठा आदशे िदले  या Quantity पैक  
आव  यकतेनुसार माल खरेदी कर  याची तसचे पढुील िनिवदा ि या होईपयत माल परुिवण े बंधनकारक 
अस  याची तरतदू आहे. तसचे िनिवदा कालावधीत एखा ा Items ची मागणी सपंली तर परुवठा आदशेा  या  
Quantity  या २५ ट  के जादा माल खरेदी कर  याची तरतदू आहे.  

करारना  यातील वरील अटी शत चा िवचार करता अ.न.ं२५ भाजके पोह े५० िकलो, अ.न.ं१४ िजलेबी 
रंग ७० िकलो, एवढेच दोन Items ची वािषक परुवठा आदशेापे ा अनु मे ५० िकलो व २३ िकलोची मागणी 
जा  त झालेली आहे. तसचे अ.न.ं६० प ावळ (चार क   याची) सादालयाने केलेली वािषक मागणी सपं  यानंतर 
या मिह  यात २५ ट  के वाढीव मागणी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेऊन खरेदी केली आहे. 

तथािप पु  हा प ावळीची मागणी ३ लाख कर  यात आली आह.े प ावळीचे परुवठाधारकांशी या जादा 
मागणीबाबत दरू  वनीव न चचा केली असनू सदर परुवठाधारक मंजरू दराने वाढीव मागणी परुिव  या स तयार 
आहते.  

सदर माल सन २०१६-१७ चे मंजरू िनिवदा दराने खरेदी  तािवत करताना भांडार िवभागाचे स  याचे 
मागणीतनू काही िश  लक येण ेअसलेला माल वजा कर  यात येऊन माल खरेदी Quantity कमी कर  यात आली 
आह.े तर काही Items चे बाबतीत पढुील मिह  यातील ी रामनवमी उ  सव, शाळांना असणा-या सु यांमळेु 
होणारी गद  िवचारात घेऊन मागणी तशीच ठेव  यात आली आह.े तसचे पेपर िपशवीचे बाबतीत नवीन परुवठा 
आदशे िदले तरी याकामी Raw मटे रयल खरेदी करणे, ि ंट करण,े पाऊच करण े या बाबी िवचारात घे  यात 
आले  या आहते. तसचे अ.न.ं७५,७६ व ७९ िबि कटे मागील वष  माच-२०१६ म  ये परुवठा आदेश िदले  या  
िनिवदाधारकांकडून मागील मंजरू दराने खरेदी करावे लागतील. 

भांडार िवभागाचे मागणीची छाननी के  यानंतर सादर केलेले त   यातील अ.न.ं८ म  ये नमदू केले  या  
मालाचे खरेदीसाठी र  कम .४,६४,९३,६००/- ( पये चार कोटी चौस  ठ लाख या   व हजार सहाशे) मा  खच 
येईल. तसचे अ.न.ं७ नुसार खरेदी करावे लागणारे मालाची परुवठा चलने  य ात परुवठाधारकांना दे  यात 
आलेली आहते. 

तरी भांडार िवभागाचे मागणीला अनसु न खरेदी िवभागाने तयार केलेले त   यातील रकाना ं .७ व ८ 
म  ये नमदु के  या माण ेएि ल-२०१७ साठी िकराणामाल सन २०१६-१७ चे मागील परुवठाधारकांकडून मंजरू 
िनिवदा दराने खरेदी करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .२३७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे मािहती क  इतर रा यांम ये सु  करणेस व सदर 

कामास गती येणेसाठी मािहती क  मंडळ गठीत करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम तरतूदः- महारा   शासनाने पनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडीचे 

अिधिनयमात सिमतीचे कत  य व अिधकार या िशषकाखाली अिधिनयम न.ं१७ (१) म  ये रा  य शासना  या 
कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
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कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहणे, मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी-पजुा-अचा, समारंभ व 
उ  सव अयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,ेभ  तगणांना आव  यक सोयी 
सिुवधा परुिवण ेया  अिधिनयामा  व ये िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह ेती उ ी  टे 
सा  य कर  यासाठी िव  वत  यव  थेचे उ  प  न कामी लावणे, ही सिमतीची कत  ये असतील अशी तरतदू आहे.   

   तािवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडीची िसकंदराबाद, बंगलोर व चे  नई येथे 
स  या मािहतीक  सु  आहते . सदर मािहतीक ाव न ऑनलाईन दशन/आरती, म आर ण व देणगी आदी 
सिुवधा उपल  ध असनू ी साईबाबा सं  था नची अिधकृत काशने ी साईभ  तां  या सवेेसाठी उपल  ध आहते.      

              तावः- मा.अ  य  महोदय यांनी साईभ  तां  या सवेेसाठी भारतात अजनू अशी १०० क े सु  केली 
पाहीजेत अशी मिनषा  य  त केली असनू  यास अनसु न  या  या िठकाणाव न मािहतीक  सु  करणेबाबत 
मागणी होईल  या  या िठकाणी मािहतीक े सु  करण े साईभ  तां  या  टीने व बाबांचा चार- सार  हावा 
यासाठी मह  वाचे आह.े 

           जनसपंक िवभाग कडील िद.०१.०३.२०१७ ची मंजरू िटपणीम  ये आं दशेातील अमरावती, 
महारा  ातील नागपरू, गजुरातमधील अहमदाबाद , रा  य  थानमधील जयपरू , म  य देशातील भोपाळ, 
उ  तर दशेातील लखनौ, छतीसगडमधील रायपरू, पंजाबमधील चंदीगड, ओडीसामधील भवुने  वर, पि म 
बंगालमधील कोलक  ता आिण िबहारमधील पटणा तसचे इतर रा  यतील राजधानी  या िठकाणी मोठया 
साईमं िदरा  या मदतीने मािहतीक  सु  करता येतील अस ेजनसंपक िवभागाचे िटपणीत नमदू आहे.  

            अनुमानः- इमारत भाडे, फिनचर व सगंणक य खरेदी/इंटरनेट, कं ाटी कमचारी नेमणकू इ. क रता 
खच क बाब. आरती –दशन, म बकु ग व दणेगी  दारे िमळणा-या उ  प  नातनू आिथक खच भ न िनघेल. 

          िवभागाचा मागणीः- मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या मौिखक िनदशा  वये ी साईबाबा िव  व  त  यव  था, 
िशरडीची इतर रा  यामं  ये मािहतीक  सु  करणबेाबत खालील िवभागांमाफत कायवाही करता येईल. 
१) जनसंपक िवभागः- सं  थानचा जनसपंक िवभाग हा मं िदर शासन व साईभ  तासंाठी मा  यम 
साधणारा मह  वाचा िवभाग अस  याने, दशे-िवदशेातील साईभ  त िशड स आलेनंतर थम जनसंपक िवभागाशी 
सपंक साधनू सं  था न कामकाजिवषयी मािहती घेत असतात. क रता जनसपंक िवभागाकडे वरील शहरामधील व 
साईमं िदरामधील साईभ  तानंी मािहतीक  सु  करणबेाबत इ  छा  य  त केलेस जनसपंक िवभागाने  यां  याकडून 
प  घेऊन, सदरचे प  मालम  ता िवभागाकडे वग करता येईल.   
२) मालम  ता िवभागः- जनसपंक िवभाग अथवा साईभ  तांनकडून मागणी  ताव (मािहतीक ाबाबत) 
आलेनंतर सं  थानचे इतर मािहतीक ासाठी आव  यक असलेली ५००  के.फु. जागा उपल  ध होत अस  यास 
जागेचा ताबा घेण,े आव  यक करारनामे क न घेण ेव गरज भास  यास िवधी िवभागाचा अिभ ाय/ मागदशन घेणे, 
तसचे जनसंपक अिधकारी यांचे मदतीने इतर मोठया साईमं िदराशी सम  वय साधनू मािहतीक ासाठी जागा 
िमळणबेाबत मं िदराचे ितिनध शी चचा करण.े  
३) बांधकाम िवभागः- सदंभ .०२ नुसार  या शहरातील मािहतीक ाबाबत जागेची पतुता पणु 
झालेनंतर कायालयीन फिनचर व अनषुं िगक सािह  य ा िवभागामाफत पतुता क न घावयाची आहे. सदर 
िवभागाकडून मािहतीक ासाठी ५००  के.फु. जागा परेुशी असलेबाबत िद.११.०३.२०१७ रोजीचे प ा सोबत 
आराखडा देखील सादर केलेला आह.े        
४) मािहती व तं ान िवभागः- ताबा िमळाले  या व फिनचरसह तयार झाले  या मािहतीक ावर 
सं  थानची सगंणक य  यव  था तसचे मािहती व ऑनलाईन बकु ची सिुवधा ाधा  या ने उपल  ध क न देणे व 
सबंंधीतास सगंणक य सं  थान कामकाजाचे िश ण दणेे.       
५) सामा  य शासन िवभागः- सदर िवभागामाफत नवीन तयार होणा-या मािहतीक ावर आव  यक ते  

 शि त मनु  यबळ उपल  ध क न देण.े 
६) काशने िवभागः- उपरो  त ०१ ते ०५ िवभागाकडील ाथिमक  व पाचे कामकाज पतुता होत 
असतांना,  काशने िवभागामाफत पाहाणी क न  वरीत तेथे सं  थान कािशत सािह  य (पु  तके, फोटो, सीडी व 
डायरी-कॅलडस इ.) भ  तांसाठी उपल  ध क न दऊेन वेळोवेळी शासक य कामकाज पाहाण े 
७) लेखाशाखाः- सु  झाले  या मािहतीक ावर दणेगी, आरती-दशन, म आर ण व पु  तके िव  यां  या 
ले  याचंी न द ठेवण ेव वेळोवेळी रेकॉड चेक क न घे  याची कायवाही लेखाशाखा िवभागाने करावी.मािहतीक  
सु  करणबेाबतचे कामकाजात ससुु ता व गती येणा  या   टीने वरील ०७ ही िवभागांचे मंडळ गठीत क न 
कामकाज पणु करण ेसखुकर होईल. या क रता िवभागाचा अिभ ाय खालील माण ेसादर आह.े  
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/ मतः- अ) मालम  ता िवभागाकडून िद.१६.०३.२०१७ चे प ा सोबत 
अहमदाबाद, चंदीगड व तािमळनाडू येथील मािहतीक ाबाबतचे  ताव इकडील कायालयाकडे सादर झालेले 
आहते. सदर ा  त  तावाबाबत उपरो  त नमदू केले माण ेमालम  ता िवभागाने थमत: ाथिमक आव  यक ती 
कायवाही  पुण करावी.  

            ब) मा.अ  य  महोदय यांनी साईभ  तां  या सवेेसाठी भारतात अजनू अशी १०० क  सु  करणबेाबत 
 य  त केलेला मनोदयास मतु  व प येणकेामी उपरो  त ०१ ते ०७ िवभागांचे एक मंडळ गठीत करण ेयो  य राहील, 
 यास मािहतीक  मंडळ या नावाने सबंोधता येईल. जेण ेक न नवीन मािहती व सिुवधा क ाबाबतची सव कामे 
 या  या िवभागाने ट  याट  याने लवकरात लवकर पुण केलेस कामास गती िमळेल व मािहतीक  सु  करता येईल.   

          क रता सदर  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर . 
िनणय .२३८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे इतर रा यांम ये सं थानचे मािहती क  सु  

करणेकामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ी.सिचन तां बे व जनसंपक अिधकारी यां चे 
मंडळ गठीत करणेत आले. या मंडळाने एका मिह याम ये मािहती क ासाठीची जागा व इतर अनु षंगीक 
बाब ची पाहणी क न, याचा अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.  

          (कायवाही- जनसपंक  अिधकारी/ .अिध क, काशने िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०६ सं थानचे शासक य अिधकारी यापदावर ितिनयु ने िनयु  होणेबाबत. 

ताव- ी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे, उपमु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद िसधंदूगू यांनी 
िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे अजा  वये खालील माण ेिवनंती केली आह.े  

मी स ा उप मु  य कायकारी अिधकारी या पदावर िज  हा प रषद, िसधंदूगू येथे िद .२०/१०/२०१५ 
पासनू कायरत आहे. ी साईबाबा सं  थान, िशड  येथे शासक य अिधकारी ह ेपद र  त अस  याचे समजते, या 
पदावर माझी काम कर  याची मन  वी इ  छा आह.े यापवु  मी गट िवकास अिधकारी , ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
येथे समुारे साडेतीन वष कायरत होतो. तरी माझी सं  थानचे शासक य अिधकारी या र  त पदी िनयु  तीक रता 
िशफारस होणसे न  िवनंती.  

  िद.०७/०८/२००९ चे मंजरु आकृतीबंधानुसार सं  थान आ  थापनेवर शासक य अिधकारी वेतनबॅ ं  ड 
१५६००-३९१०० अिधक ेड पे ५४०० या वेतन ेणीत एकूण ५ पद े मंजरु आहते.  यापैक  स  यि थतीत 
सं  थानचे शासक य अिधकारी या पदावर कायरत असले  या कमचा-यांची मािहती खालील माण े–  

स  यि थतीत सं  थानचे शासक य अिधकारी या पदावर कायरत असले  या कमचा-यांची मािहती 
खालील माणे- 

अ.न.ं कमचा-याचे नांव जात-
वग 

नेमणूक चा कार 

०१ ी.सयुभान िव लराव गमे  िहदं ु-मराठा खु  या वगातून पदो  नती.   
०२ ी.उ  तम पंढरीनाथ ग दकर िहदं ु-मराठा मा.ि सद  य सिमती िद.१५ माच, २०१४ रोजीचे 

सभेतील िनणयानसुार शासनाकडून शासक य 
अिधकारी या पदावर स म अिधका-यां  या 
ितिनयु  तीने नेमणकूा होईपावतेो खु  या 
वगातून ता  कािलक आधारावर (on Ad-

hoc Basis Promotion) पदो  नती.  

०३ ी.िदलीप यंबक उगले िहदं ु-
कुणबी 

मा.ि सद  य सिमती िद.१५ माच, २०१४ रोजीचे 
सभेतील िनणयानसुार शासनाकडून शासक य 
अिधकारी या पदावर स म अिधका-यां  या 

ितिनयु  तीने नेमणकूा होईपावतेो खु  या 
वगातून ता  कािलक आधारावर (on Ad-

hoc Basis Promotion) पदो  नती.  
०४ ी.अशोक रभाजी औटी िहदं ु-मराठा  भारी कायभार  
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  महारा   शासन सामा  य शासन िवभागाचे आर ाबाबतचे प  .बीसीसी-२००/ . .२२/ 
२०००/१६ ब िद.१९/०५/२००३ नुसार पाच शासक य अिधकारी या पदां पैक  दोन पद ेराखीव असनू तीन पदे 
खु  या  वगासाठी आहते. (दोन राखीव पदे– थम अ.जा.१ व अ.ज.१ नंतर िव.जा.भ.ज., इमाव, िवमा  
आळीपाळीने)    

  शासक य अिधकारी या पाच पदां पैक  एक पद खु  या वगातनू भरलेले आह.े उवरीत २ पद ेखु  या 
वगातील व २ पद े आर ीत असे एकूण ४ पद े र  त आहते. परंतु  दनैं िदन कामकाजाचे सोईसाठी र  त दोन 

पदांवर ता  कािलक पदो  नती व एक पदावर भारी कायभार सोपिवणेत आलेला आहे, अशी व  तिु थती आह.े   
यापवु  मा.  यव  थापन सिमती िद.२४/०५/२००८ िनणय .५००, िद.१८/०७/२०१२ िनणय .६३३, 

िद.२६/०२/२०१३ िनणय .१५७, िद.१५/०३/२०१४ िनणय .२११ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार दोन 
शासक य अिधकारी पदांवर शासनाकडून महारा   लोकसवेा आयोग याचंमेाफत िनवड कर  यात आले  या 

तहिसलदार अथवा अ  य सवंगातील दोन अिधका-यांची ितिनयु  तीने सं  थानकडे नेमणकू होणकेामी 
िद.१९/०७/२००८, ०९/०९/२०१३, ०९/१२/२०१४, ३०/१०/२०१५, ०९/०१/२०१६, २२/०७/२०१६ व 
िद.१०/११/२०१६ अ  वये शासनाचे मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना कळिवणते 
आलेले आह.े परंत ुशासनाकडून अ ापपावेतो कोण  याही अिधका-याची नेमणकू करणते आलेली नाही.  

  आता, ी.कमलाकर बाळासाहबे रणिदवे, उपमु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद िसधंदूगू यांनी 
िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे िवनंती अजा  वये सं  थानचे र  त शासक य अिधकारी या पदावर काम कर  याची 
इ  छा असनू िनयु  ती साठी िशफारस होणेबाबत िवनंती केली आह.े  

  तसचे सं  थानचे शासक य कामाचा वाढता  याप व सन २०१८ म  ये ी साईबाबां  या समाधीला 
१०० वष पणु होत अस  याने करावया  या िवकास कामांसाठी पवुतयारी या सव बाबी िवचारात घेता , सं  थानचे 
र  त शासक य अिधकारी या पदावर ी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे यांची ितिनयु  तीने नेमणकू होणकेामी 

मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िशफारस करणचेे  तावावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .२३९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ म  ये ी साईबाबां  या समाधीला १०० वष पुण होत अस  याने 
िवकास कामांची पुवतयारी करणे व सं  थान या शासक य कामाचा वाढता  याप या सव बाब चा 
िवचार करता, सं  थानचे आकृतीबंधामधील र  त असले या शासक य अिधकारी या पदावर 

ी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे, उपमु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद िसंधू दू ग यांची 
ितिनयु  तीने नेमणूक होणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यां चेकडे 

िशफारस वजा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.            (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०७ मौजे िनघोज, तालुका राहाता येथील गट न.ं177/178/282/1/284/288/6 मधील भुखंड मांक 1 

मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं थानला दान करणेबाबत ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील, रा.कोपरी 
तालुका वसई यांचा िदनांक ११/११/२०१६ रोजीचा ताव मु ांक शु क व न दणी शु क अदा क न 
दान प ास द ताचा द त न दणी बाबत.  

ताव – अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 
(२) (ट) िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे 
िव  व  त  यव  थेची उि   टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील, अशी तरतदू आहे.   

  ताव- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड ं .१ 
मधील इमारत बी व डी दानप ाने ि वकारणकेामी  या दानप ा  या न दणीकामी होणा-या खचास  हणजेच मु ांक 
शु  क व न दणी शु  क इ.खचास मा  यता िमळणबेाबत व दानप  न दणीकृत करणबेाबत..  

 तावना- मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट न.ं१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड 
ं .१ मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं  थानलािवनामोबदला ह  तातंर करणकेामी ी.कािशनाथ गोिवंद 

पाटील, रा.कोपरी, ता.वसई यांनी िद.११/११/२०१६ रोजी  या अजा  वये  ताव सादर केलेला आह.े  या 
अनषुंगाने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढेू  ताव सादर करणते आला.  यावर िनणय 

ं .९४७ माण ेखालील माणे िनणय झालेला आह.े    
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  “यावर सिव  तर चचा होऊन, ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,कोपरी,ता.वसई-िवरार (पवू),िज.ठाण ेयांची 
मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट नं.१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भखूंड ं .१ मधील इमारत बी व 
डी िवनामोबदला ह  तातंर करणसे मा  यता दे  यात आली.  

  तसचे या इमारतीम  ये रा  यातील गोरगरीब,आदीवासी,वं िचत,दबुल िव ा  यासाठी रा  य लोकसवेा 
आयोगा  या  परी ेची तयारी क न घेण ेव  यानंा शासक य सवेेचा लाभ िमळवनू देणकेामी िनवृ  त  राजपि त 
अिधका-यां  या मागदशनाखाली आय.ए.एस.अकॅडमी सु  करणचेा अ  यासपवूक सिव  तर  ताव सभेसमोर 
सादर करणते यावा,अस ेठरले.” 

  उपरो  त िद.१७/१२/२०१६ रोजी  या िटपणीतील मु ा ं .३ बाबत सं  थान  या बांधकाम 
िवभागाकडील अिभ ाय मागिवणते आले.  या माण े  यानंी  याचंेकडील िद.२१/०३/२०१७ रोजी  या प ा  वये 
इकडेस अिभ ाय सादर केलेले आहते. सदर प ातील मु ा ं .२ म  ये सदरह बी व डी इमारती मंजरू रेखांकनानसुार 
िदसनू येतात. अजदार यांनी जोडले  या आराखडयानुसार सदरचे इमारत ना पि मेस असले  या नगर-मनमाड 
महामागाकडून पवूकडे जाणारा १२ मी.र  ता अस  याचे िदसनू येते.  यानंतर या र   याचे पवूस अजदार यांचे 
उव रत े  असनू सदर इमारत कडे जाणसेाठी र  ता आह.े मा  नकाशावर र  ता दशिवलेला नाही,अस े नमदू 
केलेले आह.े  याबाबत उ  त  इमारत  या रेखाकंन आराखडयातील  या  या सिुवधा अजदार यानंा आहते  या  
 या सिुवधा अजदार ह ेउ  त  दानप ा ारे सं  थानला देणार आहते. मु ा ं .५ म  ये सदर इमारतीचे बांधकामाचे 

मंजरू रेखांकनानसुार तळमज  यावर पाक गं दाखिवले आहे. मा  स  या बी इमारतीचे तळमज  याचे अ  या भागात 
म  छ सं हालय के  याचे िदसनू येते,अस े नमदू आहे.  याबाबत उ  त दानप  न दणीकृत झालेनंतर अजदार 
यांचेकडून सदर म   यालयाची जागा खाली क न घेता येईल. तसचे मु ा ं .६ म  ये सदरह इमारत चे बांधकाम 
सिु थतीत आहे. परंत ुइमारत बांधकाम पूण  वाचा दाखला इमारतीचे   चरल इिंजिनयर यांनी केलेले िडझाईन, 

ाईगं सं  थानला पुढील कामे करणेसाठी आव  यक आहते.   चरल इिंजिनयर यांचेकडून   चरल 
 टॅिबिलटीबाबत सिटिफकेट घे  यात यावे,अस ेनमदू आहे. याकामी   

अजदार यांचेकडून पतूता क न घेता येईल व मु ा ं .७ म  ये   चरल ऑडीटसाठी   चरल 
स  लागार यांची नेमणकू क न  यानंतर   चरल ऑडीट करावे लागेल,असे नमदू आहे. याबाबत बांधकाम 
िवभागाने मु ा ं .६ म  ये  सदरह इमारत च े बाधंकाम सिु थतीत आहे,अस े नमदू केलेले आह े त  हा 
आव  यकतेनुसार उ  त इमारत चे   चरल ऑडीट बांधकाम िवभागामाफत क न घेता येईल.  

 सदरह े  िनघोज ामपंचायत ह ीत असनू या े ालगत र  ता,िव तु  यव  था इ.उपलबध आह.े भिव  यात  
सदरह इमारती सं  थानचे िविवध क  पातंगत सोयी-सिुवधांसाठी उपयु  त होतील,असबेाबत सं  थानचे 

बांधकाम िवभागाने अिभ ाय िदलेले आहते.    
  इकडील िद.२२/०३/२०१७ रोजी  या कायालयीन िटपणी  या अनुषंगाने उ  त दानप  न दणीकामी 

येणा-या मु ांक शु  काची र  कम माफ क न िमळणकेामी मा.स हिज  हा िनबंधक वग-१ तथा मु ांक 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडेस इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/ मालम  ता/ ६४५२/ २०१७ 
िद.२४/०३/२०१७ अ  वये उ  त  िमळकतीचा ७/१२ उतारा, दानप ाचा मसदुा , मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय 

ं .९४७ ची त व इतर आव  यक  या  कागदप ांसह  ताव सादर करणसे आला होता. तथािप मा.सहिज  हा  
िनबंधक वग-१ तथा मु ांक िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी  याचंेकडील आदशे ं . क -३/ अिभ. .३०/ 
१७/ ९५८/२०१७ िद.२४/०३/२०१७ अ  वये  “उ  त दानप ाचे ा पम  ये नमदू िमळकतीचे या कायालयातील 
सहायक नगररचनाकार यांनी सन २०१६-१७ चे केलेले मु  याकंन .३२,२७,१३,५००/- इतके होत असनू सदर 
द  त हा  यात नमदू िमळकतीबाबत अटी व शत  व बाबी पाहता दानप ाचा होत आहे,अस ेमाझे मत झा  याने 
 यावर महारा   मु ांक अिधिनयम चे अनसुचूी १ मधील अनु  छेद ३४  या अंतगत अनु  छेद २५ नसुार भाव 
े ासाठी ४ % माण े मु ांक शु  क .१,२९,०८,५४०/- व िज  हा प रषद अिधभार १ % माणे 
,३२,२७,१३५/- असे एकूण मु ांक शु  क .१,६१,३५,६७५/- इतके येईल. परंत ुमहारा   मु ांक अिधिनयमाचे 

कलम ७० अ  वये मु ांक शु  क .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक कोटी एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे 
ऐशंी मा ) इतके देय आहे. मा  य अस  यास ६० िदवसांचे आत ई-चलना ारे शासनास जमा कर  यात यावे. 
अ  यथा सदर बाबतीत समाधानी नस  यास महारा   मु ांक अिधिनयमचे कलम ५३(अ) अ  वये मु  य 
िनयं क,महसलु ािधकारी यांचेकडे िकंवा मु  याकंना  या बाबतीत महारा   मु ांक अिधिनयमचे कलम ३२(ब) 
अ  वये मा.न दणी उपमहािनरी क व मु ांक उपिनयं क,नािशक िवभाग,नािशक यांचेकडे अपील दाखल कराव”े 
असबेाबत आदेश िनगत केलेले आहते.  
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  दानप  क न देणार ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,कोपरी,चंदनसार,ता.वसई यांनी  याचंेकडील 
िद.२३/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये उ  त दानप ाचा  यवहार मे.दु यम िनबंधक साहबे,राहाता यांचेकडे 
न दवावयाचा आहे.  याकामी मु ांक व न दणीचा तसचे त षुं िगक जो खच सदरचा द  तऐवज करणसेाठी होणार 
आह ेतो खच साईबाबा सं  थानने सोसावा व सं  थान  या खचाने सदरचा  यवहार दानप  क न दणेार यांचेकडून 
पणू क न  यावा अस ेइकडेस कळवनू  यात  यांनी दानप ाने  या दो  ही िमळकती सं  थानला दान देणार आहते 
 या िमळकती अजदार यां  या  वक  टािजत खरेदी मालक  या व  वत:चे उ  प  नातनू िवकिसत केले  या आहते. 
 याचेशी अजदार यांचे कुटंूबातील कोण  याही सद  याचा ह  क,िहतसबंंध नाही. तरीसु  ्दा सं  थानचे मालक  

ह  काकामी काही टूी राह नये  हणनू अजदार यांचे कुटंूबातील  य  त चे  याचंीही सदरचे दान दे  यास व 
दानप ास समंती आह ेयाबाबतचे  ित ाप  सं  था नला दते असलेचे नमदू केलेले आहे.  

  अजदार ी.कािशनाथ गोिवंद पाटीलयांचे उ  त िद.२३/०३/२०१७ रोजी  या अजाव न ते सदर 
दानप ाचे न दणीकामी होणारा खच  हणजेच मु ांक शु  क व न दणी शु  क तसेच तदनषुं िगक जो खच होणार 
आह ेतो ते  वत:  खच करणसे तयार नाहीत. सदरचा खच हा ी साईबाबा सं  थानने करावा अस े  यानंी उ  त 
अजात  प  टपण ेनमदू केलेले आहे. 

  िवभागाचा अिभ ाय- उ  त दानप  न दणीकामी मा.सहिज  हा िनबंधक वग-१ तथा मु ांक 
िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडील उपरो  त आदेशा  वये मु ांक शु  क .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक 
कोटी एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा )  + न दणी शु  क र  कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) 
अशी एकूण र  कम .१,६१,६५,६८०/- (अ री .एक कोटी एकस  ट लाख पास  ट हजार सहाशे ऐशंी मा ) 
इतका खच सं  थानला करावा लागणार आह.े मा.मु ांक िज  हािधकारी,अहमदनगर यांचे आदेशािव  ्द अपील 
कर  याची तरतदू आहे. तथािप अपीलाचे िनणयास बराचसा कालावधी जा  याची श  यता नाकारता येत नाही. 
त  हा मु ांक िज  हािधकारी यांचे आदेशामधील मु ांक शु  क र  कम .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक कोटी 
एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा )  इतक  त ार ठेवनू (अंडर ोटे  ट) शासनास RTGS ारे जमा 
करता येईल. तसचे न दणी शु  क र  कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) इतक  शासनास RTGS ारे जमा 
करता येईल व उपरो  त  दानप ाचा द  त न दवनू घेता येईल व त ंतर सं  थान पॅनलवरील वक ल अॅड. ी.जे.के. 
ग दकर यांचे स   यानसुार मा.मु ांक िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचे आदेशा िव  ्द अपील दाखल 
करणबेाबतची कायवाही करता येईल. 

  तरी उपरो  त दानप ाचे न दणीकामीचे मु ांक शु  काची र  कम .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक 
कोटी एकस  ट लाख प  तीस हजार सहाशे ऐशंी मा )  इतक  सं  थानचे लेखाशाखेमाफत RTGS ारे सरकारजमा 
करणसे व न दणी शु  क र  कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) इतक  RTGS ारे शासनास जमा करणसे व 
सदरचे दानप  मा.दु यम िनबंधक, राहाता यांचेकडे न दिवणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .२४० यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनघोज, तालुका राहाता येथील ी.कािशनाथ गोिवदं  पाटील हे 
सं थानला दान व पात देत असले या बी व डी इमारतीचे द त न दणी करीता मु ांक व न दणी शु क 
भरणेकामी मा.कायकारी अिधकारी यांनी मु ांक व न दणी शु काची खातरजमा क न द त न दणीबाबत 
पढुील कायवाही करावी, असे ठरले.          (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०८ साई साद न.ं१ व २  या जु या िशड  स ह नंबर न.ं १/१०, १/११, १/१२, १/१४, १/१८, १/४, १/७, २/६, 

२/५, २/४, ३/१, ३/७ पैक  मधील इमारती काढून यािठकाणी िनयोजीत ी साईबाबा मंिदर दशनरांग 
इमारत बांधकामाबाबत. 

ताव–  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

अ.न.ं कलम 
कलम / 
तरतुदीचे 
शीषक 

पोटकलम / 
उपकलम 

मांक 
तरतुदीचा तपिशल 

०१ १७ सिमतीची कत ये 
व अिधकार 

१ रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष 
आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या 
मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव  था पाहणे, 
मं िदराम  ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ 
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व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी 
यो  य ती यव  था करणे, भ गणांना आव  यक  या सोयी 
व सु िवधा उपल  ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये 
िव  व त यव  थेचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा 
आहे, ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थेचे 
उ प  न कामी लावणे, हीसिमती ची कत ये असतील. 

०२ २१ िव  व त यव  था 
िनधीचा 
िविनयोग 

१ (ग) 
 

भ ांना देवते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी 
व सु िवधा पुरिवणे.  

मा.  यव  थापन सिमती िनणय:- मा.ि सद  य सिमती  या िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेत 
खािलल माण ेिनणय ं . ५३० समंत करणते आलेला आहे.  

“..... आजचे सभेपढेु आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो, नवी िद  ली यांचे ितिनधी ी उदय का े 
यांनी ी साईबाबा मं िदर दशनरांग व मं िदर प रसर पुनिवकास क  प नकाशाचे सादरीकरण क न क  पाबाबत 
खालील माण े मािहती िदली. िनयोिजत दशनरांग इमारत व मं िदर प रसराचा पनुिवकास करतांना दशनरांगेचा 
हॉल, भ  य अशा उंचीचे छत व श  त ित ालय, भ  य वेश  दार जेथे सव साईभ  त दशनासाठी एक  
जमतील, अशा पद  तीने िनयोजनब  द  व पात िवकसीत कर  यात येणार आह.ेस  या कमी पडत असलेली दशन 
रांगेची सिुवधा व िद.०१ ऑ  टोबर,२०१७ पासनू ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषास सु वात होणार 
असल ् याने त  पवु  भ  तानंा दशन रांगेची सिुवधा िनमाण करण े आव  यक आहे. यावर सिव  तर चचा होऊन,  

 तािवतकामी सं  थान विकलामाफत अज करणते येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची 
मा  यता घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत केले माण ेपढुील कायवाही करणते यावी , अस ेठरले.” 

मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद आदेश:- Civil Application No.12347/ 
2014 in Public Interest Litigation No.18/2011वर मा. उ  च  यायालय यांनी िद.०५/०४/२०१६ रोजी 
िदले  या आदेशानुसार  सदर  क  पासाठी आिकटे  टची नेमणकू करण ेव .३४०.२० कोटी मा  खचास रा  य 
शासनाची शासक य मा  यता घे  याचे अटीवर मा  यता दान केलेली आह.े  

 तावना:- मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील वर नमूद िनणयानसुार सदरह 
क  पासाठी आिकटे  ट नेमणकु साठी व ाथिमक अदंाजानसुार अपेि त असले  या  .३४०.२० कोटी इत  या 

खचास मा. उ  च  यायालयाचे परवानगी करीता िस  हील अज ं .१२३४७/२०१४ दाखल करणते आला होता. 
सदर िस  हील अजावर मा. उ  च  यायालयाने िद.०५/०४/२०१६ रोजी वरील माण े आदेश केला असनू सदर 
आदशेा  वये िवषयां िकत क  पासाठी आिकटे  ट नेमणकु स व येणा-या अपेि त खचास रा  य शासनाची 

शासिकय मा  यता घे  याचे अटीवर परवानगी िदलेली आह.े  
 यानसुार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग मं ालय, मुंबई यांचेकडे जा.नं.३३१/२०१६, 

िद.२३/०४/२०१६ रोजीचे प ा  वये आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांची सदर क  पासाठी 
आिकटे  ट  हणनू नेमणकू करणेस व .३४०.२० कोटी मा चे अंदाजप क य खचास शासक य मा  यता 
िमळणकेामी  ताव सादर करणते आला आहे. 

याबाबत िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी िद.०९/०५/२०१६ रोजीचे प ा  दारे आिकटे  ट 
माथरू अॅ  ड का े असो. नवी िद  ली यांचेशी करावयाचे करारना  याचे (Tender Document/Contract 
Agreement) ा प छाननीकरीता िवभागास ता  काळ उपल  ध क न दे  यात यावे, अस े कळिवले होते. 
आिकटे  ट यांनी िद.०७/०४/२०१४ रोजीचे ई-प ा  दारे यापवु  मं िदर प रसर पनूिवकास क  पासाठी 
िद.०९/११/१९९७ रोजी सं  थान बरोबर झाले  या करारना  यातील सव अटी शत नुसार तसचे करारना  यातील 
शत .३, ४व ५ अ  वये ठरिव  यात आले  या ३.५०% इत  या ोफेशनल फ  म  ये िवषयां िकत क  पासाठी 
काम करणचेी तयारी दिश वली आह.े उपरो  त करारनामा मसदुा मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग मं ालय, 
मुंबई यानंा िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे प ा  वये सादर केलेला आह.े  

मा.कायासन अिधकारी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मुंबई यांनी प  .सासिंव-१०१६/६०४ 
. .८५/ का.१६िद.१९/०९/१६ रोजीचे प ा  वयेखालील माणे कळिवले आह.े  

“….सदंभाधीन प ा  वये उपरो  त िवषयाबाबत आपण सादर केले  या ा प करारना  याची या 
िवभागा  या िवधी शाखे ारे छाननी कर  यात आली असनू या सदंभात िवधी शाखे ारे ा  त  अिभ ायानुसार 
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आपणास कळिव  यात येते क ,  तािवत करारना  यावर िनळया शाईने नमदू कर  यात आले या सधुारणां माणे 
ा पांम  ये आव  यक बदल कर  यात यावेत तसचे र  त ठेव  यात आले  या जागा भ न आिण खाली नमदू 

अट चे तंतोतंत पालन क न करारनामा अं ितम कर  यात यावा.  
1. The Shirdi Sansthan is requested to see that the terms and conditions of the 

agreement are in the interest of the Sansthan. 
2. It is advisable to add in Clause 2 under caption ‘Schedule of Services’—assist the 

owners in tender process of contractor, if deemed necessary. 
3. It is advisable to provide for time schedule for completion of work of the 

Architect.  In case of delay in the work, it is advisable to provide for penalty 
clause.  

4. It is advisable to put the burden of obtaining approval to drawings of the project 
from the statutory bodies on the architect.   

5. In Clause 4.02 considering the deduction towards TDS etc., the sentence is added 
in blue ink. 

िवभागा  या सचुनां माण ेसं  थान ारे अं ितम कर  यात येणा-या करारना  या  या ा पाची त या िवभागा  या 
मािहती  तव सादर कर  यात यावी. िवभागाने नमदू केले  या  सव सचूनांची तंतोतंत अंमलबजावणी कर  याची 
जबाबदारी कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान यांची राहील. ”अस ेकळिवले आहे.  

िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशन रांग बांधकामासाठी सामािसक आंतराचे िनयमात िशथीलता 
िमळणकेामी मा.सहसचंालक नगररचना, आिण मु  यिनधारण िवभाग, नािसक यांना सं  थानचे जा. .२६७१/ 
२०१६ िद.३१/०८/२०१६ अ  वये  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े अ ाप सदर  तावास मा  यता 
िमळालेली नाही.  

तसचे िनयोजीत साईबाबा दशनरांग योजनासाठी वाढीव चटई े  वापरास मा  यता िमळणकेामी मा. 
धान सिचव (नवी-०१) नगरिवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई यां  याकडे सं  थानचे जा. .२३९८/२०१६ 

िद.११/०८/२०१६ अ  वये  ताव दाखल कर  यात आलेला आह.े नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचेकडील िद.२५/११/२०१६ रोजीचे प ाने मा.सचंालक , नगररचना, पणुे, मा.िवभागीय सहसचंालक नगररचना , 
नािशक, मा.सहा यक सचंालक नगररचना , अहमदनगर व मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांना  ततु करणी 
अहवाल सादर कर  यास कळिव  यात आले आह.े अ ाप सदरह  तावास मा  यता िमळालेली नाही.  

साईभ  तानंा वेळेत व सलुभ दशन  हावे यासाठी िद. १२/१२/२०१६ पासनू टाईम दशन पास  यव  था 
सु  करणते आली आहे. सदर टाईम दशन णालीत भ  तानंा  या दशनासाठी ठरािवक वेळ िनि त केली आहे. 
सदर णालीचा प रणाम अ  यासनू िनि त अशी िदशा ठरिवणेसाठी स ि थतीत दशन रांग इमारत बांधकाम 

क  प  थिगत ठेवणते आलेला आह.े 
ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषुंगाने गठीत कृती आराखडा उपसिमतीचे वेळोवेळी 

झाले  या बैठकांचे िनणयानसुार शासिकय व िनमशासिकय िवभागांनी आपापले िवभागाचे  तावासदंभात 
केले  या कायवाहीचे अनषुंगाने संबंधीत शासिकय व िनमशासिकय िवभागाचंी कायकारी अिधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे अ  य तेखाली गु वार, िद.१६/०३/२०१७ रोजी सं  थानचे 
साईिनवास अितथीगहृ िशड   येथे बैठक आयोिजत करणते आली होती. सदर बैठक दर  यान ा प कृती 
आराखड्याची पाहणी करतांना मा.कायकारी अिधकारी महोदया यांनी शता  दी वषात होणा-या गद चे अनषुंगाने 
जनेु सादालय प रसरातील साईिनवास अितथीगहृ व सलुभ शौचालय या इमारती वगळून उवरीत जागेत नवीन 
दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करता येईल, अस ेसचुिवले आहे. 

अितथीगहृ, सलुभ शौचालय या इमारती तसचे स  या मं िदर प रसरातील इमारती आह े तशाच ठेऊन 
साई साद न.ं१ व २ या जु  या इमारती काढून  या जागी निवन दशनरांग क  प हाती घेता येईल. यासाठी 
आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांनी पवु  आराखडा सादर केला होता.  

 तावः- तरी िशड  स  ह नं.१ पै., २ पै. व ३ पै. मिधल साई साद नं.१ व २ या  जु  या इमारती काढून 
 या िठकाणी निवन दशन रांग इमारतीचे बांधकाम करणसे मा.  यव  थापन सिमतीची त  वतः मा  यता िमळा  यास 

आिकटे  ट माथरु अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यांचेकडून िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अंदाजप क तयार 
क न घेता येईल. तरी  यासाठी सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर. 
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िनणय .२४१ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी िद.१२.१२.२०१६ पासून बायोमे ीक बेस टाईम 
लॉट दशन यव था सु  कर यात आलेली आहे. या णालीम ये साईभ ांना चे दशनासाठी 

दशनरां गेम ये जाणेसाठीची वेळ िमळते. यामुळे पुव  तािवत कर यात आले या ३०,००० 
साईभ ां या मते या व .३४०.२० कोटी मा  खचा या मोठया व पा या क पाची आता 
आव यकता नाही. याकरीता साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती आहे तशाच ठेवून 
फ  जुने सादालयासह साई साद न.ं१ व २ या जु या इमारती काढून या िठकाणी नवीन दशन रांग 
इमारतीचे बांधकाम करणेस मा यता दे यात आली.  

तसेच याकामी आिकटे  ट माथुर अॅ  ड का े असो., नवी िद  ली यां चेकडून िनयोिजत 
इमारत चे आराखडे व अंदाजप क तयार क न घे यात यावे. तसेच जुने सादालयासह साई साद न.ं१ 
व २ या इमारत म ये साईभ ांसाठी चालिव यात येणारे िविवध सेवा-सुिवधां चे काऊंटस यो य जागेची 
िनि ती करणेत येऊन, इतर  थलांतरीत कर यात यावे व या जु या इमारती पाडणेसाठी 
(Demolition) थमत: वतं  िनिवदा मागवि यात या या. याचबरोबर यापुव  .३४०.२० कोटी मा  
खचा या क पाबाबत शासनाकडे सादर कर यात आले या िद.२३.०४.२०१६ रोजीचा ताव र  
करणेत येऊन, वरील माणे सुधारीत क पास रा य शासनाची मा यता घेणेसाठी न याने ताव सादर 
करणेत यावा, असे ठरले.                          (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०९ सं थान िनधीतून िवकसीत करणेत आले या र यांवर बोड तयार क न बसिवणेकामी येणारे खचास 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माण ेतरतदु आहे. 
  पोट कलम (१) आिण (१ क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी के  यानंतर 

िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास, अशा िश  लक रकमेचा िव  व  त  यव  थे  या िवतरण 
यो  य उ  प  ना  या तीस ट   यापे ा  अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण  याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल. 
  (दोन)  थािनक नागरी सवेा सिुवधा यां  याम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 

सोयीम  ये वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठी. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३०/११/२०१६ 

रोजीचे सभेत आय  या वेळचा िवषय .६१ मा. िव  व  तां  या सचूनाबाबत म  ये िनणय .९०४ (०७) 
खालील माण ेझालेला आह.े  

“.. िशड  नगरपंचायतीस, िशड  शहरामधील  या िवकासकामांसाठी सं  थानमाफत िनधी उपल  ध 
क न दे  यात आलेला आह,े  या िठकाणी,  या आशयाचा सं  थानचे नावाचा बोड लावणते यावा.”  

   तावना: िशड  नगरपंचायतीचे िवनंतीनुसार सं  थान िनधीतनू खालील र   याचंी िवकास कामे करणते 
आलेली आहते.   
अ)  सन २०१० पूव  िवकसीत करणेत आलेले र  ते.  

अ .नं.  र   याचे नाव स ि थती व झालेला खच . 
०१. जनुा िपंपळवाडी र  ता कॉ टीकरण करणे सं  थानमाफत सन २००५ म  ये काम पणु एकूण 

खच .९६,४०,६६७.०० 
०२. निवन िपंपळवाडी र  ता कॉ टीकरण करणे सं  थानमाफत सन२०१० म  ये काम पुण एकूण 

खच .२,५७,५७,९३१.०० 
०३. रथपालखी र  ता कॉ टीकरण करणे सं  थानमाफत सन२००५ म  ये काम पणु एकूण 

खच .८०,१८,९७८.०० 
 
ब) िशड  नगरपंचायतीचे िवनंतीनसुार सन २०१० नंतर सं  थान िनधीतनू खालील र   याचंी िवकास कामे करणते 
आलेली आहते.  
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र  ता  
. 

र   याचे नाव लांबी )मी(  ं दी(मी) 

महारा   रा  य र  ते िवकास महामंडळ, पुणे यांचे माफत िवकसीत करणते आलेले ०५ र  ते – (खच .९.३०कोटी)  
०१. िशड  िनमगाव िशव र  ता कॉ  टीकरण - नगर मनमाड र  ता ते हॉटेल 

सन-एन-सॅ  ड पवु बाजू 
७७० १०.१२ 

०२. िशड  ई र  ता कॉ  टीकरण- िशड  िनमगाव िशव र  ता ते िपंपळवाडी 
र  ता  

६२६ ६/८ 

०४. कनकुरी र  ता कॉ  टीकरण -नगर मनमाड र  ता ते पनुमनगर  १०७० १२ 
१०. गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ारकामाई ते ताजीमखान बाबा 

चौकापयत र  ता.- पे  ह ग  लॉ  स 
७५ ९ 

११. गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ६ मीटर ं दीचा दि णो  तर र  ता 
– तािजमखान बाबा चौक ते निवन िपंपळवाडी र  ता- पे  ह ग  लॉ  स 

३० ६ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे माफत िवकसीत करणते आलेले ०६ र  ते – (खच .२५.३४ 
कोटी) 
०३. नांदखु  र  ता – नगर मनमाड र  ता ते नांदखु  िशव  -कॉ  टीकरण १८७७ १८ 
०५. िवकास योजनेतील १८ मीटर ं द वळण र  ता -नगरमनमाड र  ता ते 

आ. . ३१ पय  त -डांबरीकरण 
१८४० १८ 

०६. िवकास योजनेतील १५ मीटर ं द आ. .३१ ते निवन िपंपळवाडी र  ता -
कॉ  टीकरण   

५६५ १५ 

०७. िवकास योजनेतील २४ िमटर वळण र  ता – नगर मनमाड र  ता ते 
साई ा हौिसगं सोसा. र  ता- डांबरीकरण 

४५० २४ 

०८. िवकास योजनेतील हॉटेल भा  यल  मी समोरील १८ िमटर ं दीचा र  ता -
दि णो  तर िनमगांव िशव ते िपंपळवाडी र  ता- कॉ  टीकरण 

४५० १८ 

०९  . 
०९ .अ  

िवकास योजनेतील १८ िमटर ं दीचा र  ता- नगर मनमाड ते स.न.ं९ 
कॉ  टीकरण - पवू पि म 

८४० १८ 

िवकास योजनेतील १८ मीटर ं दीचा पवू -पि म र  ता ते आर ण 
.३१.-डांबरीकरण 

१५०० १८ 

  िशड  शहरातील थम ाधा  य गटातील ११  र   यापैंक  ०९ र   याचंी कामे पणू असनु वापरात आहते . 
मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयानसुार सदर र   यांवर खालील माणे बोड तयार क न बसिवता येतील. 

 
िशड  
नगरपंचायत, 
िशड   

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे िनधीतनू 
िवकसीत कर  यात आलेला र  ता. 
लांबी : -------मीटर  
ं दी : -------मीटर  

वरील माण े५’x२’ साईजचे ३३ नग बोड ४ िम. मी. जाडीचे फायबर रेनफो  ड   ेाटवर रे ो र ले  टीव 
कलरम  ये तयार क न बसवून घेता येईल.  यासाठी सन २०१६-१७ चे िज  हा दरसचूीनुसार तयार करणते आलेले 
अंदाजप कानसुार .४,८४,३४१/- मा  इतका खच अपेि त आह.े जा. न.ं३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ 
रोजीचे प रप कानसुार येणा-या अंदाजप क य र  कम २०% ते ३०% कमी करणते यावी अस ेनमदू केले आहे. 
 यानसूार याकामी २०% कपात क न .३,८७,४७३/- इतक  र  कम येते.  

 ताव : तरी सं  थान िनधीतनू िवकसीत करणते येत असले  या / आले  या र   यावंर बोड तयार क न 
घेणसेाठी येणारे खचास व सदरचे काम बांधकाम व मेकॅिनकल िवभागामाफत क न घेणेस मा  यता िमळणसे 
िवनंती. 

िनणय .२४२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सं थान िनधीतून िवकसीत करणेत आले या 
र यांवर बोड तयार क न बसिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात 
आली.                 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१० ी गु थान मंिदराकरीता सो या या पादु का देणगी दाखल ि वकारणेस परवानगी बाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 

अ.  कलम/तरतदू 
मांक 

कलम/ तरतदूीचे 
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तरतदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मं िदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय 

िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व 
सिुवधा परुिवणे  

 तावना- चे गु थान मं िदराम ये अ कलकोटचे ी वामी समथ महाराजां या पादकुा पवु पासनु 
थापन कर यात आले या आहते. सदर पादकुा या चांदीम ये तयार कर यात आले या आहते.   

 ताव- साईभ  ी िवजय कुमार बाल , रा.है ाबाद यांनी िद.२८/०२/२०१७चे िवनंती अजा वये 
चे गु थान मं िदरातील फोटोसमोरील चांदी या पादकुांना ७५० ॅम सो याचे पादकुांचे आवरण दणेगीदाखल 

दणेबेाबत इ छा दिशत केली आहे. यासाठी लागणारा सव खच ते दे यास तयार आहते.  
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ीसाईस च रतातील अ याय .५ म ये भाई नवाचे भ ांनी आपले 

उपा यदवैत असले या अ कलकोट या वाम नी व नाम ये जाऊन दशन दऊेन िशड ला जा याची आ ा केली 
व याचे मरण रहावे व भ ांना अ कलकोटचे वाम चे दशन िशड तच हावे याकरीता ीगु थानचे िनंबवृ ाचे 
जवळ पादकुा थापन के याचा उ लेख अढळुन येतो. शके १८३४ साली ावण शु  पवकाळाम ये 
िनंबवृ ातळी वाम या पादकुा ी दादा केळकरां या व उपासनी महारां या ह ते थापन के याचाही उ लेख 
याच अ यायात आहे, अस ेया पादकुांचे महा य ीसाईस चरीताम ये नमदू आहे.  

ीगु थान मं िदराचे िजण ारापवु  यािठकाणी सगंमरवरी पादकुा थापन कर यात आ या हो या . 
तसचे उ सव काळात चांदीचे क हर बसिव यात येत अस.े परंत ुमाबल या व चांदी या दो ही पादकुांची झीज 
झा याने तसचे साईभ  ी.जी.कुमार, रा.बँगलोर यांचे िद.०६/०४/२००५चे िवनंती अजा वये व मा. यव थापन 
सिमतीचे िद.२९/०१/२००५चे सभेतील िनणय .२५ नसुार ीसमाधी मं िदर व ीगु थान मं िदरात नवीन माबल 
पादकुा बसवनु यावर चांदीचे क हर बसिवणबेाबत ठराव समंत झाला व िद .०९.०४/२००५रोजी गढुीपाड याचे 
शभुमहुतावर सं थानचे माजी िव त व माजी कायकारी अिधकारी महोदय यांचे ह ते िवधीवत पजूा क न नवीन 
तयार झाले या ीगु थान मं िदराम ये माबल पादकुा बसवुन यावर चांदीचे क हर कायम व पी बसिव यात 
आलेले आह.े  

साईभ  ी.बी.िवजय कुमार यांनी स या या चांदी या पादकुांवर ७५० ॅम सो याचे आवरण 
दणेगीदाखल दणेेबाबत िवनंती केलेली आह.े यापवु ही ी.बी.िवजय कुमार यांनी समाधी मं िदराचे कळसाला, 

ीगु थान मं िदराला, ीशिन-गणपती-महादवे मं िदर, नंदादीप, समाधी मं िदरातील समाधी चौथ-याचे खालचे 
बाजसू , इ. िठकाणी सो याचा मलुामा लावनु िदलेला आहे . याच माण ेसमाधी मं िदरातील सो या या पादकुा, 
सो याची झारी व फुलपा  अस ेदणेगीदाखल िदलेले आह.े    

तरी उपरो माण े ीगु थान मं िदरातील पादकुांना सो याचे पादकुा दणेगीदाखल ि वकारणबेाबत  
िनणय होणेस िवनंती आह.े 

िनणय .२४३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे दानशुर साईभ  ी.बी.िवजय कुमार 
यां चेकडून ीगु थान मं िदरातील चांदी या पादु कांवर ७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल 
ि वकारणेस मा यता दे यात आली.               (कायवाही- मं िदर िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं११ हॉि पटल खरेदी औषध भांडार िवभाग, डेड टॉक िवभाग व िजवनदायी योजना िवभागाचे िवशेष 

लेखाप र ण करणेसाठी लेखाप र कांची नेमणूक करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंिलत ी साईबाबा हॉि पटलमधील मेिडकल  टोअर व भांडार 

िवभागाशी सबंं िधत सिजकल सािह  य, औषध ेइ. खरेदीचे िवशेष लेखाप र ण कर  यासाठी सदंभ .१ अ  वये 
ी साईबाबा हॉि पटलमिधल मेिडकल  टोअर व भांडार िवभागासबंं िधत सिजकल सािह  य, औषध े व इतर 

खरेदी सन २००७-०८ ते २०१३-१४ या सात वषा  या कालाविधतील द  तराचे िवशेष लेखाप र ण/तपासणी 
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करणकेामी शासन िनयु  त  वैधािनक लेखाप र क मे.िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं., चाटड अकौटंटस ्, लातरू यांची 
िवशेष लेखापरी क  हणनू िनयु  ती  कर  यात आलेली होती  यास अनसु न सदर कालावधीचे लेखापरी ण पुण 
क न लेखापरी ण अहवाल  यानंी सादर केलेला आह.े 

सदंभ .२ अ  वये मा.  यव  थापन सिमती सभा िवषय .१०५ िनणय .१०५ िद.२५.०२.२०१७ 
नसुार जीवनदायी योजनेअंतगत .६४ कोटी रकमे  या िबलांबाबत स  या कायरत असले  या सनदी लेखापालांची 
नेमणकू क न  यांचे कडून ा  त होणारा  वयं  प  ट अहवाल शासनास सादर करणते यावा असा िनणय झालेला 
आह.े 

सदंभ .३ "  णालयातील जु  या यं ाची िव  न द वही (Dead Stock Register) यो  य रतीने 
जतन कर  यात आलेली नाही.  णालयातील यं े िव  करताना ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
अिधिनयम २००४  या कलम १७ (४) मिधल तरतदूीचे पालन कर  यात आलेले नाही, औषध व सिजकल 
सािह  य यांची खरेदी प  दती,  य  ा  त झालेली औषधे, कालावधी, परुवठा आदशे , दरप क िश  लक साठा 
याम  ये सकृत दशनी गंभीर  व पा  या उिणवा आढळून येतात" अशा  व पाचे आ ेप घे  यात आलेले आहते. 
तसचे "  णालयातील मेिडकल  टोअर व भांडार िवभागाशी संबं िधत सज कल सािह  य, औषधे व इतर खरेदीचे 
िवशेष लेखाप र ण  वरीत कर  यात यावे" अस े शासना  या िन र ण अहवालात सचुिवले आहे. सदंभ .१ 
नसुार उपरो  त माण ेसन २०१४-१५ अखेर िवशेष लेखाप र ण झालेले असनु सन २०१५-१६ व सन २०१६-
१७ चे िवशेष लेखाप र ण क न तसा अहवाल सादर करता येईल. 

उपरो  त माण े द  तराचे िवशेष लेखाप र ण/ तपासणी करणेकामी शासन िनयु  त वैधािनक 
लेखाप र क मे.िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कं., चाटड अकौटंटस ्, लातरू यांचे िद.१६.०३.२०१७ रोजीचे ईमेल 
 दारे ा  त झाले  या प ा माण े  यानंी ी साईबाबा हॉि पटलमधील मेिडकल  टोअर व भांडार िवभागाशी 

सबंं िधत सिजकल सािह  य, औषधे इ. खरेदीचे िवशेष लेखाप र णासाठी र  कम .४०,०००/-, दो  ही 
हॉि पटलचे डेड  टॉक तपासणीसाठी र  कम .३५,०००/- व िजवनदायी योजनेचे िवशेष लेखाप र णासाठी 
र  कम .२५,०००/- अिधक १५ % सवेा कर इतक  लेखाप र ण फ  व पये ७ ती िक.मी. माण े वास 
खचाची मागणी केलेली आह.े वैधािनक लेखाप र क मे.िशंदे च  हाण गाधंी अॅ  ड कं., चाटड अकौटंटस ्, लातरू 
ह े सं  थानचे वैधािनक शासन िनयु  ती लेखाप र क  हणनू सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वष  काम 
केलेले आह.े तसचे  यानंी पवु  साईबाबा हॉि पटल  या  औषध भांडारचे सात वषाचे व इतर खरेदी िवशेष 
लेखाप र ण केलेले आह.े  याच माण ेअपोलो मेिडकल दकुानाचेिह िवशेष लेखाप र ण केलेले आहे .  यांना 
या कामाचा चांगला अनभुव अस  याने  यां  याकडुन सदर कामे क न घेण ेयो  य ठरेल, अस ेमत आहे. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत ी साईबाबा हॉि पटल मधील औषध भांडार 
िवभागासबंं िधत सिजकल सािह  य,  टट,औषध े व इतर खरेदीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वष 
कालावधीतील तसचे दो  ही हॉि पटल सबंं िधत डेड  टॉकचे सन २००६-०७ ते २०१६-१७ अखेर व साईबाबा 
हॉि पटलम  ये सन २००७-०८ ते २०१३-१४ अखेर कायाि वत असले  या िजवनदायी योजनेचे िवशेष 
लेखाप र ण/तपासणी करणकेामी शासन िनयु  त वैधािनक लेखाप र क मे.िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं., चाटड 
अकौटंटस ् , लातरू यांची िवशेष लेखाप र क  हणनू िनयु  ती होणेस व यासाठी येणा-या खचास मा  यतेसाठी 
सादर. 

िनणय .२४४  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे ी साईबाबा हॉि पटल मधील औषध भांडार 
िवभागातील सिजकल सािह  य,  टट, औषधे व इतर खरेदीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वष 
कालावधीतील तसेच दो  ही हॉि पटलमधील डेड  टॉकचे सन २००६-०७ ते २०१६-१७ अखेर व 
साईबाबा हॉि पटलम  ये सन २००७-०८ ते २०१३-१४ अखेर कायाि वत असले  या िजवनदायी 
योजनेचे िवशेष लेखाप र ण/ तपासणी करणेकामी शासन िनयु  त वैधािनक लेखाप र क मे.िशंदे 
च  हाण गांधी अॅ  ड कं., चाटड अकौटंटस ्, लातूर यांची िवशेष लेखाप र क  हणून िनयु  ती करणेस व 
यासाठी येणा या खचास मा यता दे यात आली.             (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१२ जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 

ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. न.ं एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.  २) 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी 
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अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेने अदा 
करावी. 

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

मागणी–  
अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

 अ. सं  थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेतलेले  
१ वप सिवता चांगदवे 

िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल     
ह ा- प रचारीका 

आई / 
वडील 

Diabetes & 
arthritis 

डॉ.  हा  े/  
डॉ.काळे 

साईबाबा 
हॉि पटल 

११२९०.०० ११२९०.०० 

सं  थान  या 
औषध 

भांडारात 
औषधे 

उपल  ध 
नसलेमळेु 
बाहे न 
िवकत 
घेतली 
आह.े 

२ ी.िदपक सुयकांत लोखं डे 
िवभाग-लखेाशाखा 
ह ा-िलपीक 

आई Diabetes डॉ.जाधवर साईबाबा 
हॉि पटल 

५४७९.०० ५२०७.०० 

३ ी.वसंत भानुदास लबडे 
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल 
ह ा-टे  नीकल अिधकारी 

 वतंः Lab Test डॉ.  हा  े साईबाबा 
हॉि पटल 

१७५०.०० १४५०.०० 

४ डॉ.सुरवस ेसंतोष ब ुवन  
िवभाग-भुलत   
ह ा-साईबाबा हॉि पटल 

 वतंः व 
आई 

Diabetes 
Blood 

Pressure 

डॉ.िशदंे साईबाबा 
हॉि पटल 

१०३३७.०० १०३३७.०० 

     एकूण २८८५६.००   २८२८४.००  

 ब – सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  ये रेफर केले होते  

५ डॉ.वभैव सुभाष िशदंे  
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल 
 ह ा-आर एम ओ 

मुलगा Urethral 
fistulla  

डॉ.दवेरे के ई एम 
हॉि पटल,पुण े

५९२९०.०० ४९६५०.०० अ.न.ं५ ते 

१० करीता  

सदरचे 

उपचार ह े

सं  थान  या 

 णालयात 

होत 

नसलेमळेु 

सं  थान  या 

मा  य 

यादीतील 

हॉि पटल 

म  ये 

पाठिवणेत 

आले 

आह.े 

६ ी.बाबासाहबे कािशनाथ 
थटेे 
िवभाग- ारावती 
भ  तिनवास, 
ह ा – मदतनीस  

 वतंः  Ca डॉ.दवेरे बी हॉल ि लनीक, 
पुण े

३१९४१७.०० २६११३७.०० 

७ मंजुषा िवजय चौधरी 
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल, 
ह ा – लबॅ टे  नीिशयन 

विडल Ca Prostate डॉ.मुं दडा टाटा मेमो रयल 
हॉि पटल,मुंबई 

२९८२७.०० २९८२७.०० 

८ ी.गोर नाथ जग  नाथ 
वाणी 
िवभाग-साईबाबा 
भ  तिनवास   
ह ा-िलपीक 

प  नी Ca डॉ.राम नाईक आनंद  षीजी, 
हॉि पटल, 
अहमदनगर 

१३००४७.०० १२८४६७.०० 

९ डॉ.िनहार भालचं  जोशी     
िवभाग-साईबाबा 
हॉि पटल 
ह ा-भुलत  

आई Ca डॉ.राम 
नाईक 

िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल , पुण े

९४८७३.०० ७६७१३.०० 

१० ी.भाऊसाहबे िनवृ  ती 
औताडे 
िवभाग-कॅ टीन  
ह ा-कुपन िव े ता 

विडल Ca डॉ.दवेरे  यरुी मानवता कॅ  सर 
सटर,नािशक 

१३६२९४.०० १२२३९४.०० 
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अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-

याशी नाते 
आजाराचे नाव 

डॉ  टरांचे 
नाव 

 णालयाचे नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण देय 

र  कम 
शेरा 

११ िनशा योगेश ठाकुर 
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल  
ह ा-प रचारीका 

मुलगी A/H/O RTA 
Craniofamy & 
evacuation of 

SDH done 

डॉ.गोडगे िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल,पुण े

३८३२९६.०० ३४४७६८.००  

१२ ी.िदलीप गंगाधर बकरे 
िवभाग- अिभलखे क  
ह ा- .अिध क 

 वतंः CVA डॉ.जाधवर बी हॉल 
ि लीक,पुण े

९०५५.०० ९०५५.००  

     एकुण  ११६२०९९/- १०२२०११/-  
 क – सं  थान  या यादीत रेफर केले होते परंतु उपचार न झा  याने िनकडी  या संगी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार केले 

होते. 
 

११ ी.कैलास नारायण घायदर 
िवभाग-लाडु व बफ  
िनमाता 
ह ा- .अिध क 

 वतंः Diabetes 
Retinopathy 

& Retinal 
detachment 

डॉ.सोनट के  आनंद षीजी 
हॉि पटल व 
डॉ.बापये 
हॉि पटल,नािशक,
 टीआय इं  टीटयुट, 

औरंगाबाद 

४२५४०.०० ३४०३२.००  

१२ ी.साईनाथ िदलीप जगताप 
िवभाग-लखेाशाखा 
ह ा-िलपीक 

वडील Dengue fever 
with 

thrombocytop
enia 

डॉजाधवर वरा हॉि पटल, 
लोणी शता  दी 
सुपर  पशेालीटी 
हॉि पटल, 
नािशक 

४८३४२.०० ३७२६६.००  

     एकुण ९०८८२.०० ७१२९८.००  
 अ + ब+ क  एकूण १२८१८३७/- ११२१५९३/-  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 

िवषय इ. छाननी क न अनुमान– सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये 
छाननी केली असनू दये होणारी एकूण र  कम .११२१५९३/- इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत– िनयमावली माण े छाननी केली असनु काही औषध े औषध 
भाडंार िवभागात उपल  ध न  हती तसचे  णालयात उपचार होत नस  यामळेु  णांना सं  थान मा  य यादीतील 
हॉि पटलम  ये पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व िनकडी  या सगंी खाजगी  णालयात जाऊन उपचार 
घेतले. तसचे सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न 
घेतले. सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घेऊन सिमतीने मा  य केलेली देय होणारी र  कम 
अदा करणेस हरकत नाही.  

तरी वरील  ताव मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला असनू िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .२४५ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची 

वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून यांची स यता पडताळून 
पाहीलेली अस यामुळे उपरो  त यामधील कमचा यांना देय असलेली र कम यानंा अदा करणेस 
मा यता दे यात आली.                      (कायवाही- वै िकय सचंालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१३ िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल चरवर बसिवणेकरीता एम.एस.चेकर 

लेट खरेदी करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतूद: कलम २ (१४) (घ)– भ  ताचंे सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते 

तातडीचे द ु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेण े
 तावना– िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे सब  टेशनकरीता शेड उभारणीचे काम पणु 

झालेले असनू , सदर शेडमधील केबल चवर एम.एस. चेकर  लेट बसिवणेबाबत बांधकाम िवभागाने कळिवले 
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आह.े बांधकाम िवभागाचे  मागणीनुसार  इकडील िवभागामाफत  य  मोजमापे घतेली असनू, घतेले  या 
मोजमापानसुार सदर िठकाणी 8’ x 4’ x 6 mm साईजचे १५ नग चेकर  लेटची आव  यक आह.े 

मागणी–  वरील साईजची चेकर  लेट इकडील िवभागाकडे िश  लक नस  याने ती बाहरेील परुवठादार 
यांचेकडून दरप के मागवनू खरेदी करावी लागणार आह.े या खरेदीकामी खचाचा अंदाजकरीता िविवध 
परुवठादारांकडून दरप के मागिव  यात आली असनू ,  यानुसार सदर मटे रअल खरेदीकामी खालील माण ेखच 
अपेि त आह े:  

 
अ .नं.  मशीनर चा तपशील नग दर पये एकूण िकंमत पये 
1 M.S. Chequered Plate : 

Size – 8’ x 4’ x 6 mm 
15 8, 594/-  1,28, 910/-  

उपरो  त माण े चेकर  लेट खरेदीकामी पये १,२८,९१०/- मा चा खच अपेि त आह.े सदरील 
खचाची तरतदू सन २०१७-२०१८ या वषातील ‘इमारत द ु  ती  व देखभाल खच’ या िशषातील अंदाजप कात 
करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आहे.  

आव  यक मा  यता : शासक य 
िवभागाचा  प  ट अहवाल– िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीचे जनरेटर शेडचे केबल 

चरवर बसिवणकेरीता एम.एस. चेकर  लेट खरेदी करणकेामी परुवठदारांकडून कोटेशन मागिवणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र  कम पये १,२८,९१०/- (अ री पये एक लाख, अ ावीस हजार, नऊशे दहा) मा चे खचास 
मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२४६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारती या जनरेटर शेडचे केबल चरवर 
बसिवणेकरीता एम.एस. चेकर  लेट खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे .१,२८,९१०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.   

     (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१४ ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ापाक टे) तयार करणेकामी िविवध 

वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनवीदा मागिवणेबाबत. 
ताव – अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नसूार 
भ  तानंा तसचे भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१  घ) नूसार भ  तानंा 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आहे.  

  मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (१०) 
  तावना:- ी साई सादालयामाफत सकाळी ६ ते १० या वेळेत भ  तानंा अ  पोपहार  हणनू 

अ  नपाक टे (५ परुी, कडधा  य भाजी, बफ  वडी ) ही उ  ती ठेकेदारी प  दतीने आऊटसोिसग  दारे तयार क न 
घे  यात येत आह.े  यानूसार ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे तयार करणकेामी मा. यव थापन सिमती 
िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (१०) नसूार, जा.एसएसएस/वशी/११४२/२०१६ 
िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ  पादक सं  था, नािशक यांना िद.१६ जनू-
२०१६ ते १५ जनु-२०१७ या कालावधीकरीता ती पाक टास मजरूी .१.४० पैसे सव करांसह या माण ेकामाचे 
कं ाट (कायादेश) दे यात आलेला आहते. या कामाची मदुत िद.१५/०६/२०१७ अखेर सपंु ात येत आहे .  
यामळेु पढुील एक  वष कालावधीसाठी अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार करणकेामी  मा.  यव  थापन सिमतीची 

मा  यता  यावी लागणार असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आह.े 
  मागणी:- ा तिवक नसूार िदनांक १६/0६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी 

साई सादालयामाफत भ  तानंा अ  पोपहार (ना  टापाक टे) आऊटसोस गं प दतीने तयार करण ेसं  थानचे  टीने 
िहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामां िकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने 
ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आहे. 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक  
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  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) तयार 
करणे  या कामाची मदुत िदनांक १५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत अस याने िदनांक १६/०६/२०१७ ते 
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) 
आऊटसोस गं प दतीने तयार करणकेामी, स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती पाक टास .१.४० पैसे 
सव करांसह माण ेमजरूी दे  यात येते.  यानूसार माह ेजनू-१६ ते माह ेिडसबर-२०१६ अखेर ७ मिह  याचे िबलाची 
र कम .१९,२१,६८४/- एवढी झालेली आह.े  यानसूार अंदाजे वािषक मजरुीची र कम .३२,९४,३१५/- 
इतक  होते. सदर रकमेम  ये अंदाजे २०% वाढ गहृीत धर यास िद.१६/०६/२०१७ ते िदनांक १५/०६/२०१८ या 
एक वष कालावधीसाठी अंदाजे र कम .३९,५३,१७९/- (अ री र  कम पये एकोणचाळीस लाख ेप  न हजार 
एकशे एकोणएशी मा  इतका खच अपे ीत आह.े सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण े
आव यक अस  याने, मा यता िमळालेनंतर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  

  तरी ी साई सादालयामाफत अ  नपाक टे (ना  टापाक टे) आऊटसोस गं प दतीने तयार करणकेामी 
िदनांक १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अंदाजे मजरुी र कम 
.३९,५३,१७९/- (अ री र  कम पये एकोणचाळीस लाख ेप  न हजार एकशे एकोणएशी मा चे खचास मंजरूी 

िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ सादर. 

िनणय .२४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत िदनांक १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या 
एक वष कालावधीसाठी मनु यबळा दारे आऊटसोिसग प दतीने अ नपाक टे (ना ापाक टे) तयार 
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 

.३९,५३,१७९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१५ ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या) पुरी मनु यबळा दारे तयार 

करणेकामी िविवध वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 
ताव – अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा  िवधान 

मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थापीत केलेले अ यादेश व केलेले िवनीयम मधील १४ (२ घ नसूार 
भ  तानंा तसचे भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ ) नसूार भ  तांना 
जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आहे.  

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (८) 
  तावना:- ी साई सादालयातील सादभोजनात दे यात येणारी चपाती /परुी ही उ े  ठेकेदारी  

प दतीने आऊटसोिसग ारे तयार क न घे यात येत आहे  .यानूसार ी साई सादालयातील चपाती/परुी तयार 
करणकेामी मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (८) नसूार, जा.एसएसएस/ 
वशी/११४०/२०१६ िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पादक सं  था, नािशक यांना िद.१६ 
जनू-२०१६ ते १५ जनु-२०१७ या कालावधीकरीता ती ि वंटल कोरडा आटा+मै ास .७६४/- (अ री र कम 
. सातशे चौस  ट मा ) सव करांसह या माण ेकामाचे कं ाट (कायादशे) दे यात आलेले आहते. या कामाची 

मदुत िद.१५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत आह.े यामळेु पढुील एक  वष कालावधीसाठी चपाती/परुी तयार 
करणकेामी  मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता  यावी लागणार असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेचे आहे. 

  करीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आलेला 
होता. सदरह िवषयावर सिव  तर चचाहोवून असे ठरले क , ‘’ ी साई सादालयातील सादभोजनासाठी 
आव  यक असणा-या चपा  या तयार करणकेामी चपाती मिशन कायरत असनू अजनूही मिश  स  यावयाचे 

 तािवतआह.े याकरीता मनु  यबळा  दारे चपा  या/परुी तयार क न घेणआेव  यक वाटत नाही, यामळेु सदरह 
 ताव र  करणते यावा. अस ेठरलेले आह.े ” 

  तथापी सदरचे िनणयास अनुस न, ी साई सादालयात स  या ताशी २०,००० मतेचे एकच मिशन 
कायरत आह.े सदर मिशन तां ि क िबघाडामळेु अथवा काही कारणा  तव बंद पडले तर पयायी दसुरे चपाती मिशन 

सादालयाकडे उपल  ध नाही.  यामु ळे भ  ताचंी सादभोजन  यव  थेकामी अडचण होव ू नये. करीता दसुरे 
चपाती मिशन सादालयात उपल  ध होईपावेतो, तसचे चा शता  दी महो  सव-२०१८ करीता भ  ताचंी 
मोठया माणात गद  हो  याची श  यता अस  याने िदनांक १६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष 
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कालावधीसाठी सं  थानकडे पयायी  यव  था असावी  हणनू मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार क न घेणे 
आव  यक अस  याने सदरची ई-िनिवदा ि या राबिवण ेगरजेचे आहे.   

  मागणी:- ा तिवक नसूार िदनांक १६/0६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी 
साई सादालयातील सादभोजनाम ये आऊटसोस गं प दतीने चपाती/परुी तयार करणे सं  था नचे  टीने िहतावह 
अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामां िकत कंप  याकडून, केटरस/ ठेकेदारांकडून न  याने ई-िनिवदा 
मागिवण ेगरजेचे आह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानूसार अनुमान :- आिथक  
  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील सादभोजनाम  ये चपाती/परुी तयार 

करणे  या कामाची मदुत िदनांक १५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत अस याने िदनांक १६/०६/२०१७ ते 
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील चपाती व परुी आऊटसोस गं प दतीने 
तयार करणकेामी, स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती ि वंटल कोरडा गह आटा + मै ास र  कम 
.७६४/- माण े मजरूी दे  यात येते.  यानसूार माह े जनू-१६ ते माह े िडसबर-१६ अखेर ७ मिह  याचे िबलाची 

र कम .१८,५०,८६५/- एवढी झालेली आह.े  यानसूार अंदाज े वािषक मजरुीची र कम .३१,७२,९११/- 
इतक  होते. सदर रकमेम  ये अंदाजे २०% वाढ गहृीत धर यास िद.१६/0६/२०१७ ते िदनांक १५/०६/२०१८ या 
एक वष कालावधीसाठी अंदाजे र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र  कम पये अडवतीस लाख सात हजार 
चारशे यानव मा  इतका खच अपे ीत आहे. सदरचे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा यता घेण ेआव यक 
अस  याने, मा यता िमळालेनंतर  ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  

  ी साई सादालयात स  या ताशी २०,००० मतेचे एकच मिशन कायरत आह.े सदर मिशन तां ि क 
िबघाडामळेु अथवा काही कारणा  तव बंद पडले तर पयायी चपाती मिशन सादालयात उपल  ध होईपावेतो, 
तसचे चा शता  दी महो  सव-२०१८ करीता भ  ताचंी मोठया माणात गद  हो  याची श  यता अस  याने िदनांक 
१६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी सं  थानकडे मनु  यबळा  दारे चपाती/परुी तयार 
करण ेही एक पयायी  यव  था असण ेगरजेचे आह.े 

  तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये  वामी नारायण पोळी (चपाती) व परुी आऊटसोस गं 
प दतीने तयार करणकेामी िदनांक १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अंदाजे 
मजरुी र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र  कम पये अडवतीस लाख सात हजार चारशे यानव मा चे खचास 
मंजरूी िमळणकेामी व मा  यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढेु िनणयाथ फेर सादर. 

िनणय .२४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये चपाती तयार करणेसाठी स या एकच चपाती 
मिशन कायरत असून दु सरे चपाती मिशन घे याचे तािवत आहे. सदरह मिशन काही तां ि क 
कारणा तव बंद पड यास साद भोजना या सेवेत खंड पडू नये, याकरीता नवीन चपाती मिशन 
उपल ध होईपयत, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये  वामी नारायण पोळी (चपाती)/ पुरी 
मनु यबळा ारे आऊटसोस गं प दतीने तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदांची मागणी 
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.  

          (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१६ ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेत न याने सु  करावयाचे रा य कौश य िवभागातंगत 

अ यास माचे सािह य खरेदीबाबत. 
ताव – सन २००४ महारा   अिधिनयम .१४ (भाग ४) म  ये महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी 

 तािपत केलेले अ  यादेश व केलेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल 
िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसचे,िशड  येथे वा अ  य  िठकाणी शै णीक सं  था  थापन करील. 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव  :- मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय .९५१  
 तािवत:- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थेत Maharashtra State Skill Development 

Society (MSSDS) अंतगत (1) Production & Manufacturing (2) Information & 
Communication Technology (3) Auto Motic Repair (4) Electrical (5) Fabrication (6) 
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Refrigeration & air Conditioning ह ेकोसससु  करणचेी व  याकामी असव  यक असलेले सािह  य खचास 
मा.  यव  थापन सिमतीने िद.२२/१२/२०१६ चे सभेतील िनणय .९५१ अ  वये मा  यता आहे.  

सदरील कोसस करीता आव  यक असलेले सािह  य/ सगंणक/ सॉ  टवेअर/ सगंणक सािह  य/फन चर 
सािह  य खरेदी करणसे अंदाजे र  कम .१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) इतका खच अपेि त आह.े 
याबाबतची सािह  य यादी अंदाजे िकंमतीसह सोबत जोडलेली आह.े  

MSSDS अंतगत औ ोिगक िश ण सं  थते वरील कोसस सु  कर  यास आव  यक असलेली 
सािह  य/ सगंणक / सा  टवेअर/ सगंण  क सािह  य/ फन चर खरेदी ही महारा   शासन उ ोग,उजा व कामगार 
िवभाग शासन िनणय मांकःभंखस- .क.८२/भाग-II/उ ोग-४ मं ालय,मबुंई ४०००३२ िदनांक ३० ऑ  टोबर 
२०१५ नुसार सािह  य खरेदीकामी खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.  

मागणीः- MSSDS अंतगत आव यक असलेले सािह  य खरेदीकामी अंदाजे र  कम 
.१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) इतका खच अपेि त आह.े सदरील सािह  य हे ई-िनिवदा ि या 

राबवनु खरेदी िवभागामाफत खरेदी करता येईल .  
अनुमानः- तरी MSSDS अंतगत आव  यक असलेले सािह  य खरेदीकामी अंदाजे र  कम 

.१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) खचास व सदरील सािह  य खरेदी ही खरेदी िवभागामाफत चिलत 
प  दतीने खरेदी करणसे सदरचा  िवषय  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  ये मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .२४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये MSSDS अंतगत आव  यक 
असलेले सािह  य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा या अंदाजे 
र  कम .१०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

  याचवेळी सभेस अशी मािहती िमळाली क , महारा  शासनाने सं थानचे औ ोिगक 
िश ण सं थे या ाचायाची रा य यवसाय िश ण प रषदेवर (SCVT) सद य हणून नेमणूक 

केलेली आहे. ही बाब कौतुका पद असून सभेने यां चे अिभनंदन केले.  
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१७ ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाकरीता Defibrilator Machine  

खरेदीबाबत. 
ताव – ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे मागणी प ा वये 

एक नग Defibrilator Machine ची मागणी केलेली आह.े  कारण ऑपरेशन िथएटरम  ये दनैं िदन श  ि या 
होत असतात याम ये काही णनंा दयाचा आजार दखेील असतात . सदर मिशन हे ण अ याव थेत 
अस यावर जे हा याचे दय बंद पड याचे ि थतीत असते यावेळेस अशा णांना सदर मिशनने शॉक दऊेन ते 
पु हा कायाि वत कर याचा य न करणकेामी वापर यात येते . सदर िवभागात स  या Defibrillator मिशन 
नस  यामळेु यांनी नवीन एक नग मिशनची मागणी केलेली आह.े 

वरील माण े Defibrillator Machine खरेदीकामी अंदाजे खचासाठी िद.१४/१२/२०१६ चे ईमेल 
प ा  वये दरप क मागिव  यात आले होते. M/s. Nihon Kohden India Private Limited, Gurgaon-
Haryana यांनी यांचे खालील माण ेदर कळिवलेले आह.े  

 
Sr. No. Item Description Qty. App. Rate per in Rs. Total Amt. in Rs. 

01. DEFIBRILLATOR -  
(Biphasic with recorder) 

1 ३,४२,०६३.०० ३४२०६३.०० 

Total Amt in Rs. ३४२०६३.०० 
उपरो  त माण े01 नग Defibrilator Machine खरेदीकामी अंदाजे र कम . ३,४२,०६३/- (अ री 

. तीन लाख बेचाळीस हजार ेस  ठ मा  ) इतका खच अपेि त आह.े 
मागणी– ी साईनाथ  णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे 

मागणीप का  वये (औषध भांडार िवभाग मागणी ा  त िद.१५/०९/२०१६) Defibrillator मिशन नस  यामळेु 
यांनी नवीन एक नग मिशनची मागणी केलेली आहे. 



91 
 

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

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

१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण 
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नुसार शासन 
िनणय . िनयमपिु तकेनसुार खुली  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अंदािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंं िधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या भांखस– २०१४ / . . ८२/ भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ 

अ  वये प र  छेद ३.२. – व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर  खरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली 
आह.े अशा व  तुचंी एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या 
िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे मागणी प ा वये एक नग Defibrilator Machine ची मागणी केलेली 
आह.े  कारण ऑपरेशन िथएटरम  ये दनैं िदन श  ि या होत असतात याम ये काही णनंा दयाचा आजार 
दखेील असतात. सदर मिशन हे ण अ याव थेत अस यावर जे हा याचे दय बंद पड याचे ि थतीत असते 
यावेळेस अशा णांना सदर मिशनने शॉक दऊेन ते पु हा कायाि वत कर याचा य न करणकेामी वापर यात येत.े 

सदर िवभागात स  या Defibrillator मिशन नस  यामुळे  यानंा नवीन मिशन िव हीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनु 
खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे न  मत आह.े   

  तरी ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाकरीता ०१ नग Defibrilator 
Machine िविहत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या र  कम . ३,४२,०६३/- (अ री . 
तीन लाख बेचाळीस हजार ेस  ठ मा  ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .२५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरेशन िथएटर या िवभागाकरीता 
आव यक असलेले ०१ नग Defibrilator Machine खरेदी करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे .३,४२,०६३/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

       (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१८ काड याक ऑपरेशन िथएटरमधील लाईट सोस दु तीबाबत. 

ताव– ी साईबाबा हॉि पटलचे काड याक ऑपरेशन िथएटर 01 िवभागाकरीता परुवठा आदशे . 3700/2006, िद. 
15/03/2006 अ वये मे.बी.एल.लाईफ साय सेस ा.ली. मुंबई यांचेकडुन एक झेनॉन लाईट सोस (Model- 
Luxtec LX 300) सव करांसहीत एकुण . 2,86,000/- इत या रकमेत खरेदी करणते आला आहे. सदर लाईट 
सोस िनयमीत वापरात असनु लाईटसोस करीता िदलेला एक वषाचा वॉरंटी कालावधी िद.19/04/2007 रोजी 
सपंलेला  आहे.स या लाईटसोसची दु ती व दखेभाल  बायोमेडीकल इिंजनीअर ग िवभागामाफत येथेच केली 
जात आहे. परंत ुदु तीकरीता  आव यक असणारे पेअरपाट परुवठाधारक कंपनीकडुन बदलनु  घेतले जातात. 

स या काड याक ओ. टी.01 िवभागातील लाईटसोस यव थीत काम दते नस याचे िवभागाने यांच े
प  . 348, िद. 07/02/2017 अ वये कळिवले आहे. यानुसार सदर लाईटसोसची तपासणी केली असता सदर 
ब ब खराब झाले अस यामळेु बदलणचेी आव यकता अस याचे िनदशनास आले आहे. सदर लाईटसोस 
काड याक ओ.टी.िवभागात िनयमीत वापरात अस याने दु त  करण ेआव यक आहे. सदर लाईटसोसचा ब  ब 
यापवु  कंपनीकडुन बील . BLL/1804/14-15, िद.22/07/2014 अ  वये एकुण . 42,000/- इत  या रकमेत 
खरेदी कर  यात आला होता. सदर ब  ब िद. 25/07/2014 रोजी बदलणते आला होता. 

  मागणी:- लाईट सोसचे परुवठाधारक म.े बी. एल. लाईफसाय ससे ा.ली. मुंबई यांचेकडे िवचारणा 
केली असता कंपनीने  याचं ेप  . BLL/P/Q-171/16-17 िद.06/03/2017 अ वये खालील माणे कोटेशन 
पाठिवले आहे. 

Sr.No. Item Code Description Qty Total Amount 
01 0025001** Lamp Only for all 300 Watt  

Light Sources Except MLX 
01 45,000.00 
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+ CST @ 5 %  2,250.00 
  Total Amount (Incl.all taxes) in Rs. 47,250.00 

  वरील माणे लाईटसोसकरीता ब ब खरेदी करणकेामी सवकरांसहीत एकुण .47,250/- (अ री . 
स येचाळीस हजार दोनशे प नास मा ) इतका खच येणार आह.ेउपरो  ब ब करीता कंपनी 650 तासांची वॉरंटी 
दते आहे. 

  सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासनिनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक 
िवषय इ. छाननी क न अनुमान: वरील सं थान  अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल  करता येईल. सदर 
दु तीकरीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा. यव थापनसिमती सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. यापवु  सदर झेनॉन ब ब िद.25/07/2014 रोजी बदलणते आला होता. सदर ब ब  बदललेनंतर 
6200  तासांचा वापर झालेला  आह.े 

  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- सदर लाईट सोस काड याक ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात 
अस याने तातडीने दु त  करण े आव यक आह.े यापवु  या  Xenon Bulb चा 6200 तासांचा सतत वापर 
झाला असनु स  या  याची काश मानता (intensity) खपूच  कमी झाली अस  यामळेु बदलण ेआव  यक आहे. 
तसचे काड याक ऑपरेशन िवभागात दररोज िविवध कार या दय श ि या होत असतात. यामळेु  लाईट 
सोसचा ब ब बदलणे आव यक आहे. सदर ब ब Monopoly Item नसनु अशा कारचा ब ब िविवध 
परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणसे हरकत नाही असे न  मत आह.े 

  तरी काड याक ओ.टी. 01 िवभागातील लाईटसोसचा ब ब िविवध परुवठाधारक कंप याकडुन कोटेशन 
मागणी क न िन नतम दराने खरेदी करणसे व यासाठी येणा या अंदाज ेखचास मा यता असावी. 

िनणय .२५१ यावर सिव तर चचा होऊन, काड याक ओ.टी.1 िवभागातील लाईटसोसचा ब ब खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

       (कायवाही- वै िकय सचंालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं१९ माहे जुलै २०१६ ते िडसबर २०१६ जमा खच त यांची न द घेणेबाबत. 

ताव– लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा या रकमांचा 
एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा-खचा  या आकडेवारीचा त  ता मा.  यवसथापन 
सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येतो.  या अनषुंगाने माह ेजलैु,२०१६ ते स  टबर २०१६ या 
कालावधीतील मािसक जमा-खच त  ते िदनांक ९.३.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढेु न द 
घे  यासाठी सादर कर  यात आले  होते.  िनणय मांक २०२ अ  वये जमा खच त   याचंे अवलोकन कर  यात 
येऊन सदर त  ते िववरणासहीत सादर कर  यात यावेत व  याम  ये शासनावरील खचाचाही समावेश कर  यात 
यावा असे ठरले.  

 यास अनसु न माह ेजु लै २०१६ ते स  टबर २०१६ व माहे ऑ  टोबर २०१६ ते िडसबर २०१६ या 
कालावधीतील मािसक जमा-खच त  ते िववरणासह सादर कर  यात आले आहते.  याचा तपशील 
खालील माणे-  

मिहना जमा खच 
जलैु २०१६ ४०,२५,०५,६७०/- २०,२६,८३,२१८/- 
ऑग  ट २०१६ ५६,९७,७९,९६५/- १८,०४,३९,९४८/- 
स  टबर २०१६ ३६,११,१३,१३८/- ३२,२९,९३,५८७/- 
ऑ  टोबर २०१६ ३४,०१,९७,८६२/- १९,२५,२४,२०८/- 
नो  हबर  २०१६ ४२,९३,८२,७८६/- १३,३९,५१,३४२/- 
िडसबर २०१६ ४७,४८,५४,४२३/- १८,७३,५५,३०६/- 

  लेखािवषयक (Accounting) न दी घे  याक रता कॉ  नीझंट माफत ईआरपी सगंणक णाली सु  
कर  यात आली असनू  यामधनू अदयाप जमा खच त  ते/िववरणे िमळत नाही  यामे  य अदयाप िवकासीकरण 
चाल ु आहे. टॅली ही सगंणक णालीम  ये लेखािवषयक न दी घेऊन जमा-खच त  ते तयार करावे लाग  याने 
काहीसा िवलंब होत आह.े   
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  तरी माह ेजलैु २०१६ ते  िडसबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त  ते न द घे  यासाठी 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर. 

िनणय .२५२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जुलै २०१६ ते  िडसबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा-खच 
त यां चे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२० त कालीन कायकारी अिधकारी व मु यलेखािधकारी यांचे खुला याबाबत. 

ताव– माह े एि ल २०१५ मधील तांदळू करणाबाबत मा.िज हािधकारी सो. तथा सिमती सद य यांनी मा.अ य  
महोदय यांना िद.१८/०९/२०१५ रोजी गोपनीय अहवाल सादर केलेला आह.े या अहवालाव न सबंंधीतानी 
सिमतीची पवु मंजरुी न घेता चकु ची कायवाही , िदरंगाई व हलगज पणा के याचे िदसनु येते, याकरीता सं थानचे 
मु यलेखािधकारी, यांचेसह त कालीन कायकारी अिधकारी व त कालीन अिध क, ी साई सादालय 
यांचेकडुन लेखी खुलास ेमागिवणते याव ेअस ेमा.ि द यीय सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .३५४ नसुार ठरले. यानुसार सबंिधतांना कारण ेदाखवा नोटीसा काढ यात आले या हो या.  
ी राज  मा तीराव जाधव, माजी कायकारी अिधकारी यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/११६/२०१६ 

िद.०८ एि ल, २०१६ रोजी दे  यात आलेली नोटीस– 
आपण ी साईबाबा सं थान िव त यव था , येथे ितिनयु ने िद.३०/०९/२०१४ ते ३१/०८/२०१५ 

या कालावधीत कायकारी अिधकारी पदावर कायरत असतांना तांदळु करण मा. यव थापन सिमती या 
िनदशनास न आणता चकु या प तीने हाताळून याम ये िदरंगाई व हलगज पणा के याचे खालील बाब व न 
आढळून आले आह.े 

१. मु य लेखािधकारी यांचे िद.१०/०४/२०१५ चे अहवालाम ये भांडारपालाने गोडाऊनमधील गह व 
तांदळा या साठयाबाबत िद.१०/०१/२०१५ रोजी आपणाला अहवाल सादर के याचे िनदशनास येते, यावर 
आपण ह े करण ी.बी.डी.साबळे, शासक य अिधकारी  यांचेकडे सपुतू केले, तथािप यांनी िदनांक 
३१/०३/२०१५ पयत काही कारवाई केली नाही व यांचे सवेािनवृ ीनंतर आपण हा अहवाल दे याबाबत मु य 
लेखािधकारी यांना सचुिवले होत.े मग १०जानेवारी २०१५ते मु य लेखािधकारी यांनी अहवाल दईेपयत आपण 
जाणीवपवूक या करणाबाबत पढुील कारवाई कर यास हलगज पणा व िदरंगाई के याचे प  होते . अिध क, 
भांडार यांनी आप याला अहवाल सादर के यानंतर वेळीच या करणात ल  िदले असते तर हे करण कदािचत 
घडलेही नसते व सं थानची िवनाकारण झालेली बदनामी टळली असती. 

२. आपण मु य लेखािधकारी यांना हे करण गंभीर होते तर याबाबत अहवाल सादर कर यासाठी 
एखादया िविश  बाबीचे सिव तर लेखाप र ण/चौकशी कर याचे गोपनीय आदशे लेखी व पात का िदले नाही? 
यामळेु या करणाची गंभीरता ल ात येऊन याबाबतचे लेखी रेकॉडही तयार होऊन उपल ध रािहले असत.े 

३. सादालय िवभागाने तांदळूाचे आळया, िकडे आढळून आ याचे आपणाकडे िद.९/४/२०१५ 
रोजीचे िटपणी दारे सादर के यानंतर लगेचच १िदवसात मु य लेखािधकारी यांचा िद.१०/०४/२०१५ अहवाल 
घेणे, िद.१४/४/२०१५ रोजी जाणीवपवूक ठरिवक अिधका यांना नोटीस देणे, याबाबतची फाईल संबं िधत 

शासिकय अिधकारी यांचे वा रीिशवाय (िवहीत कायालयीन प त सोडून) व र ांकडे सादर करण े या बाबी 
सशंया पद आहते. 

४. मा.िज हािधकारी, अहमदनगर तथा सद य, ी साईबाबा सं थान िव त यव था , िशड  येथे 
आ यानंतर िकंवा यव थापन सिमती सभेत चचसाठी ठेवा अशी सचूना िद यानंतरही िद.३१/८/२०१५ पयत 
आपण हा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर केला नाही व आपण सवेामु  हो या या िदवशीच 
मा.िज हािधकारी यांचेकडे जाणीवपवूक च य प तीने सदरची फाईल सादर केलेली आह.े  

५. मा.िज हािधकारी यांचेकडे अपूण कागदप  सादर केली तसचे िद.२९/४२०१५ रोजी या करणी 
िदलेले आदेश, िदलेले पेमट, घेतलेले आ ेप, धरुीकरण यासंबं िधत मािहती मािगतली होती. ती कुठलीही मािहती 
त परतेने सादर केली नाही.  

६. सदर तांदळू िद.१५-१६/४/२०१५रोजी सील के यानंतर तो व छ कर यासाठी वेळोवेळी सादर 
केले या िटप यांवर"कृ.चचा" अस ेअगर िवपय त शेरे िलहन करण लांबवण,े याला वेगळी िदशा देण ेव तांदळू 
व छते या कामाला मा यता दे यासाठी ३मिह यांचा अवधी लावण े हे आपले वतन सशंय िनमाण कर यास 

परूक आह ेव सं थान या िहताचा थोडाही लवलेश याम ये नाही. 
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७. सदर तांदळू व छ के यानंतर खा यास यो य रपोट येण,े आपण या करणी वेळीच ल  न 
िद यामळेु सं थानला दसुरा तांदळू खरेदी करावा लागणे , याम ये सं थानचे भांडवल गुंतण,े तसचे व छ 
करणसेाठीची ि या िवलंब करणे या काळात दसुरा तांदळू खरेदी के यामळेु भांडवल अडकून पडणे या बाबी 
घड या आहते. 

८. जो तांदळू िद.७/४/२०१५ पयत सादालयात भ ांना साद पाने खाऊ घालत होत.े तोच तांदळू 
िद.८/४/२०१५ चे सादालया या िटपणीव न िसल क न वापर यास ितबंद केला. वा तिवक पाहता सदर 
तांदळाची लॅब माफत तपासणी क न याचा अहवाल यव थापनास दऊेन यावर िनणय घेण ेगरजेचे होत.े परंतू  
आपण तस ेन करता पर पर तांदळू वापरण बंद केले. यानंतर सदर तांदळू भ ांना साद पाने वापर यास अ न व 
औषध शासन िवभागाने खुला केला आह.े 

  सदर करणात आपली कृती सशंया पद िदसनू येते करण हाताळताना आपण सव बाबी 
मा. यव थापन सिमती या िनदशनास आणण ेगरजेचे होते व सिमतीने मा यतेने पढुील कायवाही करणे अपेि त 
होते परंत ु आपण बेकायदेशीरपण े व यव थापन सिमतीला अंधारात ठेवनू वत या अिधकारात चकु ची 
कायवाही केलेली िदसनू येते. आपण एका आंतररा ीय तरावर नावाजले या सु िस  दवे थानचे शासक य 

मखु हणनू कायरत असतांना आप याकडून व रल माण ेघडले या बाब ची अपे ा न हती. सदर करणामळेु 
िविवध वृ प  तसचे इले ॉिनक िमिडयाम ये बात या िस  झा यामळेु साईभ ां या मनात सं थानची ितमा 
मलीन झाली, सं थान या नांवलौिककास बाधा पोहोचनू सं थानची िवनाकारण बदनामी झाली आहे . 

  याबाबत आपणावर िश तभंगाची कारवाई कर यासाठी शासनाकडे ताव का सादर कर यात येऊ 
नये? या बाबतचा लेखी खलुासा ७िदवसाचे आंत सादर करावा अ यथा याबाबत आपले काही हणण ेनाही असे 
समजनू उिचत कारवाईसाठी शासनाकडे अहवाल सादर केला जाईल याची न द यावी . 

ी राज  मा. जाधव यांनी यां चे िद.१८/४/२०१६ रोजीचे प ा वये िदलेला  खुलासा-  
सिमतीने िवषयां िकत बाबी करणी िद.०८/१०/२०१५ रोजी ठराव पा रत के यानंतर ब याच 

िवलंबानंतरही मला माझे हणण ेमांड याची संधी दे यात आली न हती. तथािप, आता सदंभ .२ येथील मा या 
प ा वये मी िवनंती के यानुसार माझा खलुासा मागिव यात येत आह.े याब ल मी सिमतीचा आभारी आह.े उ  
ठरावाम ये सिमतीचे सद य तथा िज हािधकारी, अहमदनगर यांनी सिमतीला सादर केले या गोपनीय प ातील 
नमदू बाब वर माझा खुलासा मागिव याचे ठरले अस याने मी उ   

सदंभ-२ येथील प ा वये िज हािधकारी, अहमदनगर यां या प ाची मागणी केली होती. तथािप उ  
प ासोबत ती दे यात आलेली नाही. तथािप, मला पाठिव यात आले या नोटीसमधील सव मु े या प ात नमदू 
आहते अस ेगिृहत ध न मी मु ेिनहाय खुलासा पढुील माणे सादर करीत आह े: 

  मु ा . १: अिध क, भांडार िवभाग यांनी गह व तां दु ळा या साठयाबाबत िदले या 
अहवालावर कारवाई कर यास जाणीवपूवक िदरंगाई करणे.  

  भांडार अिध क यांनी िद.१०/१/२०१५ रोजी अहवाल सादर के यानंतर लागलीच यशी संबिधत 
नसलेले त कािलन शासक य अिधकारी ी साबळे यांना मी याबाबतची तपासणी व तिु थतीदशक अहवाल 
सादर करणेबाबत सचुिवले होते व यासाठी या करणी कधी कधी या खरेदीपोटी िवलांची अदागयी झाली याचा 
तपशील सादर कर याबाबत दखेील याच चच यावेळी लेखािधका यांना सचुित केले होत.े तथािप, वेळोवेळी 
सचूना दऊेनही ी. साबळे यांनी माच २०१५अखेर यां या सवेािनवृ ीपय त अहवाल सादर केला नाही ही 
व तिु थती दशक मािहती मी सिमतीला थम सादर केले या िद .२९/०४/२०१५ या तावाम ये प पणे नमदू 
केली होती. शासन अिधका यांसार या व र  वग -१अिधका यां या सदर कृतीबाबत सिमतीने उिचत 
कारवाईबाबत सचुिवण ेयामागे अपेि त होते. धा या या अित र  साठयाबाबतची चौकशी मी वत: सु  केली 
होती. यामळेु याम ये मा याकडून िदरंगाई अथवा हलगज पणा घडला अस े हणण ेउिचत होणार नाही व असे 
कर याचे मला काही कारणही न हते. यातील खरेदी ि या ही फार पवू च पार पडली होती. यामळेु ह े करण 
कदािचत टाळता आले असते. याचा अथ प  होत नाही.  

  मु ा . २: मु य लेखािधका यांना लेखाप र ण/ चौकशी कर याचे आदेश गोपनीय का 
िदले नाहीत.  

  मु य लेखािधका यांना लेखाप र ण अथवा चौकशीचे आदेश मी के हाही िदलेले नाहीत. िकंबहना या 
करणी चौकशी कर यास स म नाहीत. यांना मी केवळ या पोटी अदा कर यात आले या र कमा व प रमाण 

याबाबतची मािहती सादर िबलाव न सकंिलतपण े दे या या सचूना के या हो या , ही मािहती अिभलेखावरील 



95 
 

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

खु या व पातील अस याने यासाठी  गोपनीय सचूना दे याची आव यकता न हती. यांनी सादर केलेली मािहती 
लेखा व पात अिभलेखावर उपल ध आहे. चौकशी या ट यातील या बाबी गोपनीय व पात हाताळणे 
आव यक आहे, या सव बाबी मी गोपनीय व पात हाताळ या अस याने सदरह कागदप ांचे अवलोकन करता 
प  होईल. 

  मु ा . ३: लेखािधका यांचा अहवाल ३िदवसांत घेणे, जाणीवपूवक ठरािवक अिधका यांना 
नोटीस देणे, याबाबतची फाईल शासक य अिधकारी यां चे वा रीिशवाय हाताळणे:  

  वर मु ा .१येथे नमदू के या माण ेयाबाबतची मािहती सकंिलत कर याबाबत मु य लेखा िधका यांना 
यापवू च सांग यात आले होत.े यामळेु एका िदवसांत अहवाल घेतला ह े हणण ेव तिु थतीला ध न नाही. या 
अितरी  धा य खरेदी ि येशी सबंं िधत कोणकोणते अिधकारी या िठकाणी कायरत होते याबाबतची मािहती 
िवषयक अहवाल कामगार िवभागाकडूनच घे यात आला होतो. जो अिभलेखावर उपल ध आहे. यानंतर या 
नोटीसचे ा प दखेील कामगार अिधका याकडून तयार क न घे यात आले होते जे मी पढेु सधुारीत क न 
गोपनीयरी या िनगिमत केले होते. मा या सहीने िनगिमत हावयाचा यवहार अथवा िट प या मी वत: तयार 
कर याम ये गैर काहीही नाही. 

  मु ा . ४: िज हािधकारी यां या "सदरचा िवषय यव थापन सिमती या बैठक त चचसाठी 
ठेवणे" अशा सुचना असूनही ३१/०८/२०१५ पयत हा िवषय लं िबत ठेवला.  

  तांदळात अळया अथवा िकडे आढळ याबाबत जे हा वृ प ात बात या आ या, या लगत या िशड  
येथील यव थापन सिमती या बैठक म ये िज हािधका यांनी सिमती या अ य ांसम  बैठक पूव  संबं िधत 

शासक य अिधका यांना बोलावनू यां याकडे या अनाव यक खरेदीबाबत िवचारणा क न आपण वत: या 
घरी राशन भरतांना एवढया मोठया माणात खरेदी करता काय? अशा दखेील यांना िवचारणा क न यां याकडून 
झाले या नकुसानीची वसलुी करा अशा सचूना अ य ांसम  वत : िद या हो या. या अनषुंगाने िविहत 
कायप तीनुसार या खरेदीशी संबिधत असले या सवाचा ाथिमक खलुासा घेऊन ताव यव थापन 
सिमती या मा यतेसाठी च य प तीने िद.२९/०४/२०१५ रोजी थमत: सादर केला होता. यावर 
िज हािधकारी महोदयांनी या अितरी  कागदप ांची मागणी केली होती या सव कागदप ांची पतूता क न पु हा 
हा ताव २०मे,२०१५दर यान यव थापन सिमती या मा यतेसाठी पु हा दसु यांदा सादर कर यात आला. 
याबाबत या िट पणीवर िज हािधका यांनी मागणी केलेली सव कागदप े सोबत सादर केली आहते याचा प  
उ लेख कर यात आला आहे, असा उ लेख क नही जर का ती कागदप े आढळली नस यास तशी न द 
िज हािधका यांनी िविहत शासक य कायप तीनसुार यावर न द क  शकले असते. तसचे हा िवषय च य 
प तीऐवजी यव थापन सिमती या बैठक त ठेवावा अशा सचुना यावर नमदू क न मा .अ य ां या मा यतेसाठी 
सादर क  शकले असते. यावर अं ितम िनणय घे याचे अिधकार ह े सिमती या अ य ांना आहते ह े वेगळे 
सांग याची गरज नाही.  

  अनषुंगाने नमदू कर यात येते क . िज हािधकारी यांनी मला याबाबत अशा त डी सचूना कधीही के या 
न ह या व तसे केले असते तर जो ताव च य प तीने सादर केला होता तो तशाच यव थापन सिमतीसमोर 
ठेव यास मला वत: कोणतीही अडचण न हती. सदर मािहतीचे अवलोकन करता हा ताव वेळोवेळी 
सिमती या िनदशेानुसार तयार क न ितस यांदा ३१/०८/२०१५ रोजी सिमतीसमोर सादर कर यात आला होता. 
हा ताव अं ितमत: जे हा सादर केला यावरील िट पणीम ये अ य ांनी केले या सचूना नुसार तांदळु 
सफाईबाबत कर यात आलेली कायवाही बाबतचा अहवाल हा भांडार अिध कांकडून ऑग ट या शेवट या 
आठवडयात ा  झा यानंतर लगेचच ितस यांदा सादर कर यात आलेला आह.े या सादर कर यात आले या 
िट पणीम ये या सव बाब चा सिव तरपणे उ लेख आहे. िदनांक ३१/०८/२०१५ हा मा या सवेामु चा शेवटचा 
िदसत असला तरी या िदवशी अस े ताव मी सादर क  शकत नाही असा कोणताही िनयम नाही. 

  मु ा . ५: िज हािधकारी यांनी २९/०४/२०१५ रोजी िदले या आदेशानुसारची मािहती 
त परतेने सादर केलेली नाही.  

  िद.२९/०४/२०१५ रोजी थमत: ताव मा या तराव न च य प तीने िज हािधकारी यांना सादर 
केला होता व यानंतर काही िदवसांनी िज हािधकारी महोदयांनी उपि थत केले या मु ांसह न ती मला ा       
झा यानंतर तसेच मु ांत नमूद के या माण ेती लागलीच पु हा २०मे या दर यान सादर कर यात आली आह.े 
सबंं िधत िट पणीम ये याचा प  उ लेख असनू यानसुार कागदप े तपास यास िज हािधकारी यावर अस ेनमदू 
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क  शकले असते. तथािप यावर काहीही नमदू न करता व तारीखही न न दिवता १५-२० िदवसांनी ती कागदप े 
यांनी परत पाठिवली होती.  

  मु ा . ६: िदनांक १५ व १६ एि ल रोजी तां दु ळ सील के यानंतर तो व छ कर यासाठी 
परवानगीस िवलंब करणे.  

  शासनाने सादर केले या िट पणीवर "कृपया चचा" असे िलिहले या शे याचे िवपय त अशी                                                                                       
सभंावना करणे चकु चे आहे. चचा हणनू नमूद के यानंतर सबंं िधत अिधकारी येऊन चचा करतात व या चच या 
अनषुंगाने िट पणी या व पात फेरसादर कर यात येते ही सवसाधारण कायप ती अवलंिब यात आलेली आह.े 
अ न व औषध शासनाने सदरचा तांदळु वापर यास ितबंध के यानंतर यांची परवानगी घेऊन थमत: याचे 
धरुीकरण कर यात आले. धरुीकरण के यानंतर तो माल पणुपणे झाकून ठेवनू काही कालावधीसाठी याची ित ा 
करावी लागते याची आपणांस क पना असावयास हवी. यांनतर या करणी सफाईसाठी वेळोवेळी कोणकोणती 
कायप ती अवलंिबली याबाबतचा त कािलन अ य ांना सादर केले या अहवालाची त सोबत जोडली आह.े 
यामळेु याम ये मा याकडून कोणताही िवलंब झालेला नसनू याबाबत नाहक संशय य  करण ेउिचत नाही. 

  मु ा . ७: तां दु ळ व छ कर याची ि या लांबिव यामुळे सं थानाला दु सरा तां दु ळ खरेदी 
करावा लागणे व या खरेदीमुळे सं थेचे भागभांडवल अडकून पडणे.  

  तांदळा या अित र  खरेदीमळेु सं थानचे अनाव यक भागभांडवल अडकून पडले व सं थानचे 
आिथक नकुसान झाले. हा मु ा सिमतीने या िठकाणी मा य के याबाबत सिमतीचा मी आभारी आहे. तांदळाम ये 
अळया व िकडे सापड यामळेु अ न व औषध शासनाने हा तांदळु सं थानला वापर यास ितबंध के यानंतर तो 

सादालया या वापरासाठी घेण ेकदािप श य न हते व चाल ूअसले या सादालयात तांदळाची यव था करणे 
म ा  होते. सु वातीला तातडीने बराच आव यक तेवढा तांदळू देणगी व पात उपल ध क न घे यात 

आ यानंतर यव थापन सिमतीने मा य केलेला आव यक िनिवदा दर हणजे पवु या .३८५१अथवा 
.३३४०या दरा या तुलनेत . २९७५या नवीन दराने खरेदी कर यात आला होता. सं थानचे भांडवल याम ये 

गुंतिव याचा  न हता तर ती एक आव यक बाब होती. तथािप, यापवु  आव यक भरमसाठ माणात चढया 
दराने तांदळू खरेदी के यामळेु सं थानचे मोठया माणात भागभांडवल अडकून पडण े तसचे आिथक नकुसान 
होणे, या खरेदी ि येशी मी संबिधत नस यामळेु मा यामळेु सं थानचे आिथक नकुसान झाले हे हणण ेउिचत 
होणार नाही. तसचे याबाबतचा ताव अं ितमत: ३१/०८/२०१५ रोजी यव थापन सिमतीला सादर कर यात 
आला यावेळी भांडारपालाने तांदळू सफाईमाफत सादर केलेला अहवालाम ये मिहला बचत गटाने तांदळू साफ 
के यानंतर या जाळया या/पुंज या या व पात तांदळु सफाई न होऊ शकले या अशा १८ते २०गोणी इतका 
तांदळू वेगळा काढला होता. याचा भांडार अिध का या अहवालात व मा या िट पणीत प  उ लेख आह.े तो 
दखेील पु ढे भ ांना खा यासाठी वापर याची िकमया सं थे या संबं िधत अिधका यांनी पार पाडली आहे. याब ल 

शासनाचे कौतकु कर याची आव यकता वाटते . तांदळु वापर यासाठी अ न व औषध शासनाचा अहवाल हा 
ऑ टोबरम ये ा  झा याचे आप याच ठरावात नमदू केलेले िदसते . यामळेु यापवू  हा तांदळू वापरात आणणे 
कदापी श य न हते, ह ेपु हा एकदा आवजनु नमदू कर यात येत आहे. 

  मु ा . ८: तांदळाची लॅबमाफत तपासणी क न अहवाल यव थापनास न देता पर पर 
तां दु ळ वापरणे बंद करणे.  

  तांदळात सापडले या अळया व िकडे याबाबतचा अहवाल सादालया या आचा यांपासनू सव 
कमचारी, भांडार अिध क, सबंिधत शासक य अिधकारी यां यामाफत सिमतीकडे सादर झाला. यांचे 
हीडीओ व फोटो आजही अिभलेखावर उपल ध आहते. यातील अळया व िकडे साफ कर याची ि या क न 

दखेील काही अळया व िकडे िशजवले या भाताम ये सापडत अस याची बाब आचा यांनी नमदू केली होती. 
अशा ि थतीत एखा ा भ ाने याबाबत त ार केली असता सदर सं थाना या संबं िधत सव अिधका यां िव  
अ न व औषध शासनाकडून गु हा दाखल होऊ शकला असता व यामुळे सं थानचीही जगभर नामु क  
झाली.असती व ही नामु क  टाळ यासाठी सव संबिधतांशी चचा क न सारासार िवचारपवूक हा तांदळू वार याचे 
बंद कर यात आले व या लगोलाग अ न व औषध शासना या अिधका यांनी सदरह तांदळाची पाहणी 
के यानंतर तो वापर यास ितबंध करणारे प  सं थानला िदलेले आह.े व तो खा यास अयो य अस याची पु ी 
केली आह.े अस े असतांना आणखी वेगळया लॅबचा रपोट दे याची आव यकता न हती. वर के या माणे 
लगेचच या िवषयी यव थापन सिमती या बैठक त त डी चचा झाली होती. यानंतर या करणी यावया या 
द तेबाबत सिमती या अ य ांनी मला वेळोवेळी केले या सचुना व यावर मी पाठिवले या उ रा या 



97 
 

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

तपशीलाचे कागदप  सोबत जोडले आहते. याव न याबाबतची मािहती यव थापन सिमतीला वेळोवेळी 
अवगत कर यात आली होती ह े प  होते. अ न व औषध शासनाने हा तांदळू वापर यास नंतर खुला केला 
असला तरी यासाठी तो वापर यास सरुवातीला ितबंध यांनीच केला होता व तो वापर यास यो य कर यासाठी 

शासनाने याचे धरुीकरण करणे, मशीनवर तो साफ क न यानंतर िविहत कायप तीचा अवलंब क न मिहला 
बचत गटाची यासाठी िनयु  क न यां याकडून साफ करण ेयासारखी लांबलचक ि या पार पाड यानंतर हे 
श य झाले आह ेही गो  यव थापन सिमतीने नजरेआड करणे इ  होणार नाही.  

  उ  करणी िविहत कायप तीचा अवलंब क नच शासनातील सव संबिधत अिधकारी/कमचारी 
यां या ा  अहवालानुसारच या या वेळी आव यक असले या कृती मा याकडून कर यात आलेली आह.े 
आिण या िवषयाबाबतची मािहती यव थापन सिमतीला च य प तीने तसेच अ य ांना वेळोवेळी सादर 
केले या अहवाला दारे अवगत कर यात आलेली आह.े सिमतीला आव यकता वाट यास याबाबत या 
कागदप ांची य थांमाफत पडताळणी क  शकतात. य थांमाफत पडताळणी कर या या मागणीचे कारण असे 
आह े क , याम ये दोषी असणा या अिधका यांनीच सिमतीसमोर ताव तयार क न सादर केला अस याने 
यातील हे परुावे जाणीवपवूक मा . अ य  यां या िनदशनास यांनी आणलेले नाहीत. िद. १०/०८/२०१५ या 

ठरावात उप कायकारी अिधकारी यांनी तस ेनमदू केले आह.े अशी वा यरचना िदसते. उप कायकारी अिधकारी 
यांचा या अित र  खरेदीत सहभाग अस याने यांचे िव  दखेील या करणी कारवाई तािवत आह.े ह ेमु ाम 
िनदशनास आण यात येत आह.े  

  सं थान या या सव अिधका यां िव  यां या गैरकृ याबाबत काहीना काही मु ांवर मी कारवाई सु  
केली होती व याही करणात यां यािव  कारवाईचा ताव मी यव थापन सिमतीला सादर केला होता. 
यामळेु शासनातील ह े सव सबंं िधत अिधकारी जाणीवपवूक या बाबतची मािहती दडवनू न याने पदभार 
वीकारले या कायकारी अिधकारी तसचे अ य  यांची िदशाभलू करीत आहते अस े माझे प  मत आह.े 

स थाना या शासनातील या अिधका यां  िव  मी गैरकृ याब ल कारवाई सु  केली आह े यां याकडून या 
करणी तातडीची खरीखरुी मािहती सादर केली जा याची अपे ा ठेवता येणार नाही . तथािप, या सव बाबतीत 
यां याकडून करणाची मािहती असले या िज हािधका यांची देखील िदशाभूल केली जात आह े क  ते 

जाणीवपवूक अशी भिूमका घेत आहते याबाबत आ य वाटते .  
  सं थेमधील मा या कारिकद त सं थे या हॉि पटलमधील दोन डॉ टरांना टट खरेदी करणात 

िनलंिबत केले होत.े औषध खरेदी िनिवदमे ये नसले या दसु या कंपनी या कमी दजाची पयायी औषध ेखरेदी 
करण ेइ यादी बाबी मी उघडक स आण या आहते व या कमचा यांना यव थापन सिमती या मा यतेने िनलंबन 
कर यात आलेले आह.े पढेु याबाबत लेखाप र ण अहवालाम ये या बाबी प  झा या अस याचे कळते . 
यानंतर मी राबिवले या पारदशक िनिवदा ि याम ये जवळजवळ .३०कोटी या औषधां या खरेदीम ये 

जवळपास .१०कोटी इतक  सं थान या र कमेची बचत झालेली आह े व ही बचत करताना औषधां या 
दजाम ये कोणतीही तडजोड केलेली नाही. अशाच प तीने धा य खरेदीम ये दखेील खुली व पारदशक प ती 
अवलंिब यामळेु पवू या .३८५१या दराने खरेदी केलेला तांदळुा या तलुनेत याच जातीचा दजदार तांदळू 
.२९७५पय त खरेदी केलेला आह.े यामळेु सं थाना या िनधीची बचत कर याम ये कसोशीने य न केले असनू 

याबाबत आव यकता भास यास या संदभातील ठरावाचे अिभलेख य थांमाफत तपासणी क न यव थापन 
सिमती याची खातरजमा क  शकते. 

  ततु करणी वर नमदू केलेले िववेचन आपणाला या करणाची िनि त क पना ये यासाठी परेुशी 
आह े अस े वाटते. या सव करणांम ये मखु मु ा हा गह व तांदळाची अनाव यक अित र  खरेदी झाली 
होतीकाय, दर एवढा उ च असण ेव या अनाव यक व भरमसाठ खरेदीमळेु सं थानचे नकुसान झाले आह ेकाय 
याबाबत िनि  भिूमका यव थापन सिमतीने िवचारात घे याची गरज आह ेव हाच मु ा यव थापन सिमतीला 
वेळोवेळी  सादर केले या ठरावाम ये मी सिमतीसमोर मांडलेला आह.े तथािप, या मु य मु ाला जाणीवपवूक 
बगल दे याची, िदशाभलू कर याची बाब शासनाकडून केली जात आह.े यव थापन सिमतीसमोर मी च य 
प तीने जो ताव सादर केलेला आह े यावर िनणय हो याची आव यकता असतांना केवळ िदरंगाई करण ेगैर 
अथवा शासक य टुीबाबतचे गैरलाग ूमु े या िठकाणी उपि थत क न मु य मु ापासनू सिमतीला दरू नेले जात 
आह ेअस ेया िट पणीव न िदसते.  

  मी सादर केलला ताव हा सिमतीसमोर थमत: िद.२९/०४/२०१५ रोजी सादर केला असनू यावर 
िनणय घे याऐवजी तो अ ाप पय त दडपणे हे कोण या िविहत कायप तीत बसते याबाबत आव यक वाट यास 
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शासना या िवधी व याय िवभागाचा िकंवा या मा.उ च यायालयाने सिमती गठीत केली आहे यां याकडून 
मागदशन घेता येईल. 

  वरील िववेचनासह या करणी मी मागणी केलेली कागदप े शासनाने मला उपल ध क न िद यास 
या करणी आणखी िव ततृ व पात माझे हणणे सादर कर याचा ह क मी राखनू ठेवत आहे . व माझा उ  

खलुासा मा य कर याची सिमतीला माझी िवनंती आह.े  
  त  कालीन मु  यलेखािधकारी ी.िदलीप रघुनाथ िझरपे, यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/ 

४५५२/ २०१६ िद.०५ माच, २०१६ रोजी दे  यात आलेली नोटीस 
आपण ी साईबाबा सं थान िव त यव था , येथे ितिनयु ने िद.३०/०९/२०१४ ते ३१/०८/२०१६ 

या कालावधीत कायकारी अिधकारी पदावर कायरत असतांना तांदळु करण मा. यव थापन सिमती या 
िनदशनास न आणता चकु या प तीने हाताळून याम ये िदरंगाई व हलगज पणा के याचे खालील बाब व न 
आढळून आले आह.े 

१. १ ऑ  टोबर २०१३ ते ३१ माच २०१४ या कालावधीतील सं  थानम  ये कायरत असले  या िविवध 
िवभागांचे लेखाप र ण ी. सरेुश डौले आिण कंपनी, चाटड अक टट, राहरी यांनी क न लेखाप र ण  

अहवाल सादर केला होता. भांडार िवभाग लेखाप र ण अहवालात सव साधारण दोष ं . २ 
भांडार िवभागात वषाअखेरीस असणारा गह व तांदळू यांचा  टॉक मोठया माणावर िदसनू आला परंतू  
 यास क ड लाग ूनये  हणनू काळजी घे  यात यावी अ  यथा नकुसान संभवते असा अहवाल ११ एि ल, 

२०१४ रोजी िदला आह.े  
या दोषावर आपण काहीच कारवाई केलेली नाही. िकमानप ी ही बाब सं  थानचे मा. 

कायकारी अिधकारी अगर इतर व र  ठां  या िनदशनास आणनू देण ेगरजेचे होते.  
२. आपण तांदळू साठा असतांना अितरी  त खरेदी के  याचा अहवाल िदलेला आहे. आपण 

अहवाला माणे तांदळु अित र  त खरेदी केला होता तर  याची बीले आपण का आदा केली ? कारण 
तांदळूाचा जादा आहे जे आप  याला सरेुश डौले या अंतगत लेखाप र कांनी िदले  या अहवालाव न 

ात होते कारण अंतगत लेखाप र ण िवभाग हा आप  या िनयं णाखाली कायरत आह.े तरी दखेील 
आपण तांदळूाची बीले आदा केली आहते  हणजेच आपणांस तांदळूाची खरेदी अित र  त होत आह ेहे 

ात असनूही आपण  याकडे जाणीव पवूक दलु  के  या चे िस  होते.  
३. आपले अहवालाम  ये आपण ट   याट   याने मालाची खरेदी कर  याऐवजी एकदम तांदळाची खरेदी 

केली ही बाब कषाने ठळकपणे िनदशनास आणलेली आहे. तसेच एकाच वेळी माल  वीकृती, 
मालाचे आवक जावक यावर पयवे क य िनयं णाचा अभाव इ. करणामळेु र  कम . ४३,४८,९२८/- 
चे आिथक नकुसान झालेचे नमदू केले आहे . आपण मु  य लेखािधकारी या अ  यंत जबाबदारी  या 
पदावर काम करीत असनूही अंतगत लेखाप र क यानंी सादर केले  या िद.११/०४/२०१४  या 
अहवालातील दोषांवर जाणीवपवूक ल  िदले नाही. यामम  ये हलगज पणा व िदरंगाई के  याचे  प  ट 
होते.  

४. आप  या अहवालाम  ये सदर तांदळू हा ऑग  ट व स  टबर २०१४ म  ये खरेदी कर  यात आलेचे व 
आणखी तो दोन मिहने परेुल इतका िश  लक आह.े अस ेनमदू केले आहे. अंतगत लेखाप र क यांनी 
आपणाला ११ एि ल २०१५ रोजी गह-तांदळू साठयाबाबत अहवाल िदलेला असतांनाव अंतगत 
लेखाप र ण िवभाग आपले अधीन  त कायरत असतांना, आपण सदर बाब कडे ल  का िदले नाही. 
ऑग  ट  स  टबर २०१४ म  ये तांदळू खरेदी कर  यापवू  वरील बाब व र  ठांचे िनदशनास का आणली 
नाही. या बाबीव न सं  थान ती आपली काही िन  ठा नाही हे िस  होते.याम  ये ल  घालावे ही 
आपली नैितक जबाबदारी असनूही आपण याकडे जाणीवपवूक दलु  केले आहे .  

५. आपणाला तांदळू करणात कोणी चौकशीचे अिधकार िदले होते काय? िकंवा चौकशी क न अहवाल 
एक िदवसात सादर करणबेाबत कोणी लेखी आदशे िदले होते काय ? याबाबत कोठेही अढळ होत 
नाही. अंतगत लेखापरी ण िवभागाचे भारीपदी व र  ठ लेखापाल / .व र  ठ लेखापाल यांचे िनयं ण 
असतांना सदर करणाचा अहवाल मा  थेट आपण सादर केला आह.े ही आपली कृती संशया  पद 
आह.े  

६. मा.कायकारी अिधकारी यांना सदर करणाचा अहवाल सादर करतांना गोपनीय  व पात आवक 
िवभागाला सादर करण ेगरजेचे होते. तथािप आपण हा अहवाल कशा प तीने कोणाकडे सादर केला  
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याचा बोध होत नाही. सदर अहवालावर दाखल तारीख, आवक नंबर नाही.  यामळेु याकामी 
िवहीत कायालयीन प तीचा अवलंब न के  यामळेु ही आपली कृतीही सशंया  पद आह.े  

७. जो तांदळू सादालया  या  तावाव न कुठलीही खातरजमा न करता वापर  यास ितबंध कर  यात 
आलेला होता. तोच तांदळू अ  न व औषध शासन िवभाग अहमदनगर यांनी वापर  यास खलुा केलेला 
आह.े 

  वरील सव बाबी संशया  पद आढळत अस  यामुळे याबाबत शासक य कारवाई का 
 तािवत कर  यात येऊ नये? याबाबतचा लेखी खुलासा ७िदवसाचे आंत सादर करावा अ यथा 

याबाबत आपले काही हणण ेनाही अस ेसमजून उिचत कारवाई कर  यात येईल, याची न द यावी. 
त कालीन मु  यलेखािधकारी ी. िदलीप रघुनाथ िझरपे यांनी यां चे िद.२४/११/२०१६ 

रोजीचे प ा वये िदलेला खुलासा– 
उपरो  त िवषयासबंंधी आपण मला संदभ . १ मधील प ा  वये िद.०५ माच २०१६ रोजी नोटीस िदली 

होती.  या अनषुंगाने मी संदभ .२ म  ये नमदु केले  या प ा  वये तांदळु खरेदी गैर कारासंबंधी िज  हािधकारी 
यांनी मा.अ  य ांना िदले  या अहवालाची त मागीतलेली होती. ती मला नो  हबर २०१६म  ये िमळाले आह.े 
 या अनषुंगाने िवषयांक त करणी मु ेिनहाय पुढील माण ेखलुासा करत आह.े  

मु ा .१– आपण माझा िशड  येथील कालावधी ३०/०९/२०१४ ते ३०/०८/२०१५ असा 
दशवून मला कायकारी अिधकारी असे संबोधले आहे.  

खुलासा:- मी कायकारी अिधकारी नसनू मु  य लेखािधकारी या पदावर कायरत होतो. माझा िशड  
सं  थान येथील मु  यलेखािधकारी या पदावरील कालावधी १ मे २०१४ ते ६ जून २०१६ असा होता. वैधािनक 
लेखाप र काने, तांदळु गह खरेदी करणी ४३ ल  पये नकुसानीस कारणी ठरलेला गैर कार हा ३१ माच 
२०१४ पवु  चढया भावाने हजारो ि वंटल अित र  त गह व तांदळु खरेदी कर  यात आला होता. २०१४-२०१५ 
चा वैधािनक लेखाप र ण अहवाल पहावा. सदरील गैर कार मा या कालावधीत घडलेला नाही. परंत ुसदरील 

करण, गैर कारास कारणीभतु असणारे कमचारी व अिधकारी यांनी हाताळले अस  याने  यानंी आपणाकडे 
चकु ची मािहती व चकु चे  ता व सादर केले आहते. प रणामी गेली िदड वषापासनू संबंधीत करणावर िनणय 
घे  यास िवलंब होत आहे.  

  मा. िज  हािधकारी यांनाही चुक ची मािहती पुरिव  यामुळे मा.िज  हािधकारी यांचा अहवाल 
कसा सदोष झाला आहे याचे पुरावेच मी आप  या समोर सादर करत आहे.  

मु ा . २:- ३१ माच २०१४ अखेर झाले  या अंतगत लेखा प र णावर मी कोणती कायवाही 
केली.  

खुलासा. ३१ माच २०१४ अखेरचे अंतगत लेखाप र ण अहवाल ३१ माच १४ नंतर  हणजेच 
११/०४/२०१४ रोजी ा  त झाला व तो कायकारी अिधकारी यां  या नावाने ा  त झाला. तो पयत चढया भावाचा 
अितरी  त तांदळू व गह खरेदी क न शासक य अिधका-यां  या  वा रीने दयेके पारीतही झाले होते  हणजे 
नकुसान घडून गेले होते. गोपनीय अहवाल तयार करताना िज  हािधकारी यां  या िनदशनास ही बाब आणली गेली 
नाही. िज  हािधकारी यांनी सु ा परुावे पािहले नाहीत. ३१ माच २०१४ अखेर  या अंतगत लेखाप र णा  या दोष 
द ु  तीसाठी प ही िदले होते. शासक य अिधकारी यांनी अंतगत लेखाप र णाची दोष द ु  ती करताना गह व 
तांदळाची क ड लाग ूनये  हणनू यो  य काळजी घेत आहोत अस ेउ  तर िदले.  

चढया भावाचा अतीरी  त गह व तां दु ळ खरेदीमुळे झाले  या नकुसानीस कोण जबाबदार आहे 
हे खालील बाबीव न  प  ट होते.  

a) परुवठादारास मळू आदशे देणारे अिधकारी , उपकायकारी अिधकारीच होते (परुावा  हणनू आदेश 
पहावेत.) 

b)  यानंतर गह तांदळू परुवठादारास  वरीत माल पाठिव  याचे आदशे दणेारे ह े शासक य अिधकारीच 
होते. (परुावा  हणनू शासक य अिधका-यांची  वा रीचे आदशे पहावेत.) 

c) सबंं िधत शासक य अिधका-यांवर पणुवेळ नजीकचे िनयं ण व पयवे ण हे उप-कायकारी अिधकारी 
यांचेच होत.े (परुावा उप-कायकारी अिधका-यांची अिधकार व कत  यसचूी पहावी.) 

d) सदरील गह व तांदळु यांची चलने तयार क न  वा री करणारे अिधकारी ह े शासक य अिधकारीच 
होते. (चलने पहावीत.) 
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e) ३१ माच २०१४ अ पवु ची देयके मंजरु करणारे अिधकारी ह े शासक य अिधकारी हचे होते. (परुावा 
 हणनु ३१ माच १४ पवु  या देयकांवरील  वा -या पहा  यात.) 

उपरो  त सव बाब चा िवचार क नच त  कालीन कायकारी अिधकारी ी.राज  जाधव यांनी शासक य 
अिधकारी व उप-कायकारी अिधकारी आ  पासाहबे िशंद े यांना नोिटस दऊेन कारवाईचा  ताव िज  हािधकारी 
यांना पाठिवला होता. परंत ुिज  हािधकारी यांनी एकही परुावा न पाहता मु  य लेखािधकारी व कायकारी अिधकारी 
यांची कृती सशंया  पद ठरवनू मा. अ  य  यांनाच उलट गोपनीय अहवाल सादर केला. शासक य अिधकारी व 
उप-कायकारी अिधकारी (आ  पासाहबे िशंद)े यां  यावरील कारवाईच  थगीत केली. िवशेष  हणजे यावरच न 
थांबता . ४३ ल   या नकुसानीस उघडक स आणणा-या मु  यलेखािधकारी व कायकारी अिधकारी यांनाच 
नोिटस दे  याचा ठराव पा रत क न घेतला.  

  उपरो  त ठरावाबाबत एक आ  चयजनक बाब  हणजे या ठरावाचा मसदुा हा नकुसानीस जबाबदार 
धरलेले अिधकारी ी. आपासाहबे िशंदे यांनीच तयार केला. (परुावा  हणनु ठरावाचा  ताव पहावा  यावर 
 यव  थापन सिमतीलाच आपासाहेब िशंदे यांनी िनदश िद  याचे  प  ट नमदू केले आहे.) 

  सिमती िनणय न.ं ३५४ पा रत करताना  व  छ केले  या तांदळाचा व अ  न व औषध शासना  या 
खा  यास यो  य अशा माणप ाचा उ लेख केलेला आहे. मळूातच चढया भावाचा अितरी  त तांदळू व गह आिण 
 व  छ केलेला तांदळु हया दोन वेगवेगळया बाबी आहते.  व  छ केलेला तांदळू हा ऑग  ट व स  टबर २०१४ 

म  ये घेतलेला होता. तो खराब होत आहे, आणखी नकुसान सभंवते ह ेमी मा या अहवालात च नमदू केले होते. 
माझा अहवालाचा समारोप पहावा.  

  सिमती िनणय न.ं ३५४ म  ये ३१ माच २०१४ अखेर चढया भावाने खरेदी केले  या गह तांदळाचा 
कुठेही उ  लेख न करता  व  छ केले  या तांदळाचा उ लेख क न व मळु मु ाला बाजुला ठेऊन शासक य 
अिधकारी व त  कालीन उप-कायकारी अिधकारी यांनी  वत:स दोषमु  त क न घेतले कारण  यावेळी मा. अ  य  
व आपण सं  थान  या सिमतीवर नकुतेच ज ू झाले होते . गह व तांदळू गैर  यवहारा  या पवु इितहासाबाबत 
आपणास काहीही कळिवले न  हते. आप  या व अ  य  यां  या नवखेपणाचा परेुपुर फायदा घेतला गेला.  

मु ा . ३:- अित र  त ठरले  या गह व तां दुळ यां  या देयकांबाबत खुलासा  
  ३१ माच २०१४ अखेर घेतलेला तांदळू हा चढया भावाचा व अितरी  त ठरला आह.े  याचे नकुसान 

४३ ल  पये आह.े परुावा  हणनू मा या अहवालामधील भाग २ पान . ३, ४ व ५ पहावे. ३१ माच २०१४ 
पवु  गोडावनू म  ये  आले  या चढया भावा  या अितरी  त गह व तांदळु  वरीत परुवठा कर  याचे आदशे दणेारे 
अिधकारी शासक य अिधकारी आहते. (परुावा  हणनु आदेश पहावेत.  यावरील  वा -या पहा या, यां  यावर 
 या  कालावधीत नजीकचे िनयं ण कोणाचे होते ह ेपहाव.े) हे मी मा या िद. ०८/०३/२०१६  या प ातही नमदू 

केले होत.े मा या प ावर यो  य ती कायवाही कर  याचे शासक य अिधकारी (कामगार िवभाग) यांना आपण 
िनदशही िदले होते. परंतू  कामगार िवभागा  या शासक य अिधकारी यांनी ह े करण गे  या ८ मिह  यापासनू 
दडपनू ठेवलेले आहे.  

मु ा . ४:- तांदळू करणा  या चौकशी  या अिधकाराबाबत आिण तो अहवाल थेट सादर 
कर  याबाबत.  

खुलासा – मळूात ह े आपण ल ात होणे आव  यक आह े क  एखादया करणाची चौकशी आिण 
लेखाप र ण या दोन वेगवेगळया बाबी आहते. मी उपल  ध कागदप ाव न संबंधीत मािहतीचे लेखाप र ण क न 
लेखाप र ण अहवाल सादर केलेला आह.े चौकशी अहवाल न  ह.े  

  त  कालीन कायकारी अिधकारी ी.राज  जाधव यांनी या करणाची सवागीण मािहती व कागदप े 
सकंलीत कर  याबाबत मला सचूीत केले होते. नकुसानीचे माण िनि त कर  याबाबत सचुना के  या हो  या. 
 या माणचे मी कायवाही केली आहे.  

संकलीत मािहतीचे लेखाप र ण- मी महारा   शासन सवेेतील, महारा   िव  त व लेखा सवेा 
सवंगातील वग– १ चा राजप ीत अिधकारी आहे. या सवेेतील  येक अिधका-याकडे येणा-या न  तीचे व 
मािहतीचे लेखाप र ण करणे हे अिधका-यांचे आ कत  यच असते हे आपणस ात असणे आव  यक वाटते. 
यासाठी वेगळया आदशेाची गरजच नाही.  

  उपरो  त बाबी िवचारात घेऊनच मी लेखाप र ण अहवाल केला आह.े माझा अहवाल आपण व 
िज  हािधकारी चकु चा ठरव ूशकलेला नाहीत .  यानंतर शासनाने नेमले  या वैधािनक लेखाप र कांनीही मा या 
अहवालाचे प र ण क न  यां  या अहवालाम  ये न द घेतलेली आह.े  
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मु ा . ५:- अहवाल एक िदवसात सादर कसा केला याबाबत.  
खुलासा– अहवाल एका िदवसात सादर केलेला नाही. सबब िज  हािधकारी यांनी  यां  या गोपनीय 

अहवालाम  ये ोटक मािहती नमदु केली आहे. कारण अनेक िदवस तांदळू करणाची मािहती सकंलीत कर  याचे 
काम सु  होते.  

  मी अहवाल एका िदवसात सादर के  याचा शोध कोणी लावला हा  न मला देखील पडलेला आह.े  
मु ा . ६:- अहवाल थेट सादर करणे.  
खुलासा– अंतगत लेखाप र ण िवभागाचा मखु हा मु  यलेखािधकारी असतो. गह, तांदळू 

करणाची मािहती सकंलीत क न अहवाल तयार कर  याचे काम ह े कायकारी अिधकारी यांनी थेट 
मु  यलेखािधकारी यांचेवर सोपिवले होत.े व मु  यलेखािधकारी यांनी तो अहवाल  वत:च तयार केला अस  याने 
 यां  यापे ा किन  ठ असणा-या कमचा-यां  या  वा -या घे  याचे बंधन  यां  यावर नाही तस े अस  यास 

िज  हािधकारी यांनी तस ेिनयम नमदू करण ेआव  यक होते.  
मु ा . ७:- अहवाला  या गोपिनयते बाबत.  
खुलासा– मी सादर केलेला अहवाल कोण  याही  य  ती चौकशी बाबतचा अहवाल नाही. तो केवळ 

उपल  ध असले  या कागदप ाव न नकुसानीचे माण िनि त कर  यासाठी केलेले लेखाप र ण आह.े सं  थानने 
सरु ेसबंंधी केले  या खरेदी  यित र  त इतर सव खरेदीचे कागदप , मािहती सं थान  या लौक कानसुार 
सवासाठीच उपल  ध आह.े सं  थानचा खरेदी कारभार पारदशकच आह.े  यात लपवाछपवीचे कारणच नाही. हे 

करण फार मोठे गपुीत नाही. तरी सु ा मी सीलबंद पाक टच िदले होत.े 
मु ा . ८:- अहवाल कथा प तीने सादर केला.  
खुलासा –   अहवाल बंद पाक टात सादर केला आह.े  
मु ा . ९:- अहवाल आवक-जावक न दी बाबत.  
खुलासा– मा या अहवालावरील जावक नंबर पहावा. तो. जा.न.ंएसएसएस/लेखा/०३/१५ 

िद.१०/०४/२०१५ असा आह.े याबाबत िज  हािधकारी यांनी मािहती घेतलेली नाही अस े िदसत.े कायकारी 
अिधकारी यांचे कडील आवक नंबर बाबत मु  यलेखािधकारी यां  याकडे िवचारणा कर  याचा  न उदभवत 
नाही. मी  या अिधका-या या नावे अहवाल सादर केला आहे आिण  यानंा तो िमळाला देखील आहे,  याचा 
उ  लेख मा.िज  हािधकारी यां  या गोपनीय अहवालातही आलेला आहे. ते  हा आवक नंबरचा  न पडणे 
आ  चयाची बाब वाटते. मा या अहवालातील मािहतीची स  यता पडताळ  या ऐवजी, अहवालाचा आवक नंबर, 
सादर कर  याची प त, गोपनीयता, आदशे कोणी िदला यासार  या िकरकोळ टुी काढून गह तांदळू गैर काराला 
एकदम उलट िदशा दऊेन करण दडपले गेले हचे यातनू  प  ट होत आह.े कारण मूळातच तांदळू करणाबाबत 
मा. िज  हािधकारी यांनी त कालीन कायकारी अिधकारी ी.जाधव  व त  कालीन अ  य  यांची सं  थान मधील 
सवेेची मदुत अस ेपयत गोपनीय अहवाल तयार केला न  हता. निवन कायकारी अिधकारी व निवन अ  य  जु  
झा  यानंतरच  यावर िनणय घेतला ही िवषेश क न ल ात घे  याजोगी बाब आह.े  

  माझी व त कालीन कायकारी अिधकारी यांची कृती सशंया  पद आह ेह ेआपण मला िदले  या प ाम  ये 
नमदू केले आहे. परंत ू आपणास नेमका कोणता सशंय आह े हे दखेील आपण सांग ू शकलेला नाहीत. केवळ 
गैर कार उघडक स आणला  हणनू नोटीस दऊेन दबाव िनमाण करणे हाच त  कालीन उप-कायकारी अिधकारी व 
िज  हािधकारी यांचा हते ूयाव न  प  ट होतो.  

  या करणाचा सडू  हणनू २ स  टबर १५ ते ५ जनू २०१६ या कालावधीत अगदी िकरकोळ कारणामुळे 
मला िकती नोटीसा दे  याचे  ताव आप  या समोर आले ह ेदेखील आपणास ात आहचे. माच २०१४  या 
दसु -या   पंधरवाडयाम  ये चढया भावाचा हजारो ि वंटल गह व तांदळु (कमी दराचा तांदळू व गह उपल  ध 
असताना) पढुील १० मिह  यासाठी गरज नसताना ि वका न तातडीने दयेक अदा करण ेहा केवळ अपघात न  हता 
तर ती एक िविश  ठ हते ूमनात ठेवनू केलेली कृती होती ह ेपुढील बाबीव न  प  ट होईल.  

  २०१३-१४ म  ये नवीन तांदळूा  या दरां पे ा जु  या तादंळाचा दर २७४/- . नी जा  त होता. जु  या 
तांदळाचा दर . ३८५१/- ती ि वंटल व नवीन तांदळाचा दर . ३,५७५/- ती ि वंटल. नवीन तांदळू िकती 
िदवसांनी जनुा होतो याचा िनि त कालावधी ठरवनू िदलेला नाही . मा या मािहती माण ेएक हगंाम पणु झा  या वर 
तो तांदळू जनूा होतो. व  यास नवीन तांदळापे ा जा  त भाव िमळतो. परंत ुसं  थानने ३१ माच अखेर पढुील ९-
१० मिहने परेुल इतका जनूा तांदळू जा  त  भाव दऊेन १० मिहने साठवनू ठेवला (याचा अथ निवन तादंळास जू  या  
तांदळाचा भाव दऊेन सं  थान  या गोडाऊन म  येच जनूा क न घेतला अस  याची दाट श  यता आह.े) िवशेष 
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 हणनु ३१ माच १४ अखेर . ३,८५१/- ती ि वंटलने जनूा तांदळू देणारा परुवठादार ही तोच व १ एि ल २०१४ 
नंतर  हणजे १ िदवसानंतर . ३,४४०/- ती ि वंटल भावाने जू  या तांदळाचे आदशे घेणारा परुवठादार ही तोच. 
३१ माच पवु  ग  हाचा दर . २,२८९/- ती ि वंटल व एक िदवसानंतर  हणजे १ एि ल २०१४ नंतर ग  हाचा दर 
. २,०७१/- ती ि वंटल. 

  वरील बाब चा अ  यास केला असता असे  प  ट होते क , . ३,४४०/- दराचा तांदळू व . २,०७१/- 
दराचा गह सं  थानकडे उपल  ध होता. परंत ू अित र  त साठयामुळे . ३,८५१/- दराच तांदळू व . २,२८९/- 
दराचा गह वापरावा लागला. 

  याचा सवकष िवचार क नच त  कालीन कायकारी अिधकारी राज  जाधव यांनी शासक य अिधकारी 
व त  कालीन उप-कायकारी अिधकारी आ  पासाहबे िशंद े यां  यावर कारवाईचा  ताव, मा. िज  हािधकारी 
यांचेकडे च य प तीने ठेवला होता. परंत ुमा. िज  हािधकारी यांनी यावर एकही परुावा न पाहता शासक य 
अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यां  यावरील कारवाई  थगीत क न गैर कार उघडक स आणणारे 
मु  यलेखािधकारी व कायकारी अिधकारी यांचे कृती सशंया  पद ठरिवली आणी न  याने ज ुझाले  या अ  य ांना 
व कायकारी अिधकारी यांना करणाची काही मािहती कळ  यापवु च िद.०८/१०/२०१५  या सभेत िनणय . 
३५४ समंत क न घेतला व करणास वेगळीच िदशा िदली. 

  तरी आपणास िवनंती आह ेक  याबाबत बारकाईने अ  यास करावा. सदरील माझा खलुासा सं  थान  या 
 यव  थापन मंडळासमोर ठेवावा. सगंी  यव  थापन मंडळासमोर मला बोलवावे व रल माण ेखुलासा मा  यते  तव 

सादर. 
त  कालीन अिध क, ी साई सादालय ी. रामराव रंभाजी शेळके यां चे नोटीसबाबत 

मािहती-  
  त  कालीन अिध क, ी साई सादालय ी रामराव शेळके यांना िद.१०-०३-२०१६ रोजी जावक 

िवभागामाफत बजािव  यात आली असता सदरचे टपाल ी रामराव शेळके यांनी ि वकारणसे नकार िदला.  तसचे 
सदरची नोटीस रिज ए.डी.  दारे पाठिव  यात आली असता ी शेळके यांनी न ि वकारलेमळेु पाक ट िद.२२-०३-
२०१६ रोजी परत आलेली आह.े  

सदर करणाबाबतिविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी केलेला प  यवहाराबाबत-  
  याबाबत िविध व  याय िवभाग, महारा   शासन यांनी सासिंव-१५१६/४०७/ . .६१/का.१६, िद.११-

०५-२०१६ रोजीचे प ा  वये “ सं  थान  यव  थापन सिमती  या िद. ०८-१०-२०१५ रोजी  या बैठक तील िनणय 
.३५४  या ठरावानसुार सं  था नचे मु  य लेखािधकारी, त  कािलन कायकारी अिधकारी व त  कािलन अिध क, 
ी साई सादालय यां  याकडून खलुासा मागिव  याचा िनणय घे  यात आला असनू,  या अनषुंगाने ी. राज  

जाधव, उप सिचव, सामा  य शासन िवभाग (त  कालीन कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  त  यव  था,िशड  )  यांनी  यां  या िद. १८.०४.२०१६ रोजी  या प ा  वये खलुासा सादर केला आहे.  ततु 

करणी ा  त िनदेशास अनुस न आपणास कळिव  यात येते क , ी जाधव यांनी सादर केले  या खलुा  यानसुार 
 यव  थापन सिमतीने केले  या कायवाहीबाबतची मािहती तसचे सं  थान  या अ  य कमचा-यां  या करणी 

कर  यात आले  या कायवाहीबाबतची मािहती शासनास ता  काळ सादर कर  यात यावी.” अस ेकळिवले होते. 
याबाबत शासनास जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/११२१/२०१६ िद.०९-०६-२०१६ रोजीचे प ा  वये सव संबं िधतांचे 
खलुासे ा  त झा  यानंतर सदर खुलास े मा. ि सद  यीय सिमती  या सभेम  ये सादर क न  यावर होणारे 
िनणयानुसार कायवाही कर  यात येणारे असलेबाबत कळिवलेले आह.े तसचे  ततु करणी  यव  थापन सिमतीने 
घेतले  या िनणयाबाबत अहवाल शासनास सादर करणबेाबत कायासन अिधकारी, िविध व  याय िवभाग यांनी 
िद.११-०८-२०१६ व िद.१९-११-२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवले आह.े  

सदर करणाबाबत सन २०१४-१५ या आिथक वषा  या  वैधािनक लेखापरी णामधील 
ुटी/अपुततांचा दोष- दु  ती अहवालातील खरेदी िवभागाकडील मु े व  यावरील खरेदी 

िवभागामाफत कर  यात आलेले  प  टीकरण-  
सन २०१४-१५ चे Audit Report म  ये वैधािनक लेखाप र क यांनी, मु  य लेखािधकारी यांनी 

िदलेला  पेशल रपोट व पेपर  या बात  याव न खालील माणे आ ेप न दिवलेले होते.  
अ ) फुड ेनबाबत मागणी व परुवठयाचा िवचार करता गह ३८७० ि वंटल व तांदळु २९१४ ि वंटल 

जादा खरेदी के  याचे आढळून येत.े  
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१. भांडार िवभागाकडून लेखी  व पात मागणीप ा  दारे मागणी के  यामळेु, खरेदी िवभागाकडून गह-
तांदळुाची खरेदी कर  यात आलेली होती व िह खरेदी  काही माणात जा  त झाली आह.े ह ेअंशत: खरे 
आह.े तथािप सदर खरेदी ट  ्  याट  ्  यानेच कर  यात आलेली होती.  

२. सवसाधारणपण े गह व तांदळु पुण वषभरासाठी हगंामाम  ये खरेदी कर  याची पवूापार प धत होती. 
तसचे तांदळु जनुा व नवा खरेदी कर  याची प त होती. तया माणे िह खरेदी कर  यात आली होती. 
नवीन तांदळूाची सपंूण खरेदी क न  याचा साठा क न, तो जनुा होईपयत , जनुा तांदळू खरेदी क न 
वापरला जात होता व हा जुना तांदळू संपलेनंतर  टॉक केलेला तांदळू (खरेदी केलेला नवा) वापरणे 
अशी प त होती. ही बाब यािठकाणी िवचारात घेतलेली नाही अस ेिदसते.  

  ब) रपोटमधील पाट २ (१) चा िवचार करता गह व तांदळु खरेदीकामी दर तफावतीमळेु . 
२०,४१,३१४/- जादा र  कम आदा झा  याचे िदसनू येते. 

क) रपोटमधील पाट २ (१) नसुार गह व तांदळू जादा खरेदीमळेु Working Capital अडकून पडले व 
 यातनु . २३,०७,६०७/- नकुसान झाले. 

  याम  ये गह व तांदळु खरेदीकामी दर तफावतीमळेु .२०,४१,३१४/-  व  याजापोटी . २३,०७,६०७/- 
सं  थानचे नकुसान झा  याचे नमदु केले आहे.  

   या बाबी अंशत: ख-या आहते.  
  तथापी, याबाबत खालील बाबी िवचारात घेण ेआव  यक होते.  

१. गह व तांदळु वाष क खरेदी एकदम कर  याची प त होती. िविश  ट कालावधीसाठी माल खरेदी 
कर  याची कायप ती िनि त केलेली न  हती.  

२. परुवठा धारकाला सन २०१३-१४ म  ये परुवठा आदशे िद  यानंतर भांडार िवभागाने लगेचच सपंुण 
िनि त केलेली Quantity खरेदी िवभागाकडे मागणी केलेली होती व  या माण ेखरेदी िवभागाने परुवठा चलन 
काढले होते.  यामळेु ह ेचलन दतेांना पढुील वष  गह-तांदळुाचे दर काय येतील ह ेमािहत नस  यामुळे चढया दराने 
गह व तांदळु खरेदी केले  हणण े यो  य होणार नाही. तसेच तांदळु जुना . ३,८५१/- तीि वंटल दराने 
७,०९९.९१ ि वंटल व तांदळू नवा ती ि वंटल ३,४४०/- दराने ५,००० ि वंटल खरेदी केलेला होता. मा  दर 
तफावत काढताना फ  त जु  या तांदळुाचे दराचा िवचार केलेला आह,े अस ेिदसते. 

३. साईभ  ताचंी अचानक होणारी गद  व याम  ये साईभ  तानंा सवेा दे  यात अडचणी येऊ नये तसचे 
िशड सार  या ामीण भागात एकदम एवढा माल उपल  ध होण ेश  य नस  यामळेु काही माणात साठा ठेव  याची 

था होती.  
४. सं  थानकडून साईभ  तानंा साद भोजन सवेा त  परतेने दे  यासाठी गह-तांदळू साठा ठेवण ेगरजेचे 

असते व ही सवेा दतेाना  यासाठी खरेदी केले  या मालासाठी आलेले खचाला भांडवलाची गुंतवणकू व  यावरील 
 याजाचे नकुसान याबाबी साईभ  तांसाठी  या सेवेचा िवचार करता गौण ठरतात. कारण साईभ  तां  या देणगीवरच 

सं  थानचे कामकाज अवलंबनू आह.े व भ  तानंा सवेा देण ेसं  थानचे आ  कत  य आह.े  
५. दरवष  मालाचे भाव, मालाची उपल  धता, मागणी व परुवठा यांवर अवलंबनू असतात. सं  थानला 

दरवष  लागणारा गह व तांदळाची खरेदी करताना पुढील िनिवदेचेवेळी सदर माल  व  त होईल का महाग होईल ? 
याचा अंदाज नसतो. सं  थान ई-िनिवदा प तीने मालाची खरेदी करते याम  ये काही मालाचे भाव वाढलेले 
असतात तर काही मालाचे भाव कमी झालेले असतात.  यामळेु सदर गह व तांदळाची खरेदी ही पुढील वष चे 
गह-तांदळुाचे दर कमी आहते  हणनू यावष  जादा दराने जाणीवपवूक के लेली नाही अस ेिदसत.े  

  इत:पर या बाबीची पनुरावू  ती  होऊ नये  हणनु सं  थानने माह े माच-२०१५ मिह  यापासनु  येक 
मिह  याला आव  यक असणारा माल खरेदी कर  याची प त सु  केलेली आहे.  

  उपरो  त बाबत तारां िकत  न ं . ५१४८३ िद. १६/०३/२०१६ चे अनषुंगाने मा. धान सिचव, िवधी व 
 याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना िद. २२/०३/२०१६ रोजी सादर केलेले उ  तर व परूक िटपणी  या  अनषुंगाने 

अनपुालन सादर कर  यात येत आह.े  
िशड  सं  थान  या सादालयासाठी लागणारा तांदळु आिण गह खरेदीबाबत- तारां िकत  न ं . 

५१४८३ करीता मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी -०४/७०३१/२०१६ 
िद.२२-०३-२०१६ अ  वये पाठिव  यात आलेले प .   
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अ.न.ं  न उ  तर 
०१ िशड  सं  थान  या सादालयासाठी लागणारा तांदळु आिण गह 

यांचा सन २०१३-१४  या आिथक वषासाठी जुना सोनामसरुी 
(तांदळु) . ३२५१/- ती ि वंटल व नवीन सोनामसरुी . 
३५७५/- ित ि वंटल व गह . २२८९/- ित ि वंटल या दराने 
परुवठादारांचे दर िनि त केले होते. तसचे सन  २०१४-१५ 
मधील माह े एि ल ते स  टबर या कालावधीसाठी लागणारा 
तांदळु जनुा सोनामसरुी . ३४४०/- ती ि वंटल व गह ित 
ि वंटल २०७१/- असा दर िनि त झाला होता, ह े खरे आहे 
काय ?  

अशंत : खरे आहे.  
सन २०१३-१४  साठी जुना सोनामसुरी तांदळाचे 
दर ित ि वंटल . ३२५१/- नसुन . ३८५१/- 
आहे.  

०२ अस  यास िद. ३१ माच, २०१४ अखेरीस क न ठेवले  या 
जा  त साठयामळेु जनुा सोना मसरुी तांदळु . ३८५१/- ती 
ि वंटल व निवन सोना मसरुी . ३५७५/- ित ि वंटल व गह 
. २२८९/- ित ि वंटल अशा चढया भावाचा माल सन 

२०१४-१५ चे दर कमी असताना देखील केवळ  २०१३-१४ 
चा साठा जा  त अस  याने चढया भावाचा गह व तांदळु 
वापरावा लागला, ह ेखरे आह ेकाय ? 

अशंत : खरे आहे.  
मागील वष चा साठा गृहीत ध न खरेदी ई-
िनिवदा येने राबिवली जाते.  यानुसार सन 
२०१३-१४ म  ये साधारण: तां दू ळ १२०९९ 
ि वंटल व गह १७९९८ ि वंटल इतका खरेदी 
केलेला आहे.  
सन २०१३-१४ म  ये खरेदी केलेला गह व 
तादंळामधनू उरलेला माल सन २०१४-१५ म  ये 
वापरला आहे. सादालयाम  ये ितमिहना 
साधारण: १००० ि वंटल गह व ते  हडाच तां दू ळ 
वापरला जातो. परं तू  सदरचा वापर भ  तां  या 
होणा-या गद नुसार कमी जा  त होत असतो.   
 

०३ अशा कारे कमी भावाचा तांदळू व गह असतांना दखेील केवळ 
चढया दरा  या मालाचा जा  त साठा अस  याने भाव फरक व 
भांडवल गुंतवणकू मुळे सं  थानाला . ४३,४८,९२१/- इतके 
आिथक नकुसान सोसावे लागते असा आ ेप शासनाने 
नेमले  या वैधािनक लेखाप र कांनी न दिवला असनू त  पवु च 
माह े एि ल-मे २०१५ म  ये त  कालीन कायकारी अिधकारी 
यांनी सदर नकुसानीस जबाबदार असणारे अिधकारी यांनी सदर 
नकुसानीस जबाबदार असणारे अिधकारी यांना कारणे दाखवा 
नोटीस काढून  यव  थापन सिमती सद  य तथा िज  हािधकारी 
यांचेकडे कारवाईचा  ताव सादर केला होता, ह े खरे आहे 
काय,  

अशंत : खरे आहे.  
सन २०१३-१४  या लेखाप र कांनी कोण  याही 

कारचा आ ेप न दिवलेला नाही. सदरचा आ ेप हा 
सन २०१४-१५ चे लेखाप र ण करणा-या 
लेखाप र कांनी न दिवलेला आह.े  
वैधािनक लेखाप र कांनी काढले  या आ ेपावर 
अनपुालन सादर कर  याची ि या चाल ू आहे. 
सं  थानम  ये खरेदी या ही ई-िनिवदा काढून व मा. 
उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांची परवानगी 
घेऊन राबिवली जाते.  यामु ळे पढुील वष  काय दर 
असले हे आद  या वष  अंदाजीत करणे अवघड आह.े 
 यामळेु जा  त साठा केला अस े  हणण ेखरे नाही.    

०४ अस  यास, सदर  तावावर चार ते पाच मिहने कोणतीही 
कायवाही न करता सं  थान  या त  कालीन कायकारी अिधकारी 
पदाची मदुत सपं  या नंतर िज  हािधकारी यांनी सदर  ताव 
 यव  थापन सिमतीसमोर ठेऊन िदनांक ८ ऑ  टोबर, २०१५ चा 

िनणय माकं ३५४ मजंरु क न घतेला आिण नोटीस  िदले  या 
अिधका-यांवरील कारवाई  थिगत केली, हहेी खरे आह ेकाय ? 

खरे नाही.  
मा.िज  हािधकारी अहमदनगर यांनी वेळीच 
 हणजे िद.१८/०९/२०१५ रोजी मा. अ  य  ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना 
अहवाल सादर केलेला आहे. मा.िज  हािधकारी 
यां चे अहवालानुसार कायवाही कर  यात येत 
आहे.  

०५ अस  यास,  ततु करणी शासनाने कोणती कारवाई केली व 
कर  यात येत आह.े  

कायवाही कर  याचा  न उ वत नाही.  

०६ नस  यास िवलंबाची कारण ेकाय. ?  िवलंब झालेला नाही.  
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सन २०१५ तां दु ळ करणाबाबत झालेले िविवध ठराव  
अ.नं. मा.  यव  थापन 

सिमती सभा 
िदनांक 

िवषय झालेला िनणय 

०१. १३.१२.२०१३ िवषय नं.३५ – सन २०१४-१५ (माह े
एि ल -१४ ते माच-१५) करीता 

सादालय, कॅ  टीन व मं िदर िवभागांकरीता 
िकराणा माल व इतर खरेदीबाबत  

िनणय . ९६७ -  यावर सिव  तर चचा होऊन, सन 
२०१४-१५ (माह े एि ल -१४ ते माच-१५) करीता 

सादालय, कॅ  टीन व मं िदर िवभागांसाठी वाष क 
िकराणा व इतर माल  तावात नमदु केले  या 
कायप तीने खरेदी करणसे व याकामी यणेा-या अंदाज े
. ७८,७५,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे  यात 

आली.  
तसेच सदरह खरेदीकामी सं  थान वक लामाफत अज 
करणेत येऊन, मा. मुंबई उ  च  यायालयाच ेऔरंगाबाद 
खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी व मा. खडंपीठा  या 
मा  यतेनंतर खरेदी ि या करणेत यावी, असे ठरल.े  

०२                                                                                                                                    १२.०४.२०१४ िवषय नं.०४ – सन २०१४-१५ (माह े
एि ल -१४ ते माच-१५) अखेर 

सादालय/कॅ  टीन व मं िदर िवभागासाठी 
िकराणा माल खरेदीकामी ा  त िनिवदातील 
फायना  सीयल बीड उघडून चचा/वाटाघाटी 
होणेबाबत. ( .३५,००,००,०००/-) 

िनणय . २६६ -  यावर सिव  तर चचा होऊन, सन 
२०१४-१५ (माह े एि ल -१४ ते माच-१५) 

सादालय, कॅ  टीन व मं िदर िवभागांसाठी आव  यक 
िकराणा माल खरेदीकामी पा  िनिवदाधारकां  या 
िनिवदा आजच े सभेत उघडणेत येऊन, सव 
िनिवदाधारकांना सभसेमोर सम  बोलिवणेत आल ेव 

 येक मालाचा  यनुतम दर सवाना कळिवणेत आला. 
 यानंतर पुन  च संधी  हणनू सव िनिवदाधारकांना बंद 

पािकटाम  ये अंतीम दर दणेेबाबत कळिवणेत आल ेव 
िनिवदाधारकांनी िदलेे  या  
अंतीम दरांची बंद पािकटे मा.कायकारी अिधकारी तथा 
ि सद  य सिमती सद  य यांचसेमोर उघडणेत येऊन, 
 याचा तुलना  मक त   यामधील िन  नतम दरधारकांना 

परुवठा आदशे दे  यात यावा. तसचे, या केले  या 
कायवाहीचा अहवाल पुढील सभेम  य े अवलोकनाथ 
सादर करणेत यावा, असे ठरल.े  

०३ ०९.१०.२०१४ आय  या वेळेचा िवषय नं.०१  – सन 
२०१४-१५ (माह ेऑ  टो -१४ ते माच-१५) 
करीता सादालय, कॅ  टीन व मं िदर 
िवभागासाठी िकराणा माल खरेदीबाबत  

िनणय . ९२१-  यावर सिव  तर चचा होऊन, 
खालील माणे िनणय घे  यात आल.े  
०१. िकराणा माल खरेदीकामी उपरो  त माण े
तुलना  मक त   यातील गडद व अधोरेखीत केललेे 
िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन, संबंधीतांना कायादशे 
दे  यात यावा.  
०२.  या मालासाठी िनवड सिमतीने एक िकंवा दोन 
िनिवदाधारकाचं े नमनु े िनवडलले े आहते अथवा  या 
मालासाठी एकाच िनिवदाधारकाच ेदर आललेे आहते, 
अशा वळेी आलेल े िन  नतम दर ि वकारणेत येऊन, 
 यानंा पुरवठा आदशे दे  यात यावा.  

०३.  या मालासाठी दोन िकंवा अिधक 
िनिवदाधारकांच े समान दर आललेे आहते  यानंा 
सम माणात िवभागून पुरवठा आदशे दे  यात यावा.  
०४. ी.गणेश ायफुट, पुणे यांनी ई-िनिवदमे  ये ित 
ि वटंल ऐवजी ती िकलोच े दर नजर चकु ने िदलले े
होत,े तरी  याचं े ती िकलोच ेदर ह े ती ि वटंलम  ये 
कर  यात येऊन, ते अंतीम समज  यात याव.े  
०५. तसेच  या िनिवदाधारकां  या िनिवदा नामंजरू 
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झाले  या आहते अथवा कोण  याही मालासाठी पुरवठा 
आदशे नाही अशा िनिवदाधारकांना  याचंी बयाणा 
र  कम परत करणेत यावी.  

०४ २३.०७.२०१५ िवषय नं. ३९- पानमळा गोडावनू येथील 
ितबं िधत १७८३ ि वटंल तांदळुाबाबत  

यावर सिव  तर चचा होऊन, पानमळा गोडावनू येथील 
ितबं िधत १७८३ ि वटंल तांदळु  व  छ करणेकामी 
 तावात नमुद केले माणे कायवाही करणेस व 

 याकामी येणा-या अंदाजे . ४९,९२४/- मा च े
खचास मा  यता दे  यात यावी,अशी या उपसिमतीची 
िशफारस आह.े  

०५ ०८.१०.२०१५  िवषय नं.३५- अ  न सुर ा व मानके 
कायदा २००६, िनयम व िनयमन २०११ 
कलम ३४ अ  वये ितबंधीत केलेला 
तां दूळ सहा यक आयु  त, अ  न, 
अहमदनगर यांनी मु  त के  यामुळे 

सादालयाकडे वापरासाठी देणेबाबत.  

िनणय . ३५४- यावर सिव  तर चचा होऊन, अ  न 
सुर ा व मानके कायदा २००६, िनयम व िनयमन 
२०११ कलम ३४ अ  वये ितबंधीत केललेा तांदळू 
सहा यक आयु  त, अ  न, अहमदनगर यांनी मु  त 
के  यामुळे सादालयाकडे वापरासाठी दणेबेाबत  या 

 तावास मा  यता दणे ्यात आली.  
तसेच सदर करणाबाबत मा. िज  हािधकारी  सो. तथा 
सिमती सद  य यांनी मा. अ  य  महोदय यांना िद. 
१८.०९.२०१५ रोजी गोपनीय अहवाल सादर केललेा 
होता. या अहवालाव न संबंधीतांनी सिमतीची पूव 
मंजूरी न घतेा चकु ची कायवाही, िदरंगाई व 
हलगज पणा के  याच े िदसनू येते, याकरीता सं  थानच े
मु  यलखेािधकारी यांचसेह त  कालीन 
कायकारीअिधकारी व त  कालीन अिध क, ी 
साई सादालय यांचकेडून लखेी खुलासे मागिवणेत 
याव,े असे ठरले.  

०६ १०.११.२०१५  िवषय नं.६५- माह े ए ील-२०१५ मधील 
तांदळू करणाबाबत  

िनणय .५००- यावर सिव  तर चचा होऊन, 
ितबंधीत तांदळू वापराबाबतची न द घे  यात आली.  

तसेच िद. ०८.१०.२०१५ रोजी  या सभेतील िनणय 
. ३५४ म  ये ठरले माणे सं  थानच े िव मान 

मु  यलखेािधकारी यांचसेह त  कालीन कायकारी 
अिधकारी व त  कालीन अिध क,  ी साई सादालय 
यांचकेडून लखेी खुलासे मागिवणेत याव.े  

   
सबब, मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणयांनुसार ी.राज  मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी 

अिधकारी व ी िदलीप रघनुाथ िझरपे , त  कालीन मु  यलेखािधकारी यांचे ा  त झाले  या खलुाशावर िनणय 
होणसे िवनंती आह.े 

िनणय .२५३ उपरो  तावावर चचा सु  असताना सभेस अशी मािहती दे यात आली क , ी.राज  मा तराव 
जाधव, त कालीन कायकारी अिधकारी यांनी कनकुरी साठवण तला कॅन हास ु िफंग करणेकामी 
िन नतम दराचे ठेकेदारास कायादेश देणेस व उव रत ठेकेदारांची अनामत र कम िवलंबाने परत केली 
तसेच देणगी व पात ा  झालेला रवा व आटा खराब झा याचे दाखवून याची पर पर िव हेवाट 
लावली याबाबत यां चेकडून लेखी खुलासा मागिवणेत आला असता, यांनी या दोन मु यांचा 
अ ापपावेतो खुलासा सादर केलेला नाही.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.राज  मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी 
अिधकारी यां चेकडून उपरो  दो ही मु यांचा तातडीने खुलासा ा  क न घे यात यावा व यासह 
सदरह ताव सिमतीसमोर फेरसादर करणेत यावा.                 (कायवाही- कामगार अिधकारी) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------  
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२१ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीम ये आव यक ते बदल 

करणेबाबत. 
ताव- महारा   शासनाने ी साईबाबा सं  थानची सावजिनक िव  व  त  यव  था पनुघिटत कर  याक रता, आिण 

िव  व  त  यव  थेला जनतेसाठी अिधक  यापक क  याणकाय हाती घेण ेश  य  हाव े  हणनू ितच ेअिधक चागं  या  
कारे  यव  थापन, शासन, शासन व िनयं ण कर  यासाठी िशड  सं  थानसाठी २००४ म  ये अिधिनयम तयार 

क न िदनांक २३ ऑग  ट २००४ पासनू अंमलात आणला. सदर अिधिनयमातील तरतदु नुसार सं  थानचे 
कामकाज सु  झा  यानंतर  यातील तरतदु ची अंमलबजावणी करतांना कायदशेीर अडचणी येत असनू 

शासक य कामकाजात ि ल  टता वाढली आहे.  
मा.सव  च  यायालय, नवी िद  ली यांचेकडील िवशेष अनमुती यािचका .१९८५६/२०१४ मधील 

आदशे िद.१७/०२/२०१७ नसुार शासनाचे िविध व  याय िवभाग िनणय .सकं ण २०१४/ . .३२/का.१६ 
मं ालय, मुंबई-३२ िद.२८ फे वुारी , २०१७ अ  वये सं  थानचे कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या पदावर भारतीय शासन सवेेतील व र  ठ ेणीतील अिधकारी ितिनयु  तीने िनयु  त 
कर  यात येईल. तसचे सदर पदावर िनयु  त होणा-या भारतीय शासन सवेेतील अिधका-या  या ितिनयु  ती  या 
कालावधीमधील अटी व शत  सामा  य शासन िवभागा  या सहमतीने  वतं पण े िनि त कर  यात येईल, असे 
आदशेीत केले आह.े   

  आता, शासनाचे सामा  य शासन अ.शा.प. .एईओ-१११७/५/२०१७ दहा, मं ालय, मुंबई-३२ 
िद.०८/०३/२०१७ व िविध व  याय िवभाग .२०१४/ . .३२/का.१६ मं ालय, मुंबई-३२ िद.माच २०१७ 
तसचे सामा  य शासन िवभाग शासन िनणय .एईओ-१०१७/ . .१५०/२०१७/दहा, मं ालय, मुंबई-३२ 
िद.१७/०३/२०१७ रोजीचे शासन िनणया  वये सं  थानचे कायकारी अिधकारी या पदावर भारतीय शासन 
सवेेतील अिधका-याची नेमणकू केलेली असनू िद .०९/०३/२०१७ पासनू भारतीय शासन सवेेतील अिधकारी 
सं  थानचे कायकारी अिधकारी पदाचा पदभार सांभाळत आह.े  

  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाने प  .सासिंव-२००९/२६७/ . .२१/का.१६, मं ालय, 
मुंबई-३२ िद.१४ माच, २०१७ नसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील 
तरतदु म  ये कालानु प झालेले बदल िवचारात घेऊन अ  य काही द ु   या /सधुारणा करण े आव  यक आहे 
अथवा कस ेयाबाबत सवािगण आढावा घेऊन  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने सं  थान अिधिनयमात सधुारणा 
कर  याबाबतचा एकि त  ताव सादर करणबेाबत कळिवले आह.े  

  सन २००४ साली समंत झालेला अिधिनयम व कालानु प झालेले बदल तसचे सन २०१७-२०१८ 
म  ये ी साईबाबांचे समाधीला १०० वष पूण होत असनू करावयाची िवकासकामे या सव बाब चा िवचार करता 
सं  थानचे अिधिनयम, २००४ मधील तरतदु म  ये खालील माण े आव  यक ते बदल करणबेाबत  तावीत 
करणते येत आह.े  

Proposed Amendments in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004 
Sr. 
No. 

Section 
No. 

Current Provision Proposed Amendments Need for Amendments 

01 2 (c)(e)  “Executive Officer” 
Means the Executive 
Officer of the 
Committee 

“Commissioner cum Chief 
Executive Officer” means the 
Commissioner cum Chief 
Executive Officer of the 
Committee.  Also word Executive 
Officer to be replaced by the word 
Commissioner cum Chief 
Executive Officer in all sections of 
the Act and its regulations.  

सामा  य शासन िवभागा  या 
िद.०८/०३/२०१७ रोजी  या 
अ.शा.प. ./एईओ/१११७/५/२०१७ 
व िवधी व  याय िवभाग शासन िनणय 

.संक ण/ २०१४/ . .३२/२०१६ 
िद.२८/२/२०१७ अ  वये भारतीय 

शासन सेवतेील वरी  ठ ेणीतील 
अिधका-याची कायकारी अिधकारी 
 हणून नेमणूक करणेत आललेी आह.े  

02 11 (2)  The quoram for the 
meeting of the 
committee shall be 
eight 

The quoram for the meeting of the 
committee shall be eight but if the 
quoram is not fulfilled, the 
meeting will be adjourned for 30 

रा  य शासनाकडील अिधसूचना 
िद.२८ जुल,ै २०१६ नुसार 
 यव  थापन सिमती  या १२ सद  याचंी 

नेमणूक करणेत आली आह.े तथापी, 
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minutes. After which meeting shall 
then be proceeded with the 
permission of Chairman.    

 यापैक  ३ सद  य आजपयत 
बैठक ला उपि थत राहीलले े नाहीत. 
 यामुळे उवरीत ९ सद  यामंधनू ८ चा 

कोरम पूण करणे ब-याच वळेा श  य 
होत नाही.  

03 13 (2)  The Executive 
Officer may be 
selected from 
amongst the officers 
not below the rank of 
Deputy Collector  

The Chief Executive Officer may 
be selected from amongst one who 
is holding or has held a post of a 
District Collector in any other 
service in the state. The 
Government shall appoint such 
other subordinate officers to Chief 
Executive Officer from State 
Services on deputation with such 
designations and assign them such 
functions as the Government my 
deem necessary for the purpose of 
this Act. Provided that all such 
officers shall be devotee of Shree 
Saibaba and shall make such 
declaration in the prescribed 
format.  

िवधी व  याय िवभागाकडील शासन 
िनणय .सं िकण/२०१४/ . .३२/ 
का.१६ िद.२८/०२/२०१७ अ  वये व 
मा.सव  च  यायालयाकडील SPL 
Apeeal (c) No.(s)-19856/2014  
मा.सव  च  यायालया  या वरील 
िनणयानसुार  

04 Section 
14 (2)  

Shall have powers, 
subject to the control 
of the Committee (a) 
to take disciplinary 
action against any 
other officer or 
employee of the 
committee.  
(b) to call for tenders 
for works or supplies 
and accept such 
tenders when the 
amount or value 
thereof does not 
exceed twenty-five 
thousand rupees.  

Though there may be any 
provision in service rules Chief 
Executive Officer shall have 
powers.  
(a) to transfer any officer or 
employee as and when needed, to 
take disciplinary action against any 
other officer or employee of the 
committee or to suspend any 
officer or employee of the 
committee.  
(b) Though there may be any 
provisions in the Act., The Chief 
Executive Officer shall have 
powers to give administrative 
sanctions, call tenders for 
engineering works or supplies and 
for acceptance of such tenders, 
acceptance of agreement, issue 
work order for engineering works 
the amount of works or value 
therefore does not axceed Ten 
Lakh Rupees and for other 
departmental works does not 
exceed Five Lakh Rupees.  
(f) The Chief Executive Officer 
may delegate any of the powers 
confirmed on or functions 

ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थचेा वाढललेा 
कायभार व भारतीय शासन सेवतेील 
िनयु  त अिधकारी यांचा िवचार करता 
काय ात या माणे बदल करण े
आव  यक आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
 यव  थमेाफत ी साईबाबा समाधी 

मं िदर, साईनाथ  णालय, साईबाबा 
सुपर  पशेािलटी हॉि पटल, ी 
साई सादालय, भ  तिनवास असे 
िविवध उप म राबिवल े जातात. तेथे 
भ  तां  या,  णां  या सिुवधां  या 
अनुषगंाने काही िनणय तातडीने घणे े
आव  यक ठरते तसेच सन २०१७-
२०१८ या वषात ी साईबाबा समाधी 
शता  दी वष साजरे केल ेजाणार आह.े 
या सव बाब चा िवचार करता स  या 
असललेी .२५,०००/- खचाची 
मयादा ही अगदीच कमी आह.े 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
 यव  थचेा वाढललेा  याप व 

कामकाज पहाता मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचकेडील काही 
अिधकार शासक य सोई  या  टीन े
उप कायकारी अिधकारी िकंवा 

शासक य अिधकारी यांना दान 
करणेच े अिधकार मु  य कायकारी 
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entrusted to or duties imposed on 
him by or under this chapter to 
Deputy Executive Officer and 
Administrative Officer appointed 
under section 13 (2) or to such 
other officer of Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi as the Chief 
Executive Officer may deem fit 
subject to such restrictions and 
control as the Government may, by 
special or general order, lay down 
and also subject to such limitations 
and conditions, if any as may be 
specified in the order of 
delegation.   

अिधकारी यांना दणेे आव  यक आह.े  

05 15 The Executive Offier 
of the Committee 
shall be appointed on 
such terms and 
conditions of service 
as may be determined 
by the State 
Government, from 
time to time. 

The officers appointed by State 
Government under section 13 (2) 
shall be appointed on such terms 
and conditions of service as may 
be determinable by the State 
Government from time to time.  

ितिनयु  तीन े रा  य शासन िनयु  ती 
करणा-या सव        अिधका-यांसाठी 
लागु असणे आव  यक आह.े  

06 18 (1)  About Advisory 
Council  
Instead of  
i) Divisional 
Controller, 
Maharashtra State 
Transport 
Corporation.  
ii) Executive 
Engineer, Irrigation 
Department.  
iii) Executive 
Engineer, MSEB. 

Following members to be added in 
Advisory Council 
(i) One officer from Indian 
Revenue Services or Indian 
accounts & audit services.  
(ii) One officer from IT 
Department or IT Consultant.  
(iii) One Deputy Secretory from 
Law and Judiciary.  
(iv) Joint Director town planning.  
(v) One Architect or person 
holding such qualification in State 
Services.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
 यव  थचे े वाढललेे कामकाज, 

आिथक बाबी, मािहती तं ान 
कामकाज, िविध संबंधीत कामकाज 
यामुळे या े ातील  य  ती स  लागार 
प रषदते असणे आव  यक आह.े  

07 27 The State 
Government may, 
depute any officer 
not below the rank of 
Deputy Secretary to 
inspect any movable 
or immovable 
property, records, 
corves pondence, 
plans, accounts and 
other documents 
velatimg to the 
sansthan trust, and 

Instead of Deputy Secretary any 
officer not below the rank of 
Secretary.  

उप सिचव व मु  य कायकारी 
अिधकारी ही पद े आता समक  
आहते,  यामुळे मु  य कायकारी 
अिधकारी यांच े कामाची तपासणी 
 याचंपेे ा वरी  ठ अिधका-यांनी करण े

आव  यक आह.े 
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the committee and its 
officers and 
employees shall be 
bound to afford all 
facilities to such 
officer for such 
inspection.  

08 28 (1) 28 (1)  28 (1) (i) Chief Executive Officer 
shall have to send all proceedings 
of meetings of Shri Saibaba 
Sansthan Management Committee 
to Secretary Law and Judiciary 
(New Sub-section to be added)  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त 
 यव  थचे ेकामकाज रा  य शासना  या 

काय ा  वये व िविध व  याय 
िवभागाच े अंतगत चालत.े  यामुळे 
 यव  थापन सिमतीच े बैठक च े

इितवृ  त िविध व  याय िवभागास 
पाठिवणे आव  यक आह.े  

09 29 (1)  The Committee shall 
cause to be prepared 
the annual report 
including the 
Auditor’s report for 
each financial year 
ending on 31st March 
showing therein the 
financial status and 
the details of income 
and expenditure of 
the Trust and the 
report of the Scrutiny 
Committee together 
with a detailed list of 
donee institutions 
(with full address), to 
whom financial 
assistance was 
granted by the Trust 
with information 
relating to the object 
and the amount of 
such financial 
assistance, and 
submit a copy of the 
report to the State 
Government and the 
Charity 
Commissioner not 
later than the 30 June 
of that year. 

The Committee shall cause to be 
prepared the annual report 
including the Auditor’s report for 
each financial year ending on 31st 
March showing therein the 
financial status and the details of 
income and expenditure of the 
Trust and the report of the Scrutiny 
Committee together with a detailed 
list of donee institutions (with full 
address), to whom financial 
assistance was granted by the 
Trust with information relating to 
the object and the amount of such 
financial assistance, and submit a 
copy of the report to the State 
Government and the Charity 
Commissioner not later than the 30 
September of that year. 

वधैािनक लखेाप र ण कर  यासाठी 
लखेाप र कांना पु रेसा कालावधी 
िमळणेसाठी ३० जून ऐवजी ३० 
स  टबर असा बदल होणे आव  यक 
आह.े  

10 34 (3)  Where the 
Committee is 
dissolved or 
suspended under 

Such person not being below the 
rank of Divisional Commissioner.  

रा  य शासना  या आदशेा  वये 
कायकारी अिधकारी  हणून भारतीय 

शासन सेवतेील अिधका-याची 
िनयु  ती झाललेी आह.े सिमती 
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subsection (1) the 
state government 
shall appoint a person 
as an Administrator 
from amongst the 
person in the active 
service of the state 
government or from 
the persons who have 
retired from such 
service (such person 
not being below the 
rank of a collector) 
and who is a devotee 
of Shri Saibaba.  

बरखा  त अथवा िनलबंीत असताना 
शासक  हणून िनयु  त करावयाचा 

अिधकारी हा कायकारी अिधकारी 
यांचपेे ा सेवा  ये  ठ असणे आव  यक 
आह.े  

New Sections to be added in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004  

1) Powers to Chief Executive Officer in Emergency Situation:-   
  The Chief Executive Officer may, in case of emergency direct execution of any 

work not exceeding amount one lakh or the going of any act, which is not provided for in 
the budget for the year and the immediate execution or the going of which is in his opinion 
necessary for the preservation of the properties of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
or for the service or safety of the pilgrims resorting to the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi and may also direct that the expenses not exceeding amount one lakh of executing 
such work or doing the act shall be paid, from the funds of Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi. The Chief Executive Officer shall fortwith report to the Committee the action taken 
under this section and the resons therefore.  

2) Power of Chief Executive Officer to request the Committee to reconsider 
the resolution in certain cases :-  

  1) Where Chief Executive Officer considers that an order or resolution passed by 
the Committee (a) has not been passed in accordance with law (b) is in excess or abuse of 
the powers conferred on the Committee by or under the Act, or by any other law. (c) if 
implemented is likely to cause financial loss to the institution. (d) is not beneficial to the 
institution. The Chief Executive Officer may, without implementing such order or 
resolution and request the committee to reconsider the resolution.  

  2) The Chief Executive Officer shall forthwith submit the report of the action 
taken by him/ her under subsection (1) to the Secretary Law and Judiciary as case may be 
3(a) where the resolution is placed for reconsideration under subsection (1) the committee 
shall reconsider the resolution having due regard to the objections contained in the note 
and pass such further resolution as it may deem fit. A copy of every such further resolution 
shall be sent forthwith to the Secretary, Law and Judiciary as the case may be who may 
pass such order as he deems fit. (b) Where after expiry of 60 days from the date on which 
the resolution was placed for reconsideration under subsection (1) the committee fails to 
pass further resolution as required under clause (a) the Secretary, Law and Judiciary as the 
case may be pass such order as be deems fit. (c) Every order passed by the Secretary, Law 
and Judiciary as the case may be, under clause (a) or clause (b) shall be final and binding 
on the committee.  
3) The Chairman of the Committee and the Chief Executive Officer may, however  
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(a) sanction gifts of  
(1) Laddus and other Prasad 
(2) Shawls,  
(3) Books and publications of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 
(4) Idols of Shri Saibaba  
(b) Food and accommodation for any dignatory provided that the expenditure 

involved in any item in any single case does not exceed Rs.5,000/-  
(c) Free Darshan and Aarti to any degenatory.    
वरील माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतदु म  ये 

आव  यक ते बदल करणबेाबतचा  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर 
करणचेे  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील 
तरतुद म  ये तावात नमुद केले माणे आव  यक या बदलांचे अवलोकन करणेत आले. याम ये 
िव त नेमणूक साठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यां चेकडील िद.२४ जानेवारी, २०१३ 
रोजीचे अिधसुचनेमधील कलम ४ (२) म ये अिधकतम वयोमयादा ७० वषापे ा अिधक असता कामा 
नये, अशी तरतूद आहे. सदर वयाची अट िशथील करणेबाबतचा समावेश उपरो  बदलांम ये करणेत 
यावा.  

तसेच तावाम ये नमुद केले या New section to be added in Shri Saibaba 
Sansthan Trust Act 2004 मधील मु ा .२, Power of Chief Executive Officer to request 
the Committee to reconsider the resolution in certain cases, वगळणेत यावा व मु ा .३ 
म ये मा यवरांना भेटव तु दे याचे अिधकार अ य  व कायकारी अिधकारी यां चेबरोबरच सव 
िव तांनाही राहतील, असा बदल करणेत येऊन, सदरह ताव पुढील कायवाहीसाठी मा. धान 
सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यां चेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.   

 (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२२ िशड  नगरपंचायत, िशड  यांना दे यात येणा या ४० अकुशल कं ाटी कमचारी यां चे मुदतवाढीबाबत.  

ताव– “ ी साईबाबांचे पद  पशाने पावन झालेले िशड  शहर ह ेजग िस  द झाले आह.े  यामळेु िशड ला दरारोज समुारे १ 
ल  भािवक साईदशनासाठी भेट दते आहते. तसचे मह  वाचे वािषक सण व उ  सवा  या कालावधीत भािवकांची 
सं  या समुारे २ ते ३ ल  एवढी चंड माणात वाढत असत.े साईदशनासाठी शहरात येणारे भािवक दशन 
झालेनंतर िशड  शहरातील मह  वाचे र  ते, साव जिनक मोकळया जागा, साव जिनक इमारती व मिंदर भोवती  या 
प रसराम  ये िदवसभर वावर करीत असतात  यामळेु िशड  शहराम  ये घनकचरा मोठया माणावर वाढत जातो.  

  िशड  नगर पंचायत ही क वग नगरपंचायत असनू शहराची लोकसं  या समुारे ३६००४ एवढी आह.े 
तसचे ी साईभ  तानंा व नागरीकांना नागरी सिुवधा देणे आव  यक आह.ेिशड  शहराची दैनिदन साफ सफाई करणे 
गरजेचे आह.े  याम  ये भािवकांची वदळ  या भागाम  ये मोठया माणावरअसते  या भागाची दैनं िदन साफ सफाई 
िदवसातनू दोन वेळेस करण ेआव  यक आह.े  

   याम  ये नगर मनमाड रोड ल  मीनगर ते साईआ म एक पयत दो  ही बाज ू आिण िपंपळवाडी रोड 
(मनोजकुमार पथ) नगर मनमाड रोड ते साईनाथ मंगल कायालय पयत साफ सफाई करीता दनैं िदन समुारे ४० ते 
५० सफाई कमचारी आव  यक असतात.  याकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  कडून सदर 
िठकाणी साफ सफाई करण ेकरीता दररोज ४० कामगार दणेते येत आहे. 

  सदर मदुत िद. ३१/०३/२०१७ रोजी सपंत आहे. तरी पढुील अिथक वष २०१७-२०१८ या वषा करीता 
नगर मनमाड रोड ल  मीनगर ते साईआ म एक पयत दो  ही बाज ूआिण िपंपळवाडी रोड (मनोज कुमार पथ ) नगर 
मनमाड रोड ते साईनाथ मंगल कायालय पयत साफ सफाई आपले कडील आरो  य िवभागाकडून चालू  ठेवणे 
आव  यक आह.े” अशी िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िद. २५/०३/२०१७ चे प ा  दारे मागणी केलेली आह.े 
 याचंे प  िद. २७/०३/२०१७ रोजी ा  त झालेले आह े   
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          िशड  नगरपंचायत यांचे  येक वष चे मागणीनसुार ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था, िशड  
कडून नगर – मनमाड रोड, मनोजकुमार पथ या  र   याचंे साफसफाईसाठी सन २००६ पासनू ४० कं ाटी अकुशल 
कमचारी दे  यात येत आह.े        

            यापवु  मा. ि सद  य  सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेपुढील िवषय न.ं १३ िनणय . २६० ने 
०१ एि ल २०१६ ते ३१ माच २०१७ अखेर एक वषाचे मदुतीसाठी साफसफाईक रता ४० कं ाटी अकुशल 
कमचारी दे  याचे मंजरु कर  यात आले आहते. परंत ू लेबर कॉ  ॅ  टर माफत परुिव  यात येणा-या  अ कुशल कं ाटी 
कमचा-यामंधनूच उपल   ातेनसुार दरारोज  दोन िश  टम  ये एकुण सरासरी २० ते २२ कमचारी ितिदनी नेम  यात 
येत आहते. माह े एि ल २०१६ ते फे वुारी २०१७ पयत  याचंे वेतनावर पये २६,०८,४४५/- इतका खच 
झालेला आह.े  

              नगर पंचायतीचे िद. २५/०३/२०१७ रोजीचे िवनंतीप ानसुार उपरो  त कामी िशड  नगर पंचायत िशड  
यांना पढुील एक वषासाठी ४० कं ाटी अकुशल कमचारी परुिव  यास खालील माण ेअंदाजे खच येईल.  

अ.न.ं तपिशल होणारा खच 
  पये पैस े

१ ित िदन ित कमचारी दर .        २९४-४७ 
२ ा. फंड १३.३६% ३९-३४ 
३ सि हस चाज ०.०००१% ००-००२९ 
 एकुण ३३३-८१ 

४ सि हस टॅ  स १४ % ४६-७३ 
  व. भा. सेस   ०.५%  ०१-६६ 
 अॅ ी सेस ०.५%  ०१-६६ 

५ ित िदन ित कमचारी दर .        ३८३-८६ 
६ ित िदन ४० कमचारी  .        १५३५४-४० 
७ ित िदन ४० कमचारी ३६५ िदवसाक रता  .        ५६०४३५६-०० 
८ +१०% वषात होणारी वाढ ५६०४३५-६० 
 एकुण ६१,६४,७९१-६० 
 पणुािकत  ६१,६४,७९२-०० 

               उपरो  त माण ेिशड  नगरपंचायत िशड  यांना ४० कं ाटी अकुशल कमचारी परुवावयाचे अस  यास 
 याचंे वेतनापोटी अंदाजे पये ६१,६४,७९२/- (अ री पये एकस  ट  लाख चौस  ट हजार सातशे  या  नव  मा ) 

इतका खच येईल. सदरचा खच सन २०१७-२०१८ चे वािषक अंदाजप कातील कं ाटी कमचारी मंजरूी मधील 
तरतदुीमधनू करता येईल.   

                     तरी या  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणेस िवनंती. 
िनणय .२५५ आजचे सभेत उपरो  िवषयावर चचा करणेसाठी िशड  नगरपंचायतीचे नगरसेवक सभेसमोर उपि थत 

होते. िशड  शहरा या व छतेबाबत यांनी सिव तर चचा केली. िशड  शहरा या व छतेसाठी ७० 
कमचा यांची आव यकता भासते. याकामी अ याधु िनक मिशनर चीही आव यकता असून या मिशनरी 
व ७० व छता कमचारी िशड  नगरपंचायतीस पुरिवणेत यावे, अशी यांनी सभेसमोर िवनंती केली. 
यानंतर अशीही चचा झाली क , सं थानमाफत पुरिवणेत येत असलेले पुण ४० व छता कमचारी हजर 
नसतात, यामुळे या कमचा यांकडून काम क न घे यात अडचण येते, याकरीता नगरपंचायतीमाफत 
व छता कमचा यांची नेमणूक करणेत येऊन, या कमचा यां चे वेतन सं थानने ावे.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी े  िशड  येथे देश-िवदेशातून चे दशनासाठी 
साईभ  व मा यवर अितथी येत असतात, याकरीता िशड  शहर व छ असायला हवे, यासाठी िशड  
नगरपंचायत, िशड  यांना यां चे मागणी माणे व छतेसाठी आव यक असणा या मिशनरी 
सं थानमाफत िवहीत प दतीने कायम व पी उपल ध क न दे यात येईपयत, स या आहे याच ४० 
कं ाटी सफाई कमचा यांना मुदतवाढ दे यात यावी. तसेच सदरह ४० कं ाटी व छता कमचारी 
नगरपंचायतीकडे हजर राहतील याची पुणपणे जबाबदारी .अिध क, आरो य िवभाग यांची राहील.  

            (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२३ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या कामकाजासाठी शता दी क  तसेच आप ी यव थापन 

कर यासाठी िनधीची तरतूद कर याबाबत.  
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- 

अ.न.ं 
कलम / 
तरतुद 

मांक 

कलम / 
तरतुदीचे 
शीषक 

पोटकलम/  
उपकलम 

मांक 
तरतुद 

०१  १७ सिमतीची 
कत ये व 
अिधकार 

२(ठ) ी साईबाबांचे जीवन,  याचंे काय  यां  या लीला व  याचंी 
िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार 
करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा 
िव  तार करील.  

२(ड) ी साईबाबां  या भ  तामं  ये बंधभुाव, एकता,  दा आिण 
समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा काय म 
आयोिजत करील िकंवा हाती घेईल.  

०२  २१ िव  व त 
यव  था  

िनधीचा 
िविनयोग 

१(ख) 
 

ढीनुसार व थेनुसार मं िदरातील धािमक िवधी पजूा –
अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

१(ग) भ ांना देवते  या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सु िवधा पुरिवणे. 

मा. ि सद  य सिमती सभेतील िनणय- मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत 
िनणय मांक ६५५ खालील माणे समंत झालेला आहे.  

“.. .. उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषािनिम  त िशड त 
होणा-या गद चे अनषुंगाने कामकाजाचा सम  वय राखण ेतसेच उपल  ध केले  या सोयी सिुवधांचे यो  य िनयोजन व 
आप  ती  यव  थापन करणसेाठी िज  हािधकारी  तरावर ०२ वष कालावधीसाठी  तावात नमदु केले माणे 
शता  दी क ाची  थापना व  यासाठी . १० कोटी मा  इत  या िनधीची तरतदू करणकेामी मा . धान सिचव, 
िवधी व  याय िवभाग, मं ालय यांचेकडे  ताव सादर कर  यात यावा,”अस ेठरले आह.े 

 तावना- ी े  िशड ,  ता. राहाता,  िज  हा. अहमदनगर येथील थोर सतं ी साईबाबा यां  या  
महासमाधीस सन २०१८ म  ये १०० वष पणू होणार आहते.  यािनिम  त ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा 
महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे 
करण ् यात येणार आहे. 

नािशक येथे िसहं  थ कंुभमेळा सन २०१५ चे कालावधीत कामकाजाचा सम  वय राखणे व िनयोजन 
करणसेाठी तेथील िज  हािधकारी कायालयात  वतं  िसहं  थ कंुभमेळा क ाची  थापना करणते आली होती. 
 याच धत वर ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वषािनिमत ्त होणा-या गद चे अनषुंगाने कामकाजाचा सम  वय 

राखण ेतसचे उपल  ध केले  या सोयी सिुवधांचे यो  य िनयोजन व आप  ती  यव  थापन करणेसाठी िशड  येथे ी 
साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव कामकाजासाठी िद.०१ जानेवारी,२०१६ ते ३१ िडसबर,२०१८ या तीन 
वषाचे कालावधीसाठी शता  दी क ाची  थापना क न  याम  ये खालील अिधका-यांची ितिनयु  ती करणे 
बाबतचा तसचे  यासाठी .१० कोटी मा  इत  या िनधीची तरतदू करणबेाबतचा  ताव िद.२८/१२/२०१५ रोजी 
झाले  या मा. ि सद  य सिमतीचे सभेपढेु सादर करणते आला होता .  

अ  पर िज  हािधकारी – ०१                              उपिज  हािधकारी - ०२  
पोलीस उपअिध क  - ०१                               उपअिभयंता – ०२  
नायब तहिसलदार – ०१                                  िलपीक -  ०२ 
यावर सदर सभेत िनणय ं . ६५५ वरील माण े समंत करणते आला होता. याबाबतचे  तावावर 

झाले  या उपरो  त िनणय ं . ६५५ अ  वये शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे इकडील कायालयाचे प . जा. नं. 
एसएसएसटी/ बांधकाम-शता  दी/६७९९/२०१६, िद.१०/०३/२०१६ चे प ा  वये मा  यतेसाठी  ताव सादर 
करणते आलेला होता. 
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 यास अनसु न महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचे प - ं .सासिंव-१०१६ /४०९ / . .६६/ 
का१६, िद.१२/०४/२०१६ चे प ा  वये महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग यांनी ी साईबाबा महासमाधी 
शता  दी महो  सवा  या कामकाजासाठी शता  दी क  तसचे आप  ती  यव  थापन कर  यासाठी िन धीची तरतदू 
कर  याबाबत  या सदंभािधन प ा  वये सादर कर  यात आले  या  तावास अनुस न खालील नमदू मु ांची पतुता 
कर  याबाबत कळिवले आह.े 

१)  तािवत शता  दी क ामाफत सु वातीपासनू ते शता  दी  महो  सवा  या समारोपापयत कर  यात येणा-
या कामकाजाचा पदिनहाय आिण िव  ततृ तपिशल उपल  ध क न दे  यात यावा. 

२) सदर योजनाकरीता अपेि त तरतदू .१० कोटी इत  या रकमे  या खचाचे िव  ततृ िववरण सादर 
कर  यात यावे. (वेतन, यं णा उभारणी इ. सह) 

३) उपअिभयंता आिण िलिपक सवंगातील  येक  ०२ पदे सं  थान अिधकारी/कमचा-यामधनू भरणे श  य 
आह ेअथवा कस ेही बाबत पडताळून पाह  यात यावी. 

४) शता  दी क ाचे कायालय सं  थान प रसरात अथवा इतर   थापन करण ्यात येणार आह?े याबाबत 
तसचे सदर क  कोण  या उ  चपद  थ ािधका-यां  या िनयं णाखाली कायरत राहील याबाबतची 
मािहती उपल  ध क न दे  यात यावी. 
याबाबत नमदू करणते येते क , ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवा  या कामकाजासाठी 

शता  दी क  तसचे आप  ती  यव  थापन कर  यासाठी .१० कोटी िन धीची र  कम ही ाथिमक व ढोबळ 
अंदाजानसुार दशिवली असनू ती ढोबळ  व पाची आह.े  यासाठी सिव  तर तपिशल तयार करणते आलेला नाही. 
सं  थानने शता  दीचे अनषुंगाने उपल  ध करावया  या सोयी सिुवधांचे पवुतयारीकरीता ा प क  प अहवाल 
तयार करणसेाठी टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल. या स  लागार सं  थेची नेमणकू केलेली आहे.  यानुसार सदर 
स  लागार सं  थेने ा प क  प अहवाल तयार केलेला आह.े  याम  ये आप  ती  यव  थापना  या  टीकोनातनू 
City Command and Control Centre म  ये खालील बाब चा समावेश करणते आलेला आह.े 

A) Video Surveillance  
1) City Command and Control Centre                         
2)   City Surveillance  
3)    Video Analytics                                                      
4)    ANPR 
5)    Critical Infrastructure protection                          6)    Emergency Help  

       B)   Call Centre & GPS Based VTS  
1) Emergency Help Points                   2)     Emergency Response System  

               3) Variable message Signage               4)     GPS Based VTS for Ambulance, Fire Vehicles 
& Help Response Vehicles  

 यावेळी सदरचे अंदाजप क ह े िद.०१ जानेवारी,२०१६ ते ३१ िडसबर,२०१८ या तीन वषाचे 
कालावधीसाठी शता  दी क ाची  थापना क न  याम  ये अ  पर िज  हािधकारी– ०१, उपिज  हािधकारी– ०२, 
पोलीस उपअिध क - ०१, उपअिभयंता– ०२, नायब तहिसलदार– ०१, िलपीक- ०२ िह पदे ितिनयु  तीवर 
भरणबेाबत नमदू केले आहे. संस ् थानमाफत ी साईबाबा महासमाधी शता  दी वष िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते 
िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर  यात येणार आह.े या कालावधीत भािवकांचा ओघ 
िशड त मोठया माणात रािहल.  यामळेु वरील माणे ०३ वषाचे कालावधीऐवजी िद.०१ जानेवारी, २०१७ ते 
िद.३१ िडसबर, २०१८ या दोन वषा  या कालावधीसाठी शता  दी क  कायरत ठेवण ेपरेुस ेहोईल ,अस ेमत आह.े  

तरी महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग यांनी नमदू केले  या उपरो  त मु ांबाबत खालील माणे 
मािहती सादर करता येईल.  

अ.नं. मु ा पुतता/कायवाही 
०१   तािवत शता  दी क ामाफत सु वातीपासून ते 

शता  दी महो  सवा  या समारोपापयत कर  यात 
येणा-या कामकाजाचा पदिनहाय आिण िव  ततृ 
तपिशल उपल  ध क न दे  यात यावा. 

अ  पर िज  हािधकारी – (पद ०१)  
ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सव िनिम  त  थािपत शता  दी क ाचे 

मु  य सम  वयक  हणून काम करतील.  
होणा-या गद  या काळात दनैं िदन गरजे  या व  त ू उपल  ध करणे, पाणीपरुवठा, 
वीजपुरवठा,  व  छता व आरो  य  यव  थसेी संबंधीत कामे आिदबाबत दररोज 
सं िनयं ण क न  याबाबत िदवसातून कमीतकमी दोन वळेा आढावा घतेील.  
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 यां  या अिधप  याखालील तसेच इतर शािस नक अिधकारी यां  या कामाच े
पयवे ण क न  यानंा आव  यक सूचना िनगिमत करतील.  
आव  य कतेनुसार संबंधीत िवभागां  या सम  वयकामी वळेोवळेी बैठका घऊेन 
आव  यक  या सूचना/मागदशन करतील. 
उपिज  हािधकारी – (पद ०१)-  
सव उपिवभागांमधनू िवशेषतः वाहतुक, पाणीपरुवठा, वीजपुरवठा, व  छता व 
आरो  य यव  थशेी संबंधीत कामांचा व इतर पुरक सोयी-सुिवधा उपल  ध आहते 
िकंवा कसे दनैं िदन आढावा घऊेन सं िनयं ण करतील.  
आप  या काय े ातील उपल  ध सुिवधांची(जसे – खाजगी, सरकारी, 
िनमसरकारी दवाखाने अि नशमन सेवा, वाहनतळे, र  तपढेया, पाणीपरुवठा, 
पं िपंग  टेशन, िव ुत उपक ,े बस  थानके माग, इ.) मािहती सहा यक सम  वयक 
यां  या मदतीने संकिलत करतील.  यव  थापनकामी व आकि मक संगी या 
मािहतीचा उपयोग करतील.  
संबंधीत िवभाग/यं णा यांचसेह इतर अनुषिंगक िवभाग/यं णांशी सम  वय साधनू 
िवहीत मुदतीत काम पार पाडणेसाठी िनयोजन करतील.  
आप  ती  यव  थापनाबाबत िनयोजन क न  यानुसार अंमलबजावणीबाबत 
कायवाही करतील. 
अ  पर िज  हािधकारी यांना कामकाजाम  य ेसहा य करणे.  

 
 

 ३) पोलीस उपअिध क  - (पद ०१)  
शता  दी काळातीलकायदा व सु  यव  था, आप  ती  यव  थापन व इतर 
तदनुषिंगक बाबीस जबाबदार अिधकारी  हणून काम पाहतील. 
काय े ातील वाहनतळ  यव  थचे े पयवे ण क न संबं िधतामाफत आव  यक 
सुधारणा क न घणे.े  
कायदा व सु  यव  था अबािधत राह  या  या  टीकोनातनू आव  यक 

ितबंधा  मक उपाययोजना तसेच आ कि मक प रि थतीत िनयं णकामी 
आव  यक उपाययोजना करतील. 
प रि थतीच े गां िभय ल ात घेऊन आप  तीजनक प र  थीतीत इतर िठकाणाहन 
मदत उपल  ध करतील. 
िशड  व प रसरातील संपूण वाहतूक  यव  थचे े िनयोजन व िनयं ण करतील. 
तसेच  यासाठी लगतच े तालकेु व िज  ातील पोलीस िवभागाशी सम  वय 
ठेवतील.  
उपअिभयंता – ( पद ०२)  
िशड  व प रसरातील र  ते, पा  याचा िनचरा, इतर  थाप  य कामे सुि थतीत 
ठेव  याची जबाबदारी पार पाडतील.  
वळेोवळेी वरी  ठानंी िदले  या सुचनांनुसार संबंधीत कामाबाबतची जबाबदारी पार 
पाडतील.  
५) नायब तहिसलदार – (पद ०१) – 
शासिकय/िनमशासिकय िवभागांशी प  यवहारव शासिकय बैठकांच े इितवृ  त 
तयार करणे.  
इितवृ  तातील िनणया माणे संबंधीत िवभागांना  कायवाही करणेबाबत पाठपुरावा 
करणे.  
वळेोवळेी वरी  ठाकंडून िद  या जाणा-या सूचना व आदशेाच े पालन क न 
 यानुसार कायवाही करण.े  

६) िलपीक – (पद ०२) -   
टंकलखेन बाबतची कामे व संबधीत िवभागांशी प  यवहार करणे.  
 वळेोवेळी वरी  ठानंी नेमून िदलेली कामे करण.े 

 ०२ सदर योजनाकरीता अपेि त तरतूद .१० कोटी 
इत  या रकमे  या खचाचे िव  ततृ िववरण सादर 
कर  यात याव.े (वतेन, यं णा उभारणी इ. सह) 

शता  दीच े पुवतयारी करीता टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल. या स  लागार 
सं  थनेे तयार केले  या ा प क  प अहवालात आप  ती  यव  थापनाशी 
संबंधीत कामांचा समावशे करणेत आललेा आहे.  यामुळे  तावातील 
अिधकारी व कमचारी वतेन व ऑफ स फिनचर खच वगळता उवरीत िनधीची 
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तरतूद आप  ती  यव  थापना  या  टीकोनातून एैन वळेी उदभवणा-या संगी 
राखीव  हणून ठेवता येईल. 
कमचारी पगारः- .५५.०० ल  (अंदाजे ारं िभक वतेनानुसार)  
ऑफ स फिनचर, रंगकाम इ.-  . ०५.०० ल  
आप ी  यव  थापनाकामी राखीव िनधीः- . ०९.४० कोटी  
एकूणः- . १०.००कोटी  

०३ उपअिभयंता आिण िलिपक संवगातील  यके  
०२ पद ेसं  थान अिधकारी/कमचा-यामधनू भरण े
श  य आह े अथवा कसे ही बाबत पडताळून 
पाह  यात यावी. 

शता  दी कालावधीत सं  थानचचे कामकाजाच े  व प  यापक माणात रािहल 
 यामुळे उपअिभयंता ०२ िह पद े सं  थान कमचा-यांमधनू भरणे श  य नाही. 

याकरीता  सदरची पद ेशासनाकडून तीिनयु  तीवर िनयु  त करावी लागतील. 
तथापी िलपीक संवगातील  यके  ०२ पदांसाठी सं  थान कमचारी उपल  ध 
क न दतेा येतील.  

०४ शता  दी क ाचे कायालय सं  थान प रसरात 
अथवा इतर   थापन कर  यात येणार आह?े 
याबाबत तसेच सदर क  कोण  या उ  चपद  थ 

ािधका-यां  या िनयं णाखाली कायरत राहील 
याबाबतची मािहती उपल  ध क न दे  यात यावी. 

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवा  या कामकाजा  या  टीकोनातून 
शता  दी क ाच ेकायालय सं  थान प रसरात  थापन करणे यो  य होईल व सदरचा 
क  मा. िज  हािधकारी, अहमदनगर यांच ेिनयं णाखाली  थािपत करता येईल.  

तरी शासनाने कळिवले  या मु ांची मािहती वरील माणे शासनास कळिवता येईल.  यासाठी सदरह 
मािहती मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी सदरचा  ताव मा. 
ि सद  य सिमतीचे मा  यते  तव सादर होणसे िवनंती, अशा  व पाची िद. ११/०७/२०१६ रोजीची उपरो  त 
सदंिभय मांक ०३ ची िटपणी मा  यते  तव सादर केली होती.  

सदर िटपणीवर त  कालीन मा. कायकारी अिधकारी यांनी “ ी आहरे सो. बांधकाम िवभाग चचा 
करावी” असे िनदश िदले होते.  िदले  या िनदशानुसार सदर िटपणीवर चचा झालेनंतर मा. कायकारी अिधकारी 
यांनी “शासनास सादर करावे” अस ेिनदश िदले. 

िदले  या िनदशानुसार मा. धान सिचव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यानंा ावया  या 
प ाचा मसदूा तयार क न इकडील कायालयाचे िद.११/०७/२०१६ रोजीचे िटपणीसोबत फेर सादर करणते आला.  

दर  यानचे कालावधीत महारा   शासनाचे िद.०८/०३/२०१७ रोजीचे आदेशा  दारे ीमती बल 
अ वाल भा. . स.े यांची सं  थानचे कायकारी अिधकारी  हणनू िनयु  ती झाली.  

सदर िटपणीवर धान सिचव, िवधी व  याय िवभागास सादर करावयाचे  तावाबाबत मा. 
उपकायकारी अिधकारी यांनी खालील माण ेनमदू पदांचा  ताव शासनास फेर सादर करावा अशा मा. कायकारी 
अिधकारी महोदया यां  या सचूना आहते , अस ेिनदश िदलेले आहते.  

उप िज  हािधकारी – ०२ 
पोलीस उपअिध क  - ०१ 
कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग -०१                                 
िज  हा वैि  कय अिधकारी /िज  हा श  य िचिक  सक -  ०१ 
उपअिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग  – ०१  
मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िदले  या सचूनेनुसार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग 

यांना सादर करावयाचे  तावात वरील माण ेिदले  या पदांचा समावेश क न खालील माण े  याचंे कामकाजाचा 
पदिनहाय तपिशल शासनास सादर करता येईल. 

अ.नं. मु ा पुतता/कायवाही 
०१  
 

 तािवत शता  दी क ामाफत 
सु वातीपासनू त े शता  दी 
महो  सवा  या समारोपापयत 
कर  यात यणेा-या कामकाजाचा 
पदिनहाय आिण िव  ततृ तपिशल 
उपल  ध क न दे  यात यावा. 

१) उपिज  हािधकारी – (पद ०२ )  
 सव उपिवभागांमधनू िवशषेतः वाहतुक, पाणीपरुवठा, वीजपुरवठा, व  छता 
व आरो  य यव  थशेी संबंधीत कामांचा व इतर पुरक सोयी-सुिवधा उपल  ध 
आहते िकंवा कसे दनैं िदन आढावा घऊेन सं िनयं ण करतील.  
 आप  या काय े ातील उपल  ध सुिवधांची(जसे – खाजगी, सरकारी, 
िनमसरकारी दवाखाने अि नशमन सेवा, वाहनतळे, र  तपेढया, पाणीपरुवठा, 
पं िपंग  टेशन, िव ुत उपक ,े बस  थानके माग, इ.) मािहती सहा यक सम  वयक 
यां  या मदतीने संकिलत करतील.  यव  थापनकामी व आकि मक संगी या 
मािहतीचा उपयोग करतील.  
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 संबंधीत िवभाग/यं णा यांचसेह इतर अनुषिंगक िवभाग/यं णांशी सम  वय 
साधनू िवहीत मुदतीत काम पार पाडणेसाठी िनयोजन करतील.  
 शता  दी क ामाफत करणेत आले  या िनयोजनानुसार अंमलबजावणीबाबत 
कायवाही करतील. 
 मा. कायकारी अिधकारी यांनी वळेोवळेी िदले  या आदशेानुसार संबंधीत 
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.    

  २)  पोलीस उपअिध क  - (पद ०१)  
 शता  दी काळातील कायदा व सु  यव  था, शता  दी क ामाफत करणेत 
आलले े िनयोजन, आप  ती  यव  थापन व इतर तदनुषिंगक बाबीस जबाबदार 
अिधकारी  हणून काम पाहतील. 
 काय े ातील वाहनतळ  यव  थचे े पयवे ण क न संबं िधतामाफत 
आव  यक सुधारणा क न घणे.े  
 कायदा व सु  यव  था अबािधत राह  या  या  टीकोनातून आव  यक 

ितबंधा  मक उपाययोजना तसेच आ कि मक प रि थतीत िनयं णकामी 
आव  यक उपाययोजना करतील. 
 प रि थतीच े गां िभय ल ात घेऊन आप  तीजनक प र  थीतीत इतर 
िठकाणाहन मदत उपल  ध करतील. 
 िशड  व प रसरातील संपूण वाहतूक  यव  थचे ेिनयोजन व िनयं ण करतील. 
तसेच  यासाठी लगतच े तालकेु व िज  ातील पोलीस िवभागाशी सम  वय 
ठेवतील. 
 मा. कायकारी अिधकारी यांनी वळेोवळेी िदले  या आदशेानुसार संबंधीत 
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.   

  ३)  कायकारीअिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग – ( पद ०१)  
 िशड  व प रसरातील र  ते, पा  याचा िनचरा, इतर  थाप  य कामे सुि थतीत 
ठेव  याची जबाबदारी पार पाडतील.  
 मा. कायकारी अिधकारी यांनी वळेोवळेी िदले  या आदशेानुसार संबंधीत 
कामाची जबाबदारी पार पाडतील. 
 

  ४) उपअिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग – (पद ०१) 
 मा. कायकारी अिधकारी यांनी वळेोवळेी िदले  या आदशेानुसार संबंधीत 
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.   

 
 

 ५) िज  हा वै िकय अिधकारी /िज  हा श  य िचिक  सक-(पद ०१)  
 आरो  य व  व  छता सेवशेी िनगडीत कामांकरीता  मु  य सम  वयक   हणनू 
काम करतील. 
 आरो  य सेवचेी जबाबदारी असणा-या संबंधीत यं णंाकडून आव  यक कामे 
अपेि त समय सीमेत पार पाडून घतेील.  
 औषधसाठयाची उपल  धता व वाटप सुिनि त करणे व सं मक रोग पस  
नये याबाबत िनयोजन व उपाययोजना करणे.  
 आकि मक संगासाठी आराखडा तयार करणे  
 काय े ातील खाजगी इि पतळे, डॉ  टस, वै िकय सेवा पुरिवणा-या 
समाजसेवा सं  था यां  यात सम  वय साधनू गरजेनु प  यां  या सेवा उपल  ध 
क न घणेेबाबत िनयोजन करणे.  
 आरो  य  यव  थसेाठी ता  परुते आव  यक मनु  यबळ उपल  ध क न घणेे. 
 याचंसेाठी आव  यक बाबी जसे िनवारा, वाहतुक  यव  था इ. िनयोजन करणे.   
  यां  या अिधप  याखालील तसेच इतर शािस नक अिधकारी यां  या कामाच े
पयवे ण क न  यानंा आव  यक सूचना िनगिमत करतील. 
 आव  य कतेनुसार संबंधीत िवभागां  या सम  वयकामी वळेोवळेी बैठका 
घऊेन आव  यक  या सूचना/मागदशन करतील. 
 मा. कायकारी अिधकारी यांनी वळेोवळेी िदले  या आदशेानुसार संबंधीत 
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.   
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 ०२ सदर योजनाकरीता अपेि त तरतूद 
.१० कोटी इत  या रकमे  या 

खचाच े िवस्  ततृ िववरण सादर 
कर  यात याव.े (वतेन, यं णा 
उभारणी इ. सह) 

शता  दीच े पुवतयारी करीता टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल. या स  लागार 
सं  थनेे तयार केले  या ा प क  प अहवालात आप  ती  यव  थापनाशी 
संबंधीत कामांचा समावशे करणेत आललेा आहे.  यामुळे  तावातील 
अिधकारी व कमचारी वतेन व ऑफ स फिनचर खच वगळता उवरीत िनधीची 
तरतूद आप  ती  यव  थापना  या  टीकोनातून एैन वळेी उदभवणा-या संगी 
राखीव  हणून ठेवता येईल. 
 कमचारी पगारः- .५५.०० ल  (अंदाजे ारं िभक वतेनानुसार)  
 ऑफ स फिनचर, रंगकाम इ.-  . ०५.०० ल  
 आप ी  यव  थापन कामी तसेच शता  दी क ाचे िनयोजीत कामासाठी 
राखीव िनधीः- .०९.४० कोटी  
एकूणः- . १०.००कोटी  

०३ उपअिभयंता आिण िलिपक 
संवगातील  यके  ०२ पद ेसं  थान 
अिधकारी/कमचा-यामधनू भरण े
श  य आह े अथवा कसे ही बाब 
पडताळून पाह  यात यावी. 

शता  दी कालावधीत सं  थान कामकाजाच े  व प  यापक माणात रािहल 
 यामुळे न  याने  तावात नमूद असले माणे कायकारी अिभयंता -०१, 

उपअिभयंता ०१ िह पद े सं  थान कमचा-यांमधनू भरणे श  य नाही. याकरीता  
सदरची पद ेशासनाकडून तीिनयु  तीवर िनयु  त करावी लागतील.  
तथापी िलपीक संवगातील पद े निवन  तावात नमूद केललेी नाही. सदर 
कामासाठी आव  यकतेनुसार सं  थान कमचारी उपल  ध क न दतेा येतील.  

०४ शता  दी क ाच े कायालय सं  थान 
प रसरात अथवा इतर   थापन 
कर  यात येणार आह?े याबाबत 
तसचे सदर क  कोण  या 
उ  चपद  थ ािधका-यां  या 
िनयं णाखाली कायरत राहील 
याबाबतची मािहती उपल  ध क न 
दे  यात यावी. 

ी साईबाबा महासमाधी शता  दी महो  सवा  या कामकाजा  या  टीकोनातून 
शता  दी क ाचे कायालय सं  थान प रसरात  थापन करणे यो  य होईल व 
सदरचा क  मा. कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांच ेिनयं णाखाली  थािपत करता येईल.  

 
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िशड त होणा-या गद चे अनषुंगाने कामकाजाचा 

सम  वय राखण े तसचे उपल  ध केले  या सोयी सिुवधांचे यो  य  यव  थापन करणसेाठी शता  दी क ाकरीता 
आव  यक असले  या वर नमदू पदांचा  ताव शासनास सादर क न  यासोबत शासनाने मागिवले  या मु ांची 
वरील माण ेमािहती कळिवता येईल. तरी या माणे  ताव मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, 
मुंबई यांचेकडे सादर करणसे मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .२५६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.०१ एि ल, २०१७ ते िद.३१ 
माच, २०१९ या कालावधीकरीता सतावात नमुद के या माणे रा य शासनाचे अिधकारी 

ितिनयु ने सं थानवर घे यास मा यता दे यात आली. 
तसेच ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त िशड त होणा या गद चे अनु षंगाने 

कामकाजाचा सम  वय राखणे तसेच उपल  ध केले  या सोयी सु िवधां चे यो  य  यव  थापन करणेसाठी 
शता  दी क ाकरीता आव  यक असले या न याने तािवत पदांचा  ताव व शासनाने मागिवले  या 
मु ांची उपरो माणे मािहती मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यां चेकडे सादर 
करणेस मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु/ शता दी क  मखु/ .अिध क, सामा य शासन) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२४ ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उव रत ३८६ खो यांसह नुतनीकरण करणेचे 

कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.   
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 
करणबेाबत तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ांची दखेभाल, 
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.  
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  मा.  यव  थानपन सिमतीचे सभेतील िनणय:   
१. िनणय . ७४५ िदनांक १५/०९/२०१२  
२. िनणय .४४८ िदनांक २१/०६/२०१३ 
३. िनणय . ५३३ िदनांक २६/०६/२०१४  

तावना: ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारत साईभ  ताचंे िनवास  यव  थेसाठी 
उपयु  त व सोयीची अस  याने, या इमारतीमधील भ  ताचंे वापरातील ४८६ खो  यांसह एकूण ५४४ खो  या सन 
१९९४-९५ पासनू पूण मतेने वापरात आहते. सदर खो  या, कायालये, गाळे भ  ताचंे व मटेन  स िवभागांचे 
वापरात आहते. सतत  या वापराने खो  याचंे रंग, एम.एस.लोखंडी े म-दरवाजे, िखडक , फरशी, साधनगहृातील 
टाई  स इ  यादी बाबी खराब झाले  या आहते. सन १९९९-२००० म  ये सदर इमारतीचे खो  यामंधील संडास-
बाथ मचे द ु  तीचे काम क न घे  यात आले आह.े तसचे सदर इमारतीतील दु  ती  दखेभालीची कामे इकडील 
िवभागामाफत वेळोवळी करणते येत असतात.  

सन २०१० म  ये सदर इमारतीतील पिह  या ट   यात १०० खो  याचंे नतुिनकरणांतगत खालील माणे 
कामे करणते आली असनु याकामी .१,७४,९५,१२१/- इतका खच आलेला आह.े  

१. दरवाजे े म शटरसह बदलणे व द ु  ती  करण.े 
२.  ला  टर करण.े 
३. टाई  स ्बसिवणे. 
४. सडंास भां डे बदलण,े पी. ि ह. सी. पाईप लाईन बदलणे व इतर  लंब ग कामे. 
५. खो  याचंे आितल िभंतीना ६ फुट उंची पयत डॅडो बसिवण.े 
६. पॅसजेम  ये ६ फुट उंची पयत टाई  स बसिवणे. 
७. ड  टचे टब   ह  टीलेटर वाप न  ह  टीलेशन करणे व इतर अनषुंगीक कामे करण.े 
८. रंगकाम करण.े 
९. िव तुीकरण करणे. 

सदर इमारतीचे उवरीत एकूण ४४४ खो  यापैंक  दसु -या ट   यातील ए-डी िवंगमधील २०० खो  याचंे 
नतुिनकरणासाठी . ४,१०,३२,६४७/- खचास मा. ि सद य सिमतीचे िदनांक १५/०९/२०१२ रोजीचे सभेत 
िनणय . ७४५ अ  वये मा  यता दे  यात आली आह.े तसचे या कामासाठी आिकटे  ट डहाणकुर असोिशएटस्, 
मुंबई यांची मा. ि सद य सिमतीचे िदनांक २१/०६/२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .४४८ अ  वये नेमणकू 
करणबेाबत ठरले असनु मंजरू िनिवदा रकमेवर १.५% फ  (अिधक सि हस टॅ  स व िवनामु  य िनवास-
भोजन  यव  था) देणसे मा  यता दे  यात आली आह.े  

तसचे ितस-या ट   यातील २०० खो  यांसह संपणू इमारतीचे नतुिनकरणासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .५३३ अ  वये सिव  तर चचा 
होऊन, यापवू  ी साईबाबा भ  तिनवास  थान इमारतीमधील २०० खो  यां  या नतुिनकरणासाठी सिमतीने 
मा  यता िदलेली आह े व  याकामी येणारे खचास परवानगी िमळणसेाठी मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठाम  ये अज सादर केलेला असनू, आजतागायत मा. खंडपीठाची सदरह खचास मंजरूी िमळालेली नाही. 
यामळेु पवू  या २०० खो  यां  या नतुिनकरणासाठी येणा-या खचास मा. खंडपीठाची मंजरूी येईपयत सदरह िवषय 
 थिगत ठेवणते यावा असे ठरले होते. 

उपरो  त प र  छेदामधे नमदू के  यानुसार २०० खो  याचंे नतुिनकरणाचे खचास परवानगी िमळणसेाठी 
मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अज  C.A.No. 13282 of 2013 सादर करणते 
आला होता. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार मा. मुंबई उ  च 
 यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे केलेला िस  हील अज  C.A.No. 13282 of 2013 मागे घे  यात आला 

आह.े  
 ताव: पिह  या ट   यातील १०० खो  याचंे नतुनीकरणाचे काम  सन २०१० म  ये पणू कर  यात आले 

आह.े उवरीत  खो  या व इमारतीचे नतुनीकरण करणसेाठी खालील कामे करण ेआव  यक आह.े 
१. टॉयलेटचे दरवाजे आर.सी.सी. े म व पी  हीसी शटरने बदलणे व मु य दरवाजा द ु  ती . 
२. अॅ  यिुमिनयम िखड  या व एम.एस. ी  स बसिवणे 
३. आव  यकतेनुसार आतील  ला  टर. 
४.  हे ीफाईड टाई  स बसिवण.े 
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५. सडंास भां डे बदलण,े पी. ि ह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलण ेव इतर  लंब ग कामे. 
६. खो  याचंे आितल िभंतीना ६ फुट उंची पयत डॅडो बसिवण.े 
७. पॅसजेम  ये ६ फुट उंची पयत टाई  स बसिवणे. 
८. ड  टचे टब   ह  टीलेटर वाप न  ह  टीलेशन करणे व इतर अनषुंगीक काम.े 
९. ल  टर पट वाप न आतील व रनो  हा पटम  ये बाहरेील रंगकाम. 
१०. टेरेस वॉटर िुफंग  
११. जनरल टॉयलेट नतुनीकरण - संडास भां डे बदलण,े पी. ि ह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलणे व  

 लंब ग कामे 
१२. सोलर वॉटर िहट ग िसि टीम 
१३. खो  याचंे वातानकुुलन व एलईडी टी  ही बसिवणे 
१४. िसवरेज ीटमट  लॅ  ट उभारणे 
१५. खो  यामंधील िव तुीकरण करणे. 
१६. ीन माबल व कड  पा वाप न लगेज रॅ  स करण.े 
उपरो  त माण े ३८६ खो  या व इमारतीचे उवरीत नतुनीकरण कामांसाठी सन २०१६-१७ चे 

िज  हादारसचुीनुसार करणते आले  या अंदाजप कानुसार .१२,३७,६१,६५९/-मा  खच अपेि त आह.े जा. 
न.ं३६२१/ २०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानसुार येणा-या अंदाजप क य र  कम २०% ते ३०% 
कमी करणते यावी अस े नमदू केले आहे.  यानूसार याकामी २०% कपात क न .९,९०,०९,३२७/- इतक  
र  कम येते. तसचे खो  यांसाठी वातानकुुलीत यं णा व टी.  ही. बसिवणे, िव तूीकरण,  आर. ओ. िस  टम, सोलर 
िस  टीम, िसवरेज वॉटर ीटमट  लॅ  ट व फिनचर आदी कामांसाठी सबंं िधत िवभागांमाफत  वतं  अंदाजप क 
सादर क न पढुील कायवाही करता येईल .        

 ताव: तरी याकामासाठी यापवू  आिकटे  ट डहाणकुर असोिशएटस्, मुंबई यांचेकडून आक टे  चरल 
सवेा घेवनू अथवा िवभागामाफत सदरचे कामासाठी आयटमरेट प तीने ई-िनिवदा मागिवणबेाबत िनणय होणेस 
िवनंती. 

िनणय .२५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उव रत ३८६ 
खो यांसह नुतनीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास 
मा यता दे यात आली.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२५ साईसृ ी क प बीओटी त वावर अथवा सं थानमाफत राबिवणे तसेच याकामी अनुभवी स लागार 

यांची नेमणूक करणे.   
ताव– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : खालील माणे आहे.  

अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  ये व अिधकार) -पोटकलम(२)खंड(ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन, 
 याचंे 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 करणे; 
२. पोटकलम (१) खंड (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 सिमतीचे सभेतील िनणय :  

१. िदनांक ०५/१२/२०१० िनणय . १००४(०४)   
२. िदनांक २६/०३/२०११ िनणय . २०१  
३. िदनांक २८/१२/२०१५ िनणय . ६५३  
४. िदनांक ३१/०८/२०१६ िनणय . ६३५ 
५. िदनांक २२/१२/२०१६ िनणय .९०९.   
६. िदनांक ०९/०३/२०१७ िनणय .२१७   
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तावना: ी साईबाबांचे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ  तानंा गद चे माणात अनेक 
सोयीसिुवधा मं िदर प रसरात परुिव  यात आले  या असनु आणखी वाढीव सिुवधा परुिवणेसाठी दशनरांग व 
अनषुं िगक  यव  था िनमाण करण े  तावीत आह.े स  या समाधीचे दशन घेवून बाहरे पडणा-या साईभ  ताचंी 
मोठया माणात गद  मं िदर प रसरात असत.े या गद त दशन घेव ूइि छणा-या भ  ताचंी भर पडतच असते. यासाठी 
मं िदर प रसरातील भ  ताचंी गद  अ  य  वळिवण े आव  य क आह.े िशड त येणा-या साईभ  तांसाठी निवन 
आकषण क  िनमाण करण े व भ  तानंा िवरंगळुा िमळणबेरोबरच ी साईबाबाचंे जीवन,  याचं ेकाय,  यां  या 
लीला व िशकवण याबाबत माहीती देणचेे  टीने सं  थानमाफत साईगाडन िथमपाक लेजरशो करण े  तावीत 
आह.े तसेच ी साई स  च रत ंथातील सगंावर आधारीत चलिच   व पातील दखेावे लाईट व साऊंड 
इफे  टसह सादर करणेसाठी ‘साईसृ  टी’ क  प  तावीत आह.े या कामांम  ये िस  हील वक, इटें रयर व 
लॅ  ड  केिपंग वक, मु  या, ंथालय, योगा,  यिुझयम, उपहारगहृ,  व  छतागहृ, इटेंिलजंट लाईट ग व इले  ीकल 
कामे इ  यादी कामाचंा समावेश आह.े याबाबत मा. ि सद  य सिमतीचे िदनांक २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत 
सदरह सिमतीचे िनणय मांक ६५३ अ  वये खालील माणे ठरले आहे. 

“.. यावर सिव  तर चचा होवनू अस े ठरले क   तावीत क  पात ामु  याने ी साई स  चरीत 
ंथातील सगंावर आधारीत दखेावे तसेच मु  या उभारण े अशा कला  मक  व पा  या कामांचा समावेश 

अस  यामळु ेत  कालीन  यव  थापन सिमतीने या क  पासाठी स  लागार  हणनू िच पट सृ  टीतील आघाडीचे व 
सु िस  कला नेप  थकार ी.िनितन देसाई यांची नेमणकू केलेली आह.े तरी आता  तावीत क  प 
साईगाडनमधील जागेत करणेसाठी ी.िनितन देसाई यांचेकडून आराखडा व अंदाजप क तयार क न  यानुसार 
येणा-या अनषुं िगक खचास मा. उ  च  यायालयाची मा  यता घे  यात यावी.” 

सदरचा क  प साईगाडन क  पाचे उवरीत जागेत करणबेाबत ठरले आह.े परंत ुमौजे िनमगाव को-हाळे 
येिथल गट नं  १९८, १९९, २०० व २०१ मधील सदरह े  ह रत े ातनू (Green zone) वगळून ी साईबाबा 
सं थान  िव त यव था, िशड  यांचे िविवध सावजिनक/िनमसावजिनक उप मांचे वापरासाठी रिहवास े ात 
समािव  ट करणसेाठी शासनास  ताव सादर कर  यात आला असनु,  यास अ ाप मा  यता िमळालेली नाही.  

 यानंतर  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक ३१/०८/२०१६ रोजी झाले  या सभेतील िन. .६३५ 
खालील माण ेआह.े 

“ ी साई सृ ी क पासाठीचे स लागार व कला, नेप यकार ी.िनितन दसेाई, मुंबई हे उपि थत होत.े 
यांनी सभेस ी साईसृ ीचे सादरीकरण दाखिवले व पढुील माणे मािहती िदली. 

बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी बनिवणते येणार असनू या क पाचे काय म 
यव थापन ते वत: िवनामु य करणार आहते. याम ये बाबांची भ य अशी १०० फुट उंचीची बाबांची मतु  

राहील व बाजलुा वेगवेगळया ५२ गॅल यांम ये साईस चरी  अ यायामधील ५२ कारचे हालते देखावे राहतील. 
यामळु ेसाईभ ांना य व पात बाबांचे च र  समजणार आह.े तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागांची छोटया 

पड ावरील मािलकाही िनमाण कर याचा माणस आहे. साईसृ ीम ये मोठे टेज राहील व यावर वषभर 
वेगवेगळया नामां िकत कलाकारांचे लाई ह काय म राहतील. सव साईसृ ी पहा यासाठी भ ांना कमीत कमी २ 
तास व जा तीत जा त २ िदवसही वेळ लागेल. बाबा िभ ा मागत असत, या सकं पनेमधनू दशेा या काना-
कोप यातनू समाधी शता दी िनिम ाने बाबांचा रथ िशड साठी िनघेल. समाधी शता दी िनिम ाने समाधी 
शता दीसाठी ँड ॲ बसेडर नेम यात येईल, इ. 

यावर सिव तर चचा होऊन सिमतीने असे ठरले क , ी साईबाबां या महासमाधी शता दी वषाचे ी 
साईबाबा समाधी शता दी महो सव, २०१७-२०१८, असे सबंोध यात यावे व या नावाचा लोगो तयार करणते 
यावा, या लोगोवर पृ वी व मं िदरामधील बाबांचा (मतु चा) फोटो व यावर चोहोबाजुं ने चांद यां या व पात 
उठावदार काश टाकणते यावा.  

समाधी शता दी वषाची जागितक पातळीवर िस दी दे यासाठी ॅ ड ॲ बीिसडर हणनू जे  िसने 
अिभनेता अिमताभ ब चन यांना िवचारणा कर यात यावी, ते साईबाबांचे भ ही आहते. तसचे दि ण भारतीय 
िसने अिभनेते रजनीकांत,नागाजनु, बाहबली फेम भास ह ेव इतर साईभ  िसनेअिभनेते िक जे िवनामु य सवेा  
दतेील यांना िवचारना कर यात यावी.  

बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी मारक कायम व पीचे बनिवणते याव.े याम ये 
ी.िनितन दसेाई यांनी नमदु केले माण ेबाबांची १०० फुटी मतु , िविवध दखेावे व लहान मलुांसाठी टेली कोप 

गॅलरी दारे टास पहा याची यव थाही ठेव यात यावी. बाबांनी आयु यभर गोर-गरीब तसचे रो यांची सवेा 
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केलेली होती. यामळु े सदरह साईसृ ीम ये बाबांनी लोकां या केले या सवेे या बाबतीतील दखेावे ठेवावेत. 
तसचे बाबां या जीवनावर ५२ भागांची िसरीयल तयार करणेसाठी मोठया देणगीदार साईभ ांची ायोजक हणनू 
नेमणकू करणेसाठी सं थानचे अिधकृत सकेंत थळावर िस दी दे यात यावी . तसचे सदरह साईसृ ी 
उभारणीकामी येणा या अंदाज े .३६.०९ कोटी मा च ेखचास मा यता दे यात आली.” 

तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .९०९ खालील माणे 
समंत करणते आलेला आहे. “.. यावर सिव  तर चचा होऊन, साईसृ  टी क  प उभारणी कामी  या अंदाजप क य 
खचामधील  वॉटंीज  सीज व स  लागार फ  या रकमा वगळणते येऊन, उवरीत खचास मा  यता दे  यात आली. 
याचवेळी अशीही चचा करणते आली क ,  या समािध शता  दी महो  सव वषापवू  साईसृ  टी  क  पाचे काम 
पणू होणे आव  यक अस  यामुळ े ता  काळ ई-िनिवदा या राबिव  यात यावी. साईसृ  टी क  पाची थीम 
बाबांनी केले  या सेवेची ठेव  यात येऊन, लेजर शो भारतातील सव सतंां  या व  तूचंे सं हालय, मलुांसाठी 
दिुबन  या सहा याने तारे दाखिवण े यासह एक मु  य व इतर ५३ दालने बनिवणते यावीत. तसचे सव सिमती 
सद  यांसमोर साईसृ  टी क  पाचे सादरीकरण दाखिवणते येऊन ते अिंतम करणते यावते याबाबत साईसृ  टी 

क  पाचे स  लागार ी. िनतीन दसेाई, मुंबई यांना कळिव  यात यावे अस ेठरले.”  
 यानसुार स  लागार ी.िनितन दसेाई यांना िदनांक ०३/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये,  सव सिमती 

सद  यांसमोर साईसृ  टी क  पाचे सादरीकरण दाखिवणते येऊन ते अं ितम करणबेाबत कळिवणते आले आह.े 
 यानसुार  यांनी िद.२५/०२/२०१७ रोजी सादरीकरण केले आहे. तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे 

िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .२१७ अ  वये खालील माण ेिनणय झाला आह.े 
“…तसचे साईसृ ी क पामधील तािवत लेझर शो, लॅनोटेरीयम, वॅ स यझुीयम  ह ेBOT त वावर 

तयार करणसेाठीचा अ यासपवुक  सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. ” 
उपरो  त िवषयाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभांम  ये वरील माण े िनणय समंत करणते आले 

आहते.  
साईसृ  टी क  पासाठी “बांधा, वापरा व ह  तातंरीत करा (Build, Operate and Transfer -

BOT)” त  वावर  ताव मागिवणेसाठी, सदरह क  पातील लेजरशो, तारांगण, वॅ  स  यिुझयम व इतर 
अनषुं िगक कामांचे सिव  तर  पेिसिफकेशनसह िनिवदा कागदप े, आराखडे व अंदाजप के तयार करण ेआव  यक 
अस  याने या कामांसाठी या े ातील त  व अनभुवी स  लागार नेमणे आव  यक आह.े 

 ताव : तरी साईसृ  टी क  पाची उभारणी कर  यासाठी खालील बाब वर िनणय होणसे िवनंती.    
१. मौजे िनमगांव को-हाळे गट नं.१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल सं  थान मालक चे जिमनीम  ये सदरह 

क  पाची  उभारणी करणे.  
२. बीओटी त  तवावर अथवा सं  थान िनधीतनू सदर   पाची उभारणी करण.े  

सदरह क  पातील लेजर शो, तारांगण, वॅ  स  यिुझयम व इतर अनषुंगीक कामांचे सिव  तर 
 पेिसिफकेशनसह आराखडे, अंदाजप के व िनिवदा प े तयार करणसेाठी दशे पातळीवर काम करणा-या त  
क  प स  लागाराची िनयु  ती करण.े  यासाठी ई-  ताव (e-RFPs) मागिवण.े 

िनणय .२५८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईसृ ी, तारांगण, वॅ स युझीयम असा एकि त क प 
राबिवणेसाठी, संक पना, संरचना आिण बांधणी (Concept, Design & Build) या त वावर िनिवदा 
मागिव यात या यात. या िनिवदा (Tender Documents) तयार करणे, ा  िनिवदां चे मु यमापन 
(Evaluation) करणे तसेच सदरह काम सु  झा यानंतर देखरेख करणे, झाले या कामांची बीले 

मािणत करणे यासाठी एक िवशेष बाब हणून भारतातील नामां िकत वतमानप ाम ये यावसाियक 
दराने जािहरात िस द करणेत येऊन, स लागाराची नेमणूक करणेत यावी.  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२६ सं थान िनधीतून िशड  नगरपंचायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकसन करणे कामाचे ठेकेदार 

कंपनीचे नावात रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. असा बदल करणे अथवा न याने िनिवदा मागिवणेबाबत.   
ताव– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: अिधिनयम कलम २१(२) 

अ वये खालील माणे तरतदु आहे. 
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  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर 
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य 
उ प ना या तीस ट   यापे ा अिधक नसले एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
(दोन) थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 

सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 
   मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :  

१.िन. . २६३  िद. २४/०४/२००६             ६.   िन. .५४३ िद.२६/०७/२०१३ 
२. िन. . १६ (ब) िद.१०/०१/२०१०              ७.   िन. .१८४ िद.१५/०३/२०१४ 
३.िन. .५३४  िद.०४/०७/२०१०  ८.   िन. .४८० िद.१२/०६/२०१४ 
४.िन. .१७३ (०७) िद.१९/०२/२०१२    ९.   िन. .३४३ िद.०८/१०/२०१५ 
५.िन. .७४६ (फ)  िद.१५/०९/२०१२               १०. िन. .६४४ िद.१९/०९/२०१६ 
मा. शासन िनणय: . सासिंव-२००६/८७६/का.सोळा  िद.०४/०९/२०१४ 

तािवक: िशड  नगरपंचायतीच ेिवनंतीव न िशड  एकाि मक र त ेिवकास योजनेतील थम ाधा य 
गटातील ११ र   यापैंक  ०६ र ते सं थान  िनधीतनु  ठेकेदार रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांचेमाफत िवकिसत 
करणते येत आह.े ठेकेदार यांना देणते आलेले .३३,८३,२६,१९९/- मा चे कायादशे रकमेपैक  
.२४,०४,१५,७१३/- मा  (रिनंग िबल व भावफरक िबल . ०९ पयत) अदा करणते आले आह.े भसूंपादनाची 

आव  यकता असले  या र   याचंे भूसपंादन खचासह या क  पास येणारे .८८ कोटी मा चे खचास 
िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन िनणया  वये मा  यता देणते आलेली आह.े सदर क  पासाठी भूसपंादन खचासह 
आजपावेतो .७०,०७,८४,४९९/- मा  इतका खच झालेला आह.े सदरह क पाचा तपशील खालील माणे आह.े 

Name of work: - Construction Of Flexible And Rigid Pavement For DP 
And Ring Roads In Shirdi Town.  

Name of Contractor: - M/s. Roman Tarmat Ltd. New Mumbai 
Project Management consultant : -  Unison Project Management Pvt.Ltd., Pune (Upto Jan. 

2015) 
Resolution no. & date: - Res.No.534 Date 04/07/2010 Rs.33,83,26,199/- 
Work order-LOA No. & date: 8498/2010 dated 19/07/2010 
Notice to proceed with the work No. 
& date:  

8837/2010 dated 06/08/2010 

Contract Value: - Rs.33,83,26,199/- (10% below of Rs.37,59,17,999/-) 
Date of commencement 06/08/2010 
Time for completion: - Fifteen Months  
Scheduled date of completion 06/11/2011 
Extended date of completion March2012, May2013, December2013, April 2014, 

June2014 
Uptodate work done amount Rs. Rs. 19,87,38,861/- + 4,46,18,496/- = 24,33,57,357/- 

 
ठेकेदार यांना दणेते आले  या खालील एकूण सहा र   यापैंक  िशड  नगरपंचायतीने कामासाठी 

ह  तातंरीत केले  या चार र   याचंे उपल  ध ं दीत ठेकेदार यांनी माच २०१४ पयत काम पूण केलेले आह.े  याचा 
तपिशल खालील माण ेआह.े  

र  ता . र   याचे नांव / कार लांबी(मी.) ं दी (मी.) स :ि थती 
०३ नांदु ख  र  ता (नगर-मनमाड 

र  ता ते नांदु ख  िशव) 
कॉ ं टीकरण  

१८७७ १८ सदर र   याचे कॉ ं टीकरणाचे काम पणू असुन चेनजे . 
१००० ते १२७५ (डावी बाज)ू, चेनजे .१००० ते १०८० 
(उजवी बाज)ू व १६०० ते १८७७ या भागात लगतचे 
मालम  ताधारकांचे हरकतीमु ळे दो  ही बाजूचे रटेिनगं वॉल, 
सि हस लने व फुटपाथचे काम वगळता उवरीत काम पणू  
आह.े  
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०५ िवकास योजनतेील १८ मीटर 
ं द वळण र  ता (आर ण . 

३१ ते नाला . ३४ पय  त) - 
पि म बाजू 

१८४० १८ एकूण १८४० मी. लांबीपकै  कनकुरी र  ता ते नगर-मनमाड 
र  ता या दि णेकडील भागातील ९०० मी. र   याचे काम 
पणू. उवरीत र   याच४े६० मी. बी. बी. एम. चे काम पणू 
झाल े असुन रािहले  या ४८० मी.पकै  ३२० मी. भागात 
खडीकरण व १६० मी. भागात जी.एस. बी.चे  काम झाल े
आह.े 

०६ िवकास योजनतेील १५ िमटर 
ं दीचा र  ता (निवन िपपंळवाडी 

र  ता ते आर ण . ३१ 
पोहच)  

५६५ १५ काम पणू. 

०७ िवकास योजनतेील २४ िमटर 
वळण र  ता (नगर-मनमाड र  ता 
ते साई  दा हौस ग सोसायटी)  

४५० २४ काम पणू.  

०८ िवकास योजनतेील हॉटेल भा  य 
ल  मी समोरील १८ िमटर 
ं दीचा र  ता 

४५० १८ काम पणू. 

०९ िवकास योजनतेील १८ िमटर 
ं दीचा र  ता (नगर-मनमाड 

र  ता ते १८  िमटर रंग र  ता)-
पवु बाजू    

८४० १८ ल मीनगर वसाहत १६५ मी. व यालगत ३० मी. तसेच 
चनजे ८४० लगत २५ मी. हा भाग वगळता उवरीत र   याचे 
काम पणू.  

०९अ र  ता . ०९ते र  ता . ०६ या 
भागातील वळण र  ता. 

१५०० १८ भूसंपादन कायवाही पणु झालेली नाही. 

   
वरील र   यापैंक  र  ता .९ चा ल  मीनगर भाग व र  ता .९अ या र   याचंी भसूपंादन क न  

सं  थानकडे िशड  नगरपंचायतीमाफत ह  तातंरीत करणचेी कायवाही अ ापही पणू न झा  याने ठेकेदार यांना 
िवहीत १५ मिहने (िद.०५/११/२०११) मदुतीत तसचे वाढीव मदुतीतही सदर काम  पणु करता आले नाही. तसचे 
र  ता .५ या र   याचंे सु  असले या कामास लगत  या मालम ाधारकांनी घेतले या हरकत चे 
नगरपंचायतीकडून िनवारण न झा  याने व  यायालयीन बाब मळेु ठेकेदार  यांना वाढीव मदुतीतही सदर काम  पणु 
करता आले नाही. र  ता .५ या र   याचे एकुण १८०० मी.पैक  समुारे ९०० मी. काम पुण आह.े उवरीत समुारे 
९०० मी. अंतरातील खडीकरण काम पणु असनु डांबरीकरण बाक  आह.े सदर कामातील अडचणी िवचारात 
घेवनू मा. यव थापन सिमतीचे खालील िनणयांनुसार ठेकेदार यांना मदुतवाढ दे यात आलेली होती.  

 
अ. . मा. यव थापन सिमती िनणय ./ िदनांक मंजरु मदुतवाढ  
०१ िन. . १७३ (७) िद. १९/०२/२०१२ माच २०१२ अखेर 
०२ िन. . ७४६ (फ)  िद. १५/०९/२०१२                 मे २०१३ अखेर 
०३ िन. . ५४३  िद. २६/०७/२०१३ िद. ३१/१२/२०१३ अखेर 
०४ िन. . १८४  िद. १५/०३/२०१४                      एि ल २०१४ अखेर 
०५ िन. . ४८०  िद. १२/०६/२०१४       जनु २०१४ अखेर 

िशड  नगरपंचायतीकडे पाठपरुावा क नही सदर र  त ेकामासाठी वेळेत उपल  ध न झा  याने र   याचंे 
काही भागातील काम सु  करता आले नाही. ठेकेदार यांनी उपल  ध र   याचे काम िद.३०/०८/२०१५ अखेर केले 
आह.े ठेकेदार यांना मदुतवाढ देणबेाबत वेळोवेळी  ताव सादर करणते आले आहते. ठेकेदार यांचे िनिवदतेील 
दर सन २००८-२००९ चे दरसचुीवर आधारीत आहते .  यामळेु ठेकेदार यांनी र  ता .०५ चे डांबरीकरणातील 
बाब साठी २०% दरवाढ व िनिवदनेसुार दये Price variation व काम पणू करणसेाठी मदुतवाढ मािगत  या ने मा. 
 यव  थापन सिमतीचे मा  यतेसाठी वेळोवेळी  ताव सादर करणते आले आहते. 

दर  यान  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६४४ खालील माणे 
झाला आहे. 
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“...यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  एकाि मक र  ते िवकास योजना क  पातंगत िशड  नगरपंचायत, 
िशड  यांना भसूंपादनासाठी .३०,७५,३३,१४५/- (+ तावानसुार दये याजासह) मा  वाढीव र  कम दणेेसाठी 
िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली. तावात नमदु 
केले माण ेर ता .५ िवकसीत करणसेाठी भू-सपंादन ि या पुण झालेली आह,े परंत ुसदरह कामा या खचाची 
र कम वाढलेली अस याने संबंधीत ठेकेदार चालू  डी.एस.आर. माण े र याचे काम पणु करतात का, याची 
िवचारणा कर यात यावी. तसेच ठेकेदाराने चालू  डी.एस.आर. माण े काम कर यास असमथतता दशिव यास 
र ता .५ सह िशड  एकाि मक र  ते िवकास योजनेमधील या र यां या भ-ूसपंादनाची कायवाही पुण झालेली 
आह,े अस ेसव र ते िवकसीत करणेसाठी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे ठरले.”     

याबाबत ठेकेदार यांना इकडील िद.१०/१०/२०१६ राजीचे प ा  वये चिलत डी.एस.आर. माण ेकाम 
करणबेाबत िवचारणा केली असता  यानंी िद.१२/११/२०१६ रोजीचे प ा  वये चाल ूडी. एस. आर. सन २०१६-
१७ चे दराने काम करणेस सहमती दशिवली अस  याने, ठेकेदार रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांचे रिनंग िबल 

.१० पोटी अॅड  हा  स .१२,९९,८००/- मा  अदा करणेस लेखाशाखा िवभागाकडे िद.०९/०२/२०१७ रोजी 
पाठिवले असता, रोखपाल यांनी ठेकेदार यांचे बॅकें  या खा  याबाबतचा अ ावत तपिशल मागिवला असता, 
ठेकेदार यांनी िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये, खालील माण ेकळिवले आह.े 

  ‘…we had requested you to release our all further payments through RTGS in our 
Account with Indian Bank, MARGO, Goa Branch as our account with other banks has 
been closed to this effect we are submitting the me०morandum and articles of association 
which contains Gov. of India Ministry of Corporate Affairs Registrar of companies 
Maharashtra Mumbai’s Certificate of change of our company name from Roman Tarmat 
Limited to Tarmat Limited.  

  ठेकेदार यांचे झालेले नांव बदलानसुार शासिकय अिधकारी तथा मु  यलेखािधकारी यांचेकडे 
िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा  वये ठेकेदार यांनी सादर केलेले निवन बॅकं खा  याबाबतचा तपिशल सादर केला 
असता,  यावर  यानंी “..कंपनीचे नांवात झालेले बदलाबाबत रिज  ार ऑफ कंपनीज,् महारा  , मुंबई यांचे 

माणप ाबाबत  य  िकंवा वेबसाईटव न खा ी क न घेऊन कायवाही करता येईल अस ेिनदश िदले.  यानुसार 
वेबसाईटव न तसचे सं  थानचे मुंबई कायालयाचे ितनीधी यांनी, भारत सरकार-काप रेट काय मं ालय, मुंबई 
यांचे कायालयात सम  जाऊन मािहती घेतली आह.े  याबाबत  यानंी िद.११/०३/२०१७ रोजीचे प ा  वये 
कंपनीचे नांवात बदल झाला अस  याचे कळवनू  याची माणीत त इकडील कायालयास सादर केली आहे.”  

  वरील माणे ा  त झाले  या माणीत तीचे अवलोकन केले असता, Roman Tarmat Limited 
ऐवजी Tarmat Limited असा नांव बदल झाला आह.े     

   ताव: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६४४ िनणयानसुार  
ठेकेदार मे. रोमन टारमॅट िल., नवी मुंबई यांनी सदरह काम चाल ूडी. एस. आर. दरा माण ेकाम करणसे सहमती 
दशिवलेली आह.े मा   यानंी काम सु  करणेपवु  खालील बाब वर िनणय होणेबाबत िवनंती केली आहे. 

१. कंपनीचे नाव रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. क न टारमॅट िल. या नावाने सव िबले िमळावीत. 
२. िनिवदतेील अट .६०.२ – िबलाची िकमान र  कम .२.५० कोटी  असणेबाबतची अट िशिथल 

क न िबलाची िकमान र  कम .३५ ल  करणे. 
३. रिनंग िबल .१० ची र  कम .१७,३३,१४५/- लवकर अदा करण.े 
४. िद.०१/०७/२०१४ ते १५/०८/२०१७ अखेर मदुतवाढ िमळणे. 

तरी उपरो  त अ. न.ं१ ते ४ बाब वर िनणय होणसे तसचे र  ता .०५ चे उवरीत काम ठेकेदार टारमॅट 
िल., यांचेकडून क न घेणेस अथवा याकामी न  याने िनिवदा मागिवणे, रोमन टारमॅट िल. यांना िद.३०/०८/२०१५ 
अखेर केले  या कामास मुदतवाढ देण ेव अंतीम बील अदा करणेबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२५९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकसन करणे कामाचे 
ठेकेदार कंपनीचे नावात रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. असा बदल झालेला अस याने, यांचे 
िवनंतीनुसार यांची देयके व अंतीम बीलाची र कम टारमॅट िल. या नावाने आदा करणेत यावी. तसेच 
सदरह ठेकेदाराने कंभमेळा- २०१५ चे कालावधीम ये वाहतुक चे िनयोजन व िनयं ण कर या या ीने 
र ता .०५ चे काम केलेले अस यामुळे यांना सदर कामासाठी िद.३१.०८.२०१५ अखेर मुदतवाढ 
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दे यात यावी व या र याचे (र  ता .०५) उवरीत काम समाधी शता दी या पा भूमीवर तातडीने क न 
घेणेसाठी िवहीत प दतीने अ प मुदती या ई-िनिवदा मागिव यात या यात.                

   (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२७ िशड  नगरपंचायत ह ीतील ०८ र ते िवकसीत करणेबाबत.   

ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माण ेतरतदु आहे. 

  पोट कलम (१) आिण (१ क) म  ये िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी के  यानंतर 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास, अशा िश  लक रकमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ  प  ना  या तीस ट   यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल. 

  (दोन)  थािनक नागरी सवेा सिुवधा यां  याम  ये सधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 
सोयीम  ये वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर  यासाठी. 

  मा.  यव  थापन सिमती िनणय  : 
०१.  िनणय . २६३ िद. २४/०४/२००६.       ०६.  िनणय . ७५० िद. ११/०९/२०१४. 
०२.  िनणय . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०.       ०७. िनणय . ७९९ िद. ११/०९/२०१४. 
०३. िनणय . ५३८ िद. २४/०७/२०११.       ०८. िनणय . ४६७ िद. १०/११/२०१५. 
०४. िनणय . ७०६ िद. २४/०९/ २०११.          ०९. िनणय . ६५६ िद. २८/१२/२०१५. 
०५.  िनणय . ७८ िद. ०८/०१/२०१४.              १०. िनणय . ३३ िद. २५/०२/२०१७. 
मा. शासन िनणय : मा. िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन िनणय . 
१. सासिंव/२००६/८७६/(१३१) का.सोळा, िद.०४/०९/२०१४. 
२. सासिंव-२०११/५१४/ . . ७४/का.१६, िद.२१/०८/२०१४ 

 तावनाः िशड  शहरातील सावजिनक सोयीसिुवधांचा िव  तार कर  याचे  टीने व  याचंा 
साईभ  तानंा ामु  याने उपयोग होईल अशी िवकास कामे हाती घेवनू पणू करणेसाठी सं  था न  यव  थापन िशड  
नगरपंचायतीस मदत करीत आह.े या िविवध पायाभतू सिुवधांअंतगत िशड  नगरपचंायतीचे िवनंतीव न िशड  
शहरातील र  ते सं  थान िनधीतनु िवकसीत करणेस त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४/०४/२००६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .२६३ अ  वये मा  यता देणते आली आह.े  

िशड  शहरातील थम ाधा  य गटातील र  ते िवकसीत करणे: मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील 
वेळोवेळी झाले  या िनणयानुसार थम ाधा  य गटातील १०.०६ िकलोमीटर लांबीचे एकुण ११ र  ते सं  थान 
िनधीतनू भसूपंादन व िवकसीत करणेसाठी येणारे .८८ कोटी मा चे खचास िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन 
िनणया  वये मा  यता देणते आलेली असनू , सदर क  पासाठी आजपावेतो .७०,०७,८४,७६९/- इतक  र  कम 
खच झाली आह.े सदरह क  पातील र  ता . ०९ अ भसूपंानासाठी व र  ता  .०८ साठी मा.  यायालयाने 
िदले  या आदेशानसुार वाढीव मोबलदा र  कम उपिवभागीय अिधकारी, िशड  यांनी मागणीनुसार सदर 

क  पासाठी .३०,७५,३३,१४५/- वाढीव खच येत आहे. याकामी येणारे वाढीव खचास मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडे िद.१७/१०/२०१६ अ  वये सादर करणते आलेला 
आह.े  यास अ ाप मा  यता ा  त झालेली नाही. याबाबत पाठपरुावा करणते येत आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ७०६ अ  वये, भसूपंादनाची 
आव  यकता नसले  या खालील १७ र   याचंे नकाशे व अंदाजप के यिुनसन ोजे  ट मॅनेजमट ा. िल., पणुे 
यांचेमाफत तयार क न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी सादर कर  यात यावे असे ठरले.  

 
अ. न.ं र याचे नांव लांबी(मी.) ं दी(मी.) 

०१ डॉ. हेडगेवार नगर येथील र  ता (दोिडया लगत र  ता)   ६०० ५.०० 
०२ १२ चारी र  ता (  वागत क  ते नांदखू  िशव र  ता) िवकसन व १२ चारी बंदी  त करण.े १८०० ५.५० 
०३ िशड -साकुरी िशव र  ता (पवू बाजू)  १००० ३.५० 
०४ िशड -साकुरी िशव र  ता (पि म बाज)ू १५०० ३.५० 
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०५ नांदखु  िशव र  ता (नांदखु  र  ता ते साकुरी िशव) दि णो  तर र  ता  ९५० ३.५० 
०६ ५०० म भ  तिनवास ते साई  दा हौस ग सोसायटी र  ता (न.म. र  ता ते िबरेगाव िशव ) १२५० ९.०० 
०७ पखुराज लोढा ते िपंपळवाडी र  ता (िपंपळवाडी र  ता ते १२ चारी र  ता जोडणारा र  ता) ४१० ३.०० 
०८ सन एन ्सडॅ ते कं  पो  ट डेपो पयत र  ता (एसटीपी- िशड  िशव र  ता) २५०० ३.५० 
०९ िबरेगांव नाला रोड (लटेु व  ती गणेश बंधारा व साकुरी िशव पयत)  ३००० ४.०० 
१० चौफुली रोड ते निवन कं  पो  ट डेपो (स  ह न.ं १३६चे पवुस राहाता नगरपािलका सयंु  त 

कं  पो  ट डेपो) 
१५०० ३.५० 

११ र  जाक शेखलगत  पनुमनगर ग  ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यांचे घरापयतचा र  ता. ३५० ४.५० 
१२ ीकृ  ण नगर र  ते ७०० ३.५० 
१३ स  ह न.ं १३४ सर कॉलनीकडे जाणारे र  ते. २५० ३.५० 
१४ बन र  ता (वराह चौकापासनू १२ चारी  या पवु बाजूलगत ते स दडी देव  थान पयत) ८०० ५.०० 
१५ गणशेवाडी मधील र  ते. ८०० ३.०० 
१६ िशड  शहरातील नगरमनमाड र  ता कॉ ं टीकरण करण.े  २५०० ३०.०० 
१७ हॉटेल  दापाक ते पखुराज लोढा र  ता (१२ चारी इनामवाडी र  ता) १५०० ३.०० 
 एकूण लांबी २१४१०  

सदर िनणयानुसार साईभ  त/ नागरीकांचे दनैं िदन वापरातील उपरो  त १७ र  ते िवकसीत करणसे मा  यता 
िमळणकेामी इकडील िद.०७/१०/२०११ रोजीचे प ा  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे 
.३५ कोटी खचाचा  ताव सादर करणते आला.सदर  तावाचे अनषुंगाने मा. धान सिचव, िवधी व  याय 

िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी  ततु करणी चिलत दरसचुी माण े सधुारीत खचाचा  ताव मा  येसाठी सादर 
करणबेाबत िद.०६/०१/२०१४ रोजी िनदश िदले होते. 

सदर िनदशानुसार सदरह कामाचे सन २०१३-१४ चे िज  हा दरसचुीनसुार स  लागार यिुनसन ोजे  ट 
मॅनेजमट ा.िल., पुण ेयांनी सादर केलेले .४७,०२,४४,९७८.०० मा  रकमेचे सधुारीत अंदाजप क, शासनास 
इकडील िद.०७/०१/२०१४ रोजीचे प ा  वये सादर करणते आले. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४ 
रोजीचे सभेतील िनणय .७८ अ  वये मा  यता दणेते आली.  

सदर  तावाबाबत मा. कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी  याचंेकडील 
िद.२१/०८/२०१४ रोजीचे प ा  वये “.. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या िनधीतनू िशड  शहर 
एकाि मक र  ते  िवकास योजना क  प- िशड  शहरातील ि दतीय ाधा  य गटातील भूसपंादनाची आव  यकता 
नसलेले १७ र  ते िवकसीत कर  यासाठी येणा-या .४७,०२,४४,९७७.०० इत  या खचाचा  तावास खालील 
अट  या अधीन राहन शासनाची त  वतः मा  यता दे  यात येत आह.े अस ेकळिवले.  

i)  सदर  तावाबाबत अं ितम आदशे काढ  यापवू  ी साईबाबा सं  था न िव  व  त  यव  था, 
िशड  येथील ि सद  यीय सिमतीची सदर  तावास सहमती घे  यात यावी. 

ii) सदर  तावाबाबत अं ितम आदशे काढ  यापवू  सदर  तावास मा. उ  च  यायालयाची पवू 
मा  यता घे  यात यावी. 

iii) सदर  तावात  तािवत केलेले ि दतीय ाधा  य गटातील १७ र  ते फ  त सावजिनक 
बांधकाम िवभागामाफत िवकिसत कर  यात यावेत. ी साईबाबा सं  थानला  वतं पणे  वतः 
सं  थानमाफत िनिवदा काढून सदरचे र  त ेिवकिसत करता येणार  नाहीत. 

२.  सदर र  ते िवकिसत कर  यासाठी अंदाजप कात दशिव  यात आले  या अंदािजत खचापे ाजा  त खच 
न हो  याची द ता कायकारी अिधकारी यांनी  यावी. तसचे सदर कामाबाबत गती अहवाल वेळोवेळी 
सबंं िधत अिभयं  याकंडून ा  त क न शासनास सादर कर  यात यावा. 

३.  सदर र  ते िवकिसत कर  यासाठी लागणारा िनधी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या 
िनधीतनू कामा  या गतीनसुार सबंं िधतांना ट   या ट   याने अदा क न  याबाबतचा  वतं  लेखा ठेवून 
 याचा अहवाल सं  थान  या  या वषा  या  वाष क  अहवाला  दारे सादर कर  यात यावा. ’’  
 यानसुार मा. मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे परवानगीसाठी िस  हील अॅ  लीकेशन नं. 

५०७२/ २०१५ सादर करणते आले होते.  
दर  यान, िशड  नगरपंचायत यांनी १७ पैक  ०८ र   याकंरीता सवुण जयंती नगरो  थान महाअिभयान 

(राज  तर) योजने अंतगत िनधी मंजरू झाला आह.े करीता सदरह ०८ र  त े वगळणते यावते व उवरीत र  त े
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िवकसीत करणबेाबत कळिवले. (नगरो  थान योजनेसाठी नगरपंचायती  या कजा  या िह  याची र  कम 
सं  थानमाफत नगरपंचायतीस देणबा बत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय 

.४३५ अ  वये ठरले आह.े)  
नगरपंचायतीचे िवनंतीनसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .४६७ 

अ  वये, “..यावर सिव  तर चचा होऊन अस े ठरले क , ि दतीय ाधा  य गटात नमदू केले  या १७ र   यापैक  
महारा   सवुण जयंती नगरो  थान महाअिभयान (राज  तर) योजनेत मंजरू झालेले ०८ र  ते वगळणते येऊन, उवरीत 
०९ र   याचंी स ःि थती, िनकड, खचाची र  कम यासह सधुारीत खचाचा  ताव तयार करावा तसचे 
भसूपंादनाची आव  यकता असले  या ०६ र   याचंे भसूंपादन व इतर अनषुंगीक खचाबाबतचा सधुारीत तपशील 
िशड  नगरपंचायतीकडून घे  यात यावा व  यासह सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. ” 

तसचे मा. ि सद  य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  .६५६ खालील माणे 
िनणय झालेला आह.े 

  “...यावर सिव  तर चचा होऊन, िशड  येथील ०६ र  त ेभ-ूसपंादीत क न िवकसीत करण ेव ०९ र  त े
िवकसीत करणबेाबतचे  तावास त  वतः मा  यता दे  यात आली. तसचे याबाबत िशड  नगरपंचायत, िशड  
यांचेकडून सधुारीत सिव  तर अंदाजप कासह  ताव मागिवणते यावा,  याचंेकडून  ताव आ  यानंतर 
मा  यतेसाठी मा. उ  च  यायालयाम  ये सादर करणते यावा, असे ठरले.” 

  मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ाने उवरीत एकूण १५ 
र   यापैंक  िशड  ह ीतील नगरमनमाड र  ता कॉ  टीकरण करण े कामाचा खच वगळता इतर १४ र   याचंे 
खचाचा सधुारीत  ताव खालील माण ेसादर केला.  

  (अ)  ०६ र  ते भसूंपादन खच : .१६३,५५,२६,२१०.००  
   ०६ र  ते िवकसन खच : .४३,७२,२७,५४३.०० 
   ०६ र  ते  एकूण खच : .२०७,२७,५३,७५३.००       
 

(ब)  ०८ र  ते िवकसन खच : .२२,६९,९१,५१०.००      
   एकूण खच   ( अ+ब)   : .२२९,९७,४५,२६३.०० 

 
सदरह  ताव मा. उ  च  यायालयाचे मा  यतेसाठी सादर करणेबाबत कायवाही िवधी िवभागामाफत सु  

होती. दर  यान िद.२८/०७/२०१६ रोजी पासनू मा.  यव  थापन सिमती अ  ती  वात आलेली आहे. मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत िस  हील अज मागे घेणेबाबतची 
कायवाही करणते आली आह.े   

तसचे याबाबत मु  यलेखािधकारी यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े  
“.. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ िनयम मांक २१ (२) नुसार 

िव  व  त  यव  थे  या  िश  लक रकमेच ्या िवतरणयो  य उ  प  ना  या ३०% पे ा अिधक नसले एवढा भाग 
सिमतीस अिधिनयमात नमदू योजन व सं  था   तसचे िशड  नगरपंचायत यांना दतेा येतो.  

एकूण िवतरणयो  य िनधी .५१.४१ कोटी आहे.  यामुळ ेसदर र   याचंी काम ेट   याट   याने िनिध  या 
उपल  धतेनसुार करावी लागतील िकंवा साई शता  दी आराखड्यात समािव  ट अस  यास  ताव  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यतेने शासनास सादर कर  यास हरकत नसावी.” 

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता 
 यावर  िनणय .३३ खालील माण ेझालेला आहे.  

“..यावर सिव  तर चचा होऊन अस ेठरले क ,  तावात नमदू केले  या र   यापैंक   या र   याचंे भ-ू
सपंादन कर  याची  आव  यकता नाही, अशा र   यािंवषयी तसचे िद.२१/०८/२०१४ रोजी  या शासन आदेशा  वये 
मा  यता िमळाले  या िशड  शहरातील ि तीय ाधा  य गटातील १७ र   यािंवषयी व िशड  नगरपंचायतीला सवुण 
जयंती नगरो  थान महिभयान योजनेअंतगत मंजरू ८ र   यािंवषयीचा सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते 
यावा. 

तसचे ि तीय ाधा  य गटातील ६ र   याचंे भसूपंादन व िवकसन करणे  संदभातील  वतं   ताव 
सभेसमोर ठेव  यात यावा.”  
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िशड  नगरपंचायत यांनी १७ पैक  ०८ र   याकंरीता सवुण जयंती नगरो  थान महाअिभयान (राज  तर) 
योजने अंतगत िनधी मंजरू झाला आह.े करीता ८ र  त े वगळणते यावते व उवरीत खाली नमदू केलेले र  ते 
िवकसीत करणबेाबत कळिवले.  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े   

अ. न.ं र   याचे नांव लांबी(मी.) ं दी(मी.) 
०१. डॉ. हेडगेवार नगरमधील र   याच ेकॉ टीकरण करण.े (दोडीया ग  ली) ६०० ०५.०० 
०२. १२ चारी र  ता (  वागत क  ते नांदखू  शीव र  ता १२ चारी बंदी  त करण.े १८०० ०५.५० 
०३. पखुराज लोढा ते िपंपळवाडी र  ता ४१० ०३.०० 
०४. र  जाक शेख लगत पनुमनगर ग  ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यांचे 

घरापयत र  ता 
३५० ०४.५० 

०५. ीकृ  ण नगर मधील र  ते ७०० ०३.५० 
०६. स  ह न.ं १३४ सर कॉलनी र  ते. २५० ०३.०० 
०७. गणशेवाडी मधील र  ते. ८०० ०३.०० 
०८. हॉटेल  दापाक ते पखुराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी र  ता. १५०० ०३.०० 

 ताव: मा.  यव  थावपन सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार, ि तीय ाधा  य गटातील भसूपंादन करणचेी 
आव  यकता नसले  या १७ र   याचंे िवकसन करणेसाठी मा. शासनाने .४७,०२,४४,९७७.०० इत  या खचास 
मा  यता दतेाना सदरह काम सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत करणबेाबत नमदू केले आह.े १७ र   यापैंक  ०८ 
र  ते िवकसीत करणसेाठी िशड  नगरपंचायतीने िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवलेनुसार याकामी 
.२२,६९,९१,५१०/- मा  इतका खच अपेि त आह.े िवकसीत करावया  या र   याचंी सं  या कमी झाली आह.े 
 यामळेु खचाचे अंदाजप काची र  कमही कमी झाली आह.े तस ेशासनाचे िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 

यांना कळिवता येईल.  
उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२६० यावर सिव तर चचा होऊन, ि तीय ाधा  य गटातील िवकसीत करावया  या र   याचंी सं  या कमी 
झालेली अस यामुळे याकामी येणा या खचा या अंदाजप काची र  कमही कमी झालेली आहे, 
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचे मा  यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे 
ठरले.                        (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२८ मंिदर प रसरातील सभाकंुड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी दैनं िदन काय मांसाठी टेज 

व यावर कलर कोटेड प याचे शेड करणेसाठी आव यक मटेरीयल खरेदीस मा यता िमळणेबाबत.  
ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमाचे कलम 

२१ मधील पोटकलम )१ ( या खंड)क (अ  वये “मं िदरा  या व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल, 
 यव  थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या िनधीचा िवनीयोग कर  याची 

तरतदू आह.े 
तसचे अिधिनयमा  या पोट कलम (१)  या खंड (ग) अ  वये “भ  तानंा मं िदरात दवेेते  या दशनासाठी व 

मं िदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समां रभ पार पाड  यासाठी सोयी सिुवधा परुिवणे” या 
योजनासाठी सिमतीकडून िव  व  त  यव  थे  या  िनधीचा िवनीयोग कर  याची तरतदू आहे. 

 तावनाः- समाधी मं िदराचे उ  तरेकडील सभाकंुड येथे उ  सवाचे कालावधीम  ये कलाकारांचे 
काय म आयोिजत करणते येत असतात. मा.अ  य  महोदय यांनी साईभ  तानंा दशना  यित र  त इतर वेळेम  ये 
मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म साईभजन सं  या/ िकतन, वचन इ  यादी आयोिजत करणेबाबत मं िदर 
िवभागास आदशेीत केले आहे.  यास अनसु न मं िदर िवभागाने  याचंे कडील िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे 
आदशेाने इकडील िवभागाकडून खालील कामे क न िमळणेबाबत कळिवले आह.े 

“.. समाधी मं िदराचे उ  तरेकडील भागात असले  या सारंजाम बाग येथे उ  तरेकडे त ड असलेले मोठया 
आकाराचे  टेज बांधनु दे  यात यावे तसेच  याचंे शेजारी कपडे बदलणे, कलाकारांना चहा – पान करणकेामी एक 
छोटया आकाराची खोली बांध  यात यावी. मं िदर िवभागाचे सािह  य ठेवण े व काय मा  या न दी ठेवणकेामी, 
िव तु  यव  था व  वनी ेपन, सीसीटी  ही  यव  थाकरीता एकि त एक मोठया आकाराची खोली बांधनू  यात 
पाट शन क न दे  याची  यव  था कर  यात यावी.” 
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समाधी मं िदराचे उ  तरेकडील सभाकंुड (पवु चा सरंजाम े बाग)  येथ े काय मासाठी यापवू  प   या 
 व पाचे  टेज बांधणते आले होत.े तसचे या भागात कारंजा बसिवणते आला होता. सदरचा कारंजा व  टेज 

काढ  यात येवनू या िठकाणी पे  ह ग  लॉक बसिव  यात आले आहते. मं िदर प रसरातील साईभ  तानंा चे 
आरतीचा लाभ  हावा याकरीता या िठकाणी CCTV माफत TV बसिवणते आलेला आह.े  

ी साईबाबांचे समाधी शता  दी सन२०१७-१८ या कालावधीत साईभ  ताचंी मोठया माणात गद  
हो  याची श  यता अस  याने सभाकंुड येथील प रसर आव  य क  यावेळी मोकळा करावा लागेल. याकरीता सदर 
िठकाणी प   या  व पाचे  टेज  यव  थे ऐवजी एम.एस. अॅगलचे े मम  ये  लायवडू बसवून  टेज तयार करता 
येईल.  हणजे सदरह  टेज पािहजे  यावेळी काढून घेता येईल. 

सभाकंुड येथे साईभजन सं  या / िकतन वचन इ  यादी काय माचे दनैं िदन आयोजन करणते आलेले 
आह.े सदर िठकाणी  टेजची  यव  था नसलेने मंडप ठेकेदार यांचेकडून कोटेशन मागवनू सदरची  यव  था क न 
घेणते येत आह.े परंत ूसदर काय म हे अखंडपण ेसु  असलेने, कायम  व पी  टेज  यव  था क न घेण ेआव  यक 
आह.े सभाकंुड येथील मोकळी जागा ६५फुट x६५ फुट या साईजची असनू, सदरह जागा कमी अस  याने 
 टेजकरीता बरीच जागा  यापली जाईल.  यासाठी २४x१६ साईजचे  टेजकरीता सभाकंुड येथील  टेडीयम  या ४ 

फुट ं दी  या पॅसजेचा वापर  टेजकरीता करता येईल. याकरीता  टेडीयमचे पॅसजे समोरील िभंत काढावी लागेल. 
तसचे  टेडीयमचे पि म बाजकूडील  लॅबचे छत असले  या भागाचा वापर ीन मकरीता करता येईल.  यामळेु 
 टेजसमोरील भागात जा  त मोकळी जागा राहील व जागेचा वापर साईभ  तांचे बैठक  यव  थेसाठी करता येईल. 

सदरह  टेजवर कायम  व पी कलर कोटेड प याचे शेड उभारता येईल.  टेजसाठी एम.एस. अॅगलम  ये े मवक व 
शेडचे   चरल  टीलचे े मवक उभारणचेे काम मेकॅिनकल िवभागामाफत करता येईल.  टेजवरील  लायवूड 
बसिवणचेे व शेडचे प े बसिवणचेे काम इकडील िवभागामाफत करता येईल. 

सभाकंुड येथील  टेजवरील कलर कोटेड प याचे शेड उभारणीकामी नगर िज  हा दर सचुी सन २०१६-
१७ नुसार अंदाजप क तयार केले आह.े  टेजकरीता एम एस अॅगंलचे दर मॅकेिनकल िवभागाकडील मंजरू दर 
धर  यात आलेले आहते. तसेच  टेजवरील  लायवूड खरेदीसाठी इकडील िवभागाचे मंजरू दर धरलेले आहते. 
 यानसुार खालील तपिशला माण ेखच अपे ीत आहे. 

 
ताव:- वर नमदू मटे रअल पैक   टेजकरीता एम एस अॅगंल, शेडचे   चरल  टील व एम एस 

ीलकरीता आव  यक मटे रयल मेकॅिनकल िवभागामाफत खरेदी क न फॅ ीकेशन करता येईल. तसेच  टेजवरील 
 लायवूड व शेडकरीता कलर कोटेड प े बसिव  यासाठी मटे रयल तसेच ीन मचे पाट शनकरीता अॅराकॉन पॅनल 

िशट बसिवणचेे काम इकडील िवभागामाफत खरेदी क न काम क न घेता येईल. तरी उपरो  त माण ेकायवाहीस 

अ.न.ं तपिशल प रमाण/एकक दर र  कम 
०१. १९ एम एम जाडीचे कमिशअल  लायवूड  

साईज – ६’x४’ = १२ नग 
२८८ चौ. फुट ७०.३७ २०,२६६.५६ 

०२.  टेजवर वेलवेट मॅटीन टाकण.े ३८४ चौ. फुट ९/- ३,४५६/- 
०३.  टेजसाठी एम.एस. अॅगंलचे े मवककरीता आव  यक मटे रयल. 

एम.एस. अॅगल –५०x५०x५ – १५० मी. x ३.८०  
५७० िकलो ४५/- २५,६५०/- 

०४ शेडचे पोल उभारणीकामी खचः-  
खोदकाम, पी सी सी करण ेव कॉ ट फाऊंडेशन  लॉक  

- - ३,९२३/- 

०५. शेड उभारणीसाठी   चरल  टील -   १.२५ मे.टन ६३.३८० ७९,२२५/- 
०६ शेडचे छतासाठी व बाजनेू कलर कोटेड प े बसिवणे. १००.०४ 

चौ.मी. 
६४१/- ६४,१२५.६४ 

०७ पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी प  हाळी बसिवण.े ०८ र. मी. २६५०/- २१,२००/- 
०८  टेज पाठीमागे ीन मचे पाट शनकरीता अॅराकॉन पॅनल िशटचे 

पाट शन करण.े  
२८.६१ चौ. मी. १७२१.६० ४९,२५४.९८ 

०९  टेज पाठीमागील भागात एम एस ील बसिवण.े २२.४४ चौ. मी. १,२५८/- २८,२२९.५२ 
एकुण अपेि त खच पये. २,९५,३३१.०० 
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तसचे वरील माण े येणारे अंदाजे .२,९५,३३१/- मा चे खचास व सदर मटेरीअल िवहीत प  दतीने कोटेश  स 
मागवनू खरेदी करणसे मा यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२६१ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील सभाकंुड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी 
दैनं िदन काय मांसाठी उभार यात येणा या मंडपावर पडणा या पावसा या पा याचा आवाज येणार 
नाही व काय मांम ये य यय येणार नाही, याकरीता सदरह िठकाणी हाईट कॅ हासचा मंडप (डोम) 
उभारणेकामीचा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.     (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं२९ ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल, िशड  मधील शालेय िव ा याना सं थानमाफत मोफत म या ह 

भोजन देणेस मा यता िमळणेबाबत.   
ताव– सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन 2004 चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) 

िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

ा  तािवक– उपरो  त शासन संदभा  वये शासक य,  थािनक  वरा  य सं  था , खाजगी अनदुािनत व 
अंशतः अनदुािनत शाळा, मदरसा, म  ताबा (सव िश ण अिभयान सहाियत) येथे  ६ ते १४  वयोगटातील इ. १ 
ली ते ८ वी म  ये िश ण घेणा-या व उपि थत असणा-या  येक िव ा  यास  येक शालेय िदवशी (शाळे  या  
सु ी  यित र  त) पोषण मु  य मोफत आहार दे  यात येत आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
सचंिलत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कु ल,िशड  ही शाळा कायम िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  
शासनाचे धोरणानुसार इय  ता १ ली पासनू ते ८ वी पयत ही योजना आह ेपरंत ूआप  या शाळेत पवु ाथिमक व 
मा  यिमक िवभाग ह े वग एक ीत भरत अस  याने व म  या  ह भोजन सं  थानचे वतीने मोफत दे  यात येणार 
अस  याने शाळेतील सव िव ा  याना म  या  ह भोजन दे  यात यावे अस ेन   मत आहे. शै िणक वष २०१७-१८ 
म  ये   य.ु केजी ते इय  ता १० वी अंदाजे िव ाथ  सं  या २६४७  अशी असेल.  

पवु ाथिमक िवभाग  यु.केजी. व िसनी.केजी. वग तकुडी सं  या  व िव ाथ  सं  या मािहती 
खालील माण.े  

वग  तकुडी सं  या  िव ाथ  सं  या  
 य.ु केजी  ०५ २५० 

िसनीयर केजी.  ०५ २५० 
एकूण  १० ५०० 

 
ाथिमक व मा  यिमक िवभाग इय  ता १ ली ते १० वी वग तकुडी व िव ाथ  सं  या  खालील माणे.  

वग  तकुडी सं  या िव ाथ  सं  या  
इय  ता १ ली  ०५ २६३ 
इय  ता २ री  ०५ २३६ 
इय  ता ३ री  ०५ २४८ 
इय  ता ४ थी  ०५ २७१ 
इय  ता ५ वी  ०६ ३१० 
इय  ता ६ वी  ०६ २६१ 
इय  ता ७ वी  ०३ १४० 
इय  ता ८ वी  ०४ १७६ 
इय  ता ९ वी  ०३ १३४ 
इय  ता १० वी  ०२ १०८ 
एकूण  ४४ २१४७ 

मागणी- शासनाचे उपरो  त धोरणा माणे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, म  ये  सादालय 
िवभागाचे मदतीने म  या  ह भोजन योजना राबिव  यात यावी अस े न  मत आह े याकरीता खालील बाब चा 
सकारा  मक िवचार  हावा अस ेवाटते.   



133 
 

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc) 

१ म  या  ह भोजन  योजनतगत तयार केले  या आहाराचे वाटप शाळेतच करता येईल मा  
यासाठी शाळे  या मागील दि णबाजूस असले  या मोकळया जागेत सावलीसाठी बांधकाम िवभागामाफत ीन 
हाऊस बांधनू  यावे लागेल.  

२ म  या  ह भोजन कामी लागणारे इंधन, भाजीपाला, इतर सािह  य खरेदी करण े, िशजवनू िद  या 
जाणा-या आहाराची योगशाळेतनू तपासणी करणे, पोषण आहार िशजिवण ेआिण भोजनाचा  दजा व गणुव  ता 
राखणे,  तसचे सदरचा म  या  ह भोजन  शाळे  या आवारात वाहतकू क न आणणे , ठरिवले  या वेळेत 
िव ा  याना वाढपी माफत वाटप करण ेव दैनं िदन वाटप केले  या पदाथाची  कायालयीन रेकॉड  या न दी ठेवणे 
याबाबतची सव कामे सादालय िवभागामाफत अ ावत ठेव  यात यावेत.  

३ शाळा सकाळ व दपुार अशी दोन स ात भरिव  या त येत अस  याने  सकाळ व दपुार अशी 
दोन वेळा म  या  ह भोजन  यव  था करावी लागणार आह.े याकरीता सादालय िवभागामाफत सकाळ व दपुारचे 
वेळी िकमान ०६ िठकाणी भोजन वाढपी  टॉल लावावे लागतील. तसचे भोजन वाढणकेरीता लहान आकारा  या 
ि टल िडश ी साई सादालय िवभागामाफत खरेदी करा  या लागतील. तसचे भोजन झालेनंतर िडश धणु े व 
ठेवणकेामी ०३ मिहला कमचारी नेमा  या लागतील.  

वग शालेय वेळ भोजन वेळ िव ाथ  सं  या 

इय  ता १ ली ते ७ वी  सकाळी ७.१५ ते १२.१५   सकाळी १०.०० ते १०.३० १७२९ 
 य.ु केजी व  िसनी.  दपुारी १२.३० ते ०३.३०  दपुारी ०२.०० ते ०२.३०  ५०० 

इय  ता ८  ते १० वी  दपुारी १२.३० ते ५.३०  दपुारी ०२.०० ते ०२.३०  ४१८ 
एकूण ५४ वग   एकूण सं  या  २६४७ 

 
सदरचे अ  यंत कमी वेळेत भोजन  यव  था करावी लागणार अस  याने मनु  यबळाचंी सं  या  

मोठया माणावर लागणार आह.े खालील  पदाथा नुसार  कोणताही एक पदाथ  ितदीनी पॅकेटम  ये पासल क न 
अथवा वाढपी कमचा-यांकरवी िव ा  याना वाटप करता येईल.  सदरचा आहार िडशम  ये पॅक ग क न वाटप 
केला तर  िदले  या वेळेत वाटप कर  याचे काम चांग  या रतीने होव ूशकेल.   

म  या  ह भोजनात िव ा  यानाखालील माणे ितिदनी  पदाथ देता येतील .  
अ.न.ं ितखट पदाथाचे नांव गोड पदाथ वार 
०१ मसाले भात  िशरा  सोमवार 
०२ डाळ िखचडी  बुंदी  मंगळवार 
०३ उपमा  बुंदी लाडू  बधुवार  
०४ मटक  हसळ   बुंदी  गु वार 
०५ फळे  िशरा  शु वार 
०६ पोहा   लापशी  शिनवार 

  
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी क न अनुमानः- शालेय शासनाचा भाग  हणनू 

गरजेचे आह.े   
िवभागाचा अिभ ाय-  शालेय िव ाथ  सं  या ल ात घेता शालेय पोषण आहारासाठी आव  यक 

लागणारे सािह  य खरेदी, पोषण आहार तयार करणे, िशजिवणे, वाहतकू करणे, िवतरण करण ेव याबाबत  या सव 
कायालयीन न दी ठेवणबेाबतचे सव कामे ी साई सादालयाचे माफत करणते यावे जेणके न याकामी येणा-या 
खचाचा िहशोब ठेवणेस सोयी  कर होईल अस े वाटते. तरी उपरो  त माण े नमदू केले  या एकूण २६४७  
िव ा  यासाठी ी साई सादालय िवभागामाफत  येक शालेय िदवशी (शाळे  या सु ी   यित र  त) पोषण मु  य  
मोफत आहार दणेेस व याकामी येणा-या खचास मा  यतािमळणेसाठी  िनणयाथ सादर, 

िनणय .२६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल, िशड  मधील शालेय िव ा याना 
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे कायवाही 
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

 (कायवाही- ाचाय, इिं लश  िमडीयम कुल) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
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आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३० ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड  मधील शालेय िव ाथ न ना सं थानमाफत मोफत म या ह 

भोजन देणेस मा यता िमळणेबाबत.   
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 समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील.        

ा  तािवक– उपरो  त शासन सदंभा  वये  शासक य,  थािनक  वरा  य सं  था, खाजगी अनदुािनत व 
अंशतः अनदुािनत शाळा, मदरसा, म  ताबा (सव िश ण अिभयान सहाियत ) येथे  ६ ते १४  वयोगटातील इ. १ 
ली ते ८ वी म  ये िश ण घेणा-या व उपि थत असणा-या  येक िव ा  यास  येक शालेय िदवशी ( शाळे  या 
सु ी  यित र  त ) पोषण मु  य मोफत आहार दे  यात येत आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
सचंिलत ी साईबाबा क  या िव ा मं िदर, िशड  ही शाळा कायम िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  
शासनाचे धोरणानुसार इय  ता १ ली पासनू ते ८ वी पयत ही योजना आह.े परंत ूआप  या शाळेत मा  यिमकचे वग 
अस  याने सदरचा म  या  ह भोजन सं  थानचे वतीने दे  यात येणार अस  याने मा  यिमक िवभागासाठीही म  या  ह 
भोजन दे  यात यावे अस ेन   मत आह.ेआप  या शाळेत  ाथिमक िवभागात एकूण ४५१ िव ािथनी  आहते व  
मा  यिमक िवभाग इयता ९ वी व १०वी एकूण िव ाथ  सं  या २७० आहे. शाळेची वेळ सकाळी १०.०० ते 
४.०० अशी असनू खालील माणे वग तकुडी व िव ाथ  तपिशलवार त  ता आह.े   

अ .नं.  इय  ता तुकडी िव ािथनी सं  या िव ािथन ची एकुण पटसं  या 

०१ इय  ता ५ वी  अ ३९ ८० 
 इय  ता ५ वी  ब ४१ 
०२ इय  ता ६ वी  अ ६२ 

१२० 
 इय  ता ६ वी  ब ५८ 
०३ इय  ता ७ वी  अ ५९ 

११८ 
 इय  ता ७ वी ब ५९ 
०४ इय  ता ८ वी  अ ६८ १३३ 
 इय  ता ८ वी  ब ६५ 
०५ इय  ता ९ वी  अ ७९ 

१३९ 
 इय  ता ९ वी  ब ६० 
०६ इय  ता १० वी  अ ६३ 

१३१ 
 इय  ता १० वी ब ६८ 
  िव ािथन ची एकुण सं  या - ७२१ 

 
मागणी-  शासनाचे उपरो  त धोरणा माण े ी साईबाबा क  या िव ा मं िदर, म  ये  सादालय िवभागाचे 

मदतीने म  या  ह भोजन योजना राबिव  यात यावी अस े न  मत आह े याकरीता खालील बाब चा सकारा  मक 
िवचार  हावा अस ेवाटते.   
१ म  या  ह भोजन योजनतगत तयार केले  या आहाराचे वाटप शाळेतच करता येईल मा  यासाठी 
शाळे  या उ  तरबाजसू  असले  या मोकळया जागेत सावलीसाठी बांधकाम िवभागामाफत ीन हाऊस बांधनू  यावे 
लागेल.  
२ म  या  ह भोजन कामी लागणारे इधंन , भाजीपाला, इतर सािह  य खरेदी करण,े िशजवनू िद  या जाणा-या 
आहाराची योगशाळेतनू तपासणी करणे, पोषण आहार िशजिवणे आिण भोजनाचा  दजा व गणुव  ता राखणे,  
तसचे सदरचा म  या  ह भोजन  शाळे  या आवारात वाहतकू क न आणणे , ठरिवले  या वेळेत िव ा  याना वाढपी 
माफत वाटप करण ेव दनैं िदन वाटप केले  या पदाथाची  कायालयीन रेकॉड  या न दी ठेवण ेयाबाबतची सव कामे 

सादालय िवभागामाफत अ ावत ठेव  यात यावेत.  
३ इय  ता ५ वी ते १०वी चे एकूण १२ वग सकाळचे स ात  भरिव  यात येणार असनू एकूण ७२१ 
िव ा  याचे म  या  ह भोजन  यव  था करावी लागणार आह.े याकरीता सादालय िवभागामाफत िकमान ०६ 
िठकाणी भोजन वाढपी  टॉल लावावे लागतील. तसचे भोजन वाढणेकरीता लहान आकारा  या ि टल िडश ी 
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साई सादालय िवभागामाफत खरेदी करा  या लागतील. तसचे भोजन झालेनंतर िडश धणुे व ठेवणकेामी ०३ 
मिहला कमचारी नेमा  या लागतील.  

वग शालेय वेळ भोजन वेळ िव ाथ  सं  या  
इय  ता ५वी ते १०वी सकाळी १०.०० ते ४.००  सकाळी १२.०० ते १२.३० ७२१ 

 
सदरचे अ  यंत कमी वेळेत भोजन  यव  था करावी लागणार अस  याने मनु  यबळाचंी सं  या  

मोठया माणावर लागणार आह.े खालील  पदाथा नुसार  कोणताही एक पदाथ  ितिदनी पॅकेटम  ये पासल क न 
अथवा वाढपी कमचा-याकंरवी िव ा  याना वाटप करता येईल. सदरचा आहार िडशम  ये पॅक ग क न वाटप 
केला तर िदले  या वेळेत वाटप कर  याचे काम चांग  या रतीने होव ूशकेल.   

म  या  ह भोजनात  िव ा  याना  खालील माणे ितिदनी  पदाथ देता येतील.  

अ.न.ं ितखट पदाथाचे नांव गोड पदाथ वार 
०१ मसाले भात  िशरा  सोमवार  
०२ डाळ िखचडी  बुंदी  मंगळवार  
०३ उपमा  बुंदी लाडू  बधुवार  
०४ मटक  उसळ  बुंदी  गु वार  
०५ फळ (Fruit)     िशरा   शु वार  
०६ पोहा  लापशी  शिनवार  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी क न अनुमानः- शालेय शासनाचा भाग  हणनू 

गरजेचे आह.े  
   िवभागाचा अिभ ाय- शालेय िव ाथ  सं  या  ल ात शालेय पोषण आहारासाठी आव  यक लागणारे 

सािह  य खरेदी, पोषण आहार तयार करणे, िशजिवणे, वाहतकू करणे, िवतरण करण े व याबाबत  या सव 
कायालयीन न दी ठेवणबेाबतचे सव कामे ी साई सादालयाचे माफत करणते यावे जेणके न याकामी येणा-या 
खचाचा िहशोब ठेवणेस सोयी  कर होईल अस े वाटते. तरी उपरो  त माणे नमदू केले  या एकूण ७२१ 
िव ा  यासाठी ी साई सादालय िवभागामाफत  येक शालेय िदवशी (शाळे  या सु ी  यित र  त) पोषण मोफत 
आहार दणेेस व याकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सिवनय 
सादर. 

िनणय .२६३  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड  मधील शालेय िव ाथ न ना 
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी उपरो  तावाम ये नमुद केले माणे कायवाही 
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. 

     (कायवाही- ाचाया, क या िव ा मं िदर) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३१ ऑ को लाईफ कॅ सर सटर ा.िल., श े, सातारा यां चे कक णांना ी साईबाबा सं थानकडून मदत 

िमळणेबाबत.  
ताव– अिधिनय २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  ये सहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीचा मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील 

िवषय न.ं१४, िनणय . ५८१. 
ा  तिवक:- ऑ  को लाईफ कॅ  सर ा.िल.श े, सातारा येथे ऑग  ट २०१५ पासनु कक गणांसाठी 

कॅ  सर सटर सु  केलेले आहे.  णासंाठी आधिुनक रेिडयशन-थेरपी, िकमी थरेपी, ऑपरेशनच े सव कार  या 
तपास  याची सिुवधा उपल  ध केली आह.े आता पयत अंदाजे ३५०० ते ४०००  णावंर उपचार करणते आलेले 
असनु  यापैक  ७० ते ८०%  ण दा र य रेषेखालील (BPL) आहते.  याकरीता राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो  य योजना (RGJAY) उपल  ध आहते. तरी का ही कारचे ककरोग या सिुवधे  या यादीत समािव  ट 
नस  याने, अशा कार  या  णाचंी आिथक परीि थती नस  याने  यानंा उपचार घेणसे खपु किठण जाते. तरी 
अशा  णानंा ी साईबाबा सं  थानकडुन आिथक मदत िमळावी, अशी िवनंती केलेली आह.े संदभ .१ चे 
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प ा  वये, कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, महारा   शासन, यांनी याबाबत उिचत कायवाही 
करणबेाबत कळिवलेले आह.े    

सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार अनुमान:- ी साईबाबा सं  थानने वै क य आिथक अनदुान 
दणेकेामी  वतं  िनयमावली तयार केलेली असनु, यास सदंभ .२ अ  वये शासनाची मा  यता आह.े ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत वै क य आिथक अनुदान ह े केवळ भारतातील सरकारी िज  हा 
प रषद वा  यिुनिसपल  णालय, सावजिनक धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी 
(Public Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) यांनी 
चालिवलेले  णालय यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी खचा  या १५%  अगर पये २५,०००/- पैक  
जी कमी पणुािकंत र  कम असले तेवढी र  कम, पॅनलवरील ८४  णालयांना  णाचे नावे िनयमावलीतील आठ 
आजारांकरीता दे  यात येते.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- उपरो  त िनयमावलीचा िवचार करता, ऑ  को लाईफ कॅ  सर 
ा.िल.श े, सातारा ह ेहॉ  पीटल ा.िल. अस  याने या  णालयाचा सं  थानच ेआिथक अनदुान िनयमावलीम  ये 

समावेश करावयाचा झा  यास, सदरचा  ताव मा.  यवस ्थापन सिमतीचे सभेपढेु िनणयाथ सादर करावा लागेल. 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .२६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ऑ को लाईफ कॅ सर सटर ा.िल., श े, सातारा हे खाजगी णालय आहे, 
तसेच चे शता दी वषाम ये कॅ सर णांसाठी सं थानमाफत कॅ सर हॉि पटल उभारणेस यव थापन 
सिमतीने मंजूरी िदलेली आहे. या बाब चा िवचार करता, उपरो  ताव अमा य करणेत आला. 

(कायवाही- वै िकय अिधि का) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३२ वानंद सुखिनवासी ी सदगु जोग महाराज सं  थापीत वारकरी िश ण सं  थे  या शता  दी 

महो  सवािनिम  त अखंड हरीनाम स  ताहाकरीता िशधा िमळणेबाबत.  
ताव– िद.०४.०३.२०१७ रोजीचे प ा  वये अखंड ह रनाम स  ताह शता  धी महो  सव सोहळा- राहरी तालकुा वारकरी 

मंडळा  या वतीने  वानंद सखुिनवासी ी सदगु जोग महाराज सं  थापीत वारकरी िश ण सं  थे  या शता  दी 
महो  सवािनिम  त दवेळाली वरा येथे ी ंथराज ाने  वरी पारायण व भ  य िकतन महो  सवाचे आयोजन गु वार 
िद.०२.०३.२०१७ ते गु वार िद.०९.०३.२०१७ या कालावधीत सपं  न झाला आह.े  

  स  ताहास तालु  यातील समुारे ७ ते १० हजार भािवक दररोज उपि थत राहन महारा  ातील नामांक त 
िकतनकारां  या िकतनांचा वणसखु व अ  नदानाचा आनंद घेतला आह.े  

स  ताह कालावधीम  ये बुधवार िद.०८.०३.२०१७ रोजी असले  या एकादशीकरीता ीसाईबाबा 
सं  थानकडून खालील माणे िशधा िमळावा आिण स  ताह काळात होणा-या अ  नदानात सहकाय करावे अशी 
िवनंती राहरी तालकुा वारकरी मंडळ यांनी केली होती. 

 
अ.न.ं तपिशल सं  या  
०१ शाबदुाना  ६ ि वंटल 
०२ शगदाने १५० िकलो 
०३ शगदाना तेल १२ डबे 

 
मा. ी.चं शेखर कदम साहेब, उपा  य , ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी 

िद.२१.०३.२०१७ रोजी ११.२० वाजता लडीबागेतील सभागहृात अखंड ह रनाम स  ताह शता  धी महो  सव 
सोहळा- राहरी तालकुा वारकरी मंडळ यांना व  तु  व पात (अ  नदानासाठी) मदत करणेबाबत सिुचत केले आहे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०१.२००७ चे सभेतील िनणय .४९ अ  वये शासनाने सचुिवले माणे 
सं  थानमाफत िनयम व िविनमय तयार करणबेाबत िनयु  त  केलेले ी सधुाकर िव. जोशी रटायड आय.एस. 
अिधकारी यांनी तयार केलेली िशधा वाटपाबाबत िनयमावली अजाचा िवहीत नमनुा व िशधा सामु ी  
िविनयोगाबाबतचे प  इ  यादीची मािहती शासनाची मा  यतेसाठी पाठिवणसे मा  यता दे  यात आली होती  यानसुार 
सदरची िनयमावलीबाबत. महारा   शासनाची िद.२७.०१.२०१० रोजी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे  िविवध  नाबाबत झाले  या बैठक त िवषय न.ं२८ खालील माणे पारीत झालेला आह.े   
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िवषय मांक २८. िशधा  व पात दे  यात येणा या मदती संबंधातील तयार कर  यात 
आले  या िनयमावलीस  मा  यता िमळणेबाबत. 

सदर  ताव बंद कर  यात यावा असे बैठक त ठरले. 
  सदर काय म सपं  न झालेले आहे. सं  थानकडून उपरो  त त यातील िशधा ावा िकंवा कस ेयाबाबत 

िनणयाथ सादर. 
िनणय .२६५ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, िद.२७.०१.२०१० रोजी मं ालय, मुंबई येथे झाले या सं  थान या 

बैठक म ये िशधा व पात दे यात येणा या मदती बंद कर यात या या, असे शासनाने कळिवले 
अस यामुळे िशधा व पात मदत देता येणार नाही, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सभेस 
िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सदरह काय म संप न झालेला आहे, परं तु  
काय मा या कालावधीम ये सभेची मा यता िमळा यानंतर सं थानमाफत िशधा दे यात येईल, असे 
संबंधीतांना कळिवणेत आलेले होते. याकरीता एक िवशेष बाब हणून वानंद सुखिनवासी ी 
सदगु जोग महाराज सं  थापीत वारकरी िश ण सं  थे  या शता  दी महो  सवािनिम  त अखंड हरीनाम 
स  ताहाकरीता तावात नमुद केले माणे कोरडा िशधा दे यात यावा.   

(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३३ िव ल ि मनी मं िदर ट, िशड  यांना अखंड हरीनाम स  ताहाकरीता आिथक व पात िकंवा व तु 

व पात (अ नदानासाठी) मदत िमळणेबाबत.  
ताव–  अ) ी िव ल ि मणी मं िदर  ट, िशड  यांचे आवक न.ं२४७९६ िद.१५.०३.१७ चे प ा  वये सालाबाद माणे 

ह रनाम स  ताह व ी ाने  वरी पारायण साहळेा वष १९ वे िदनांक २ माच २०१७ ते िद.०९ माच २०१७ या 
कालावधीत सपं  न झाला आह.े सदर काय मासाठी अ  नदान  व पात मदत िमळणबेाबत िवनतंी केली होती. 
ब) उपरो  त सदंभ .२ चे प ा  वये ी.मधकुर शामराव वाबळे व इतर ाम  थ, सरेुगांव, ता. कोपरगांव यांनी 
 वानंदसखु िनवासी, स ु  जोग महाराज , वारकरी िश णसं  था , आळंदी (दवेाची) शता  दी महो  सव व सदगु  

तकुोबाराय बीजो  सवा िनिम  त, ९९ वा अखंड ह रनाम (शता  दी स  ताह) िद.०८.०३.२०१७ ते १५.०३.२०१७ 
या कालावधीत सरेुगांव ता. कोपरगाव येथे काय म सपं  न झालेला आह.े सदर काय मासाठी .२५,०००/- ची 
आिथक िकंवा व  तु  व पात (अ  नदानासाठी) मदत िमळणेबाबतची िवनंती केली होती. 

मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे साहेब, सद  य, ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी सव  
सरेुगाव, ाम  थानंी आयोिजत केले  या काय मास व  तु  व पात (अ  नदानासाठी) मदत करणेबाबत सिुचत केले 
आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०१.२००७ चे सभेतील िनणय .४९ अ  वये शासनाने सचुिवले माणे 
सं  थानमाफत िनयम व िविनमय तयार करणेबाबत िनयु  त केलेले  ी  सधुाकर िव. जोशी रटायड आय.एस. 
अिधकारी यांनी तयार केलेली िशधा वाटपाबाबत िनयमावली अजाचा िवहीत नमनुा व िशधा सामु ी  
िविनयोगाबाबतचे प  इ  यादीची मािहती शासनाची मा  यतेसाठी पाठिवणसे मा  यता दे  यात आली होती  यानसुार 
सदरची िनयमावलीबाबत. महारा   शासनाची िद.२७.०१.२०१० रोजी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे िविवध  नाबाबत झाले  या बैठक त िवषय न.ं२८ खालील माण ेपारीत झालेला आहे.   

  िवषय मांक २८. िशधा  व पात दे  यात येणा-या मदती संबंधातील तयार कर  यात 
आले  या िनयमावलीस मा  यता िमळणेबाबत. 

सदर  ताव बंद कर  यात यावा असे बैठक त ठरले. 
वरील "अ" व "ब" मधील काय म सपं  न झालेले आह.े सदर काय मासाठी .२५,०००/- आिथक 

िकंवा व  तु  व पात (अ  नदानासाठी) मदत ावी िकंवा कस ेयाबाबत िनणयाथ सादर. 
िनणय .२६६ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, िद.२७.०१.२०१० रोजी मं ालय, मुंबई येथे झाले या सं  थान या 

बैठक म ये िशधा व पात दे यात येणा या मदती बंद कर यात या या, असे शासनाने कळिवले 
अस यामुळे िशधा व पात मदत देता येणार नाही, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सभेस 
िदली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो  अ व ब म ये नमुद केलेले काय म संप न 
झालेले आहेत, परं तु  काय मा या कालावधीम ये सभेची मा यता िमळा यानंतर सं थानमाफत िशधा 
दे यात येईल, असे संबंधीतांना कळिवणेत आलेले होते. याकरीता एक िवशेष बाब हणून तावातील 
अ व ब म ये नमुद केले या संबंधीतांना िवचारणा करणेत येऊन, यांनी मागणी के यास येक  

.२५,०००/- मा  आिथक िकंवा व तु व पात (अ  नदानासाठी) मदत दे यात यावी.  
          (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं३४ सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ांसाठी Wi-Fi सुिवधा Royalty Basis वर 

उपल ध क न देणेसाठी राबिवणेत आलेली ई-िनिवदा ि या र  करणेबाबत.  
ताव–  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद:कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण.े 

 यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.19/09/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .675.  
  ा तािवक:- िशड  येथे येणा या साईभ ांना यांचे मोबाईल दारे मोबाईलॲप वाप न िविवध 

सिुवधांचा लाभ सलुभतेने घेता यावा यासाठी यांना इटंरनेट सिुवधा उपल ध क न दणेकेामी िशरडी येथे िविवध 
िठकाणी Wi-fi सिुवधा (Royalty Donation Basis)वर उपल ध क न देणकेामी मा. यव थापन सिमतीचे 
िद. 19/09/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 675 नसुार सं थानचे िविहत प दतीने ई -िनिवदा मागिवणसे मा यता 
दे यात आ याने िद.15/11/2016 ते िद.23/02/2017 या कालावधीम  ये ई-िनिवदा िस द कर यात आली 
होती. सदर कालावधीम ये परुवठाधारकांकडून ा  झाले या तां ि क िनिवदांचा तपिशल पढुील माण.े  

1. Ozone Networks Pvt. Ltd, Haryana 
2. Reliance Jio Infocomn Ltd,  
3. Inmac Computers Pvt Ltd, Pune 
4. R.K. Infratel Limited, Surat 
5. Swift Mail Communications Ltd, Noida 

मािहती तं ान िवभागाचे िद.24/02/2017 रोजीचे मंजरु िटपणीअ  वये, सं थानचे प रसरात 
साईभ ांसाठी Wi-Fi सिुवधा (Royalty Basis) उपल ध क न देणसेाठी िविवध िनिवदाधारक/परुवठाधारक 
यांचेकडुन ा  झाले या ई-िनिवदांचे तां ि क िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे िद.25.02.2017 रोजीचे 
सभेसमोर उघडणते आले या असनू अ.न.ं03 चे Inmac Computers Pvt Ltd, Pune यांनी अनामत र कम व 
बयाना र कम जमा न के याने यांना अपा  ठरिवणते आलेले आह.े  

उपरो माण ेपा  04 िनिवदाधारक/परुवठाधारक यांचेकडून ा  झाले या ई-िनिवदांचे यावसाियक 
िनिवदा उघडणकेामी मािहती तं ान िवभागाचे िद. 28/02/2017 रोजीचे मंजरु िटपणी अ वये मा यता घे यात 
आललेी होती. यानुसार सदर या यावसायीक ई-िनिवदा िद. 28/02/2017 रोजी मा. खरेदी सिमतीच ेसमोर उघडणेत 
आले या आललेे आहते. उघडणेत आले या यावसायीक िनिवदांचा तुलना मक त ा पुढील माणे आहे.  

Sr. 
No.  

Year 

Company Name  
Ozone 

Networks Pvt. 
Ltd, Haryana 

R.K. Infratel 
Limited, Surat 

Reliance Jio 
Infocomn 

Ltd, 

Swift Mail 
Communicatio
ns Ltd, Noida 

1 Royalty (donation) 
For 1st Year  

11,00,001/- 5,000/- 24,000/- 32,50,000/- 

2 Royalty (donation) 
For 2nd  Year 

14,00,001/- 5,000/- 24,000/- 21,95,000/- 

3 Royalty (donation) 
For 3rd  Year 

18,00,001/- 5,000/- 24,000/- 23,91,000/- 

4 Royalty (donation) 
For 4th  Year 

24,00,001/- 5,000/- 24,000/- 25,50,000/- 

5 Royalty (donation) 
For 5th  Year 

30,00,001/- 5,000/- 24,000/- 27,35,000/- 

Total  97,00,005/- 25,000/- 1,20,000/- 1,31,21,000/- 
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उपरो  त   या माण ेM/S Swift Mail Communications Ltd, Noidaयांनी दऊे केलेली र  कम 
(Royalty) िह सवािधक अस  याने ि येअंतगत सदर सिुवधसेाठी  यानंा कायादशे देण ेअपेि त आह.े परंतू  
M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यांनी  याचंे िद.१० माच, २०१७ रोजीचे ई-मेल ारे  यानंी 
दऊे केलेली र  कम ५ वषासाठीची क  प उभारणीचा खच अस  याचे कळिवलेले आहे. परंत ू िनिवदमे  ये िह 
र  कम  य ात  याचंेकडून सं  थानला दये असलेली देणगी (Royalty) र  कम अस  याचे नमुद केले आह.े ई-
मेलम  ये शेवटी  यानंी सदरचा क  प उभारणेस िनिवदतेील अटी व शत नसुार असमथता दशिवलेली आहे. 
ि तीय उ  च  तम दरधारक M/S Ozone Networks Pvt. Ltd, Haryanaयांना िद.२३ माच, २०१७ रोजीचे ई-
मेल ारे िद. २७ माच, २०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सदर िवषयावर चचा कर  याकरीता 
बोलिवणते आले होते. परंत ू  यानंा पाठिवले  या ई-मेलला ितसाद न िद  याने कंपनीचे ितिनधी ी िनखील पां डे 
यांना दरु  वनी ारे वारंवार सपंक केला असता,  यानंी कंपनीस सदरचे क  पाम  ये  वार  य नस  याचे कळिवलेले 
आह.े तसचे तिृतय उ  च  तम दरधारक M/S Reliance Jio Infocomn Ltd, यांनी  याचंे िनिवदमे  ये या 
सिुवधचेा लाभ घे  या-या  येक साईभ  तास फ  त २० MB Dataमोफत दे  याचे नमदु केलेले आहे, परंत ूमुळ 
िनिवदमे  ये  येक साईभ  तास २५० MB Data ितिदन दे  याचे नमदु केलेले आहे. तसचे  य  चचअंती 
या ारे सकंलीत होणारी भ  तांची मािहती सं  थानला दे  यास  प  टपण े नकार िदलेला आह.े सबब िनिवदतेील 
अ टी व शत नुसार क  प उभारणीसाठी M/S Reliance Jio Infocomn Ltd, यांना कायादशे दतेा येणार नाही.    

 उपरो  त नमदु केले माण े सं थानचे सव िनवास था ने व सादालय प रसरात साईभ ांसाठी Wi-fiसिुवधा 
(Royalty Basis) वर उपल ध क न देणसेाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदे या यावसायीक िनिवदचेा 
तपिशल व उ  च  तम दरधारक यांनी क  प उभरणसे दाखिवलेली असमथता पाहता सदरची ई-िनिवदा ि या 
र  करणे  या मा  यते  तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर  ताव सादर करता येईल, अस ेन  मत आहे.   

  मागणी: ा तािवकेम ये नमदु केले माण े सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात 
साईभ ांसाठी Wi-fiसिुवधा (Royalty Basis) वर उपल ध क न दणेेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा 

ि येअंतगत उ  च  तम दरधारकांनी िनिवदतेील अटी व शत नसुार क  प उभारणीस असमथता दाखिव  याने 
सदरची ई-िनिवदा ि या र  करणे  या मा  यते  तव सदरचा  ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर 
करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती. 

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

  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु केले माण े सं थानचे 
सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ांसाठी Wi-fiसिुवधा (Royalty Basis) वर उपल ध क न 
दणेेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येअंतगत उ  च  तम दरधारकांनी िनिवदतेील अटी व शत नुसार 

क  प उभारणीस असमथता दाखिव  याने सदरची ई-िनिवदा ि या र  करणे  या मा  यते  तव सदरचा  ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२६७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले माणे सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय 
प रसरात साईभ ांसाठी Wi-fi सुिवधा (Royalty Basis) उपल ध क न देणेसाठी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येअंतगत उ  चतम दरधारकांनी िनिवदेतील अटी व शत नुसार क  प 
उभारणीस असमथता दशिव याने सदरची ई-िनिवदा ि या र  करणेत यावी, असे ठरले.             

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------------------- 

आजचे यव थापन सिमती सभेम ये वेगवेगळया िवषयानु प/ संगानु प सं थान यव थापना या ीने सद यां या 
सुचनांव न खालील माणे िनणय घे यात आले. 

िनणय .२६८ ी साईबाबा सं थानवर  कायकारी अिधकारी हणनू िज हािधकारी यांची नेमणकू  झालेली अस यामळेु यांच े
िनवासासाठी ससु ज िनवास थान बांधणचेा ताव सादर करणते यावा.    (कायवाही- बांधकाम िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२६९ साईिलला अंक वेळेवर िस द होत नाहीत, यासाठी सपंादक  नेमणकू ची कायवाही सु  करणते यावी.  

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िनणय .२७० ीन िशड  लीन िशड  योजना राबिव यात यावी व या योजनेअंतगत िद.०१ जलैु  रोजी िशड कडे येणा या 
र यांवर जवळपास २ लाख झाडांची लागवड कर यात यावी.          (कायवाही- बगीचा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७१ साईभ ां या सोयीसाठी साई हलेॅट ॲ लीकेशन िवकसीत करणते यावे. सीसीटी ही िवभागाकडील रेकॉड गंचे 

येक सहा मिह यांच े फुटेज पाच वषापयत जतन क न ठेव यात यावे. तसचे मं िदर प रसराबरोबरच िशड  
शहरातील सव वायर ग अंडर ाऊंड करणे व पवनच यांची वीज शासनास दणेेसाठीचा सवसमावेशक ताव 
सभेसमोर सादर करणते यावा.  (कायवाही- मािहती तं ान / सीसीटी ही कं ोलसेल मखु/ िव तु िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७२ पशुंच ेअपघात झा यावर यांना कोणी वाली राहत नाही, अपघात त अथवा आजारी पशुला दवाखा यात घेऊन 

जाणकेरीता करीता सं थानमाफत राबिवणते येत असले या साई णवािहका क पाम ये पश ु णवािहकांसाठी 
राखीव कोटा ठेवणते यावा.       (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७३ साई सादालयाम ये सादभोजन िदनांक ०१ जानेवारी पासनू सवासाठी मोफत कर यात आलेले अस यामळेु 

तेथील बकु ग या  कमचा यां या इतर िवभागांम ये आव यकतेनसुार  बद या कर यात या यात व साद भोजन 
घेणा या भ ांची मोजणी करणकेरीता इतर पयायी यव था करावी.      (कायवाही- सादालय िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७४ ी रामनवमी उ सवाम ये पालखी रोडव न ची पालखी व रथ नेला जातो, यावेळी पालखी/ रथा या 

दशनाकरीता चंड गद  होत असते. या गद वर िनयं ण ठेवणकेामी साईभ ांना वेळोवेळी आव यक सचुना  
करणसेाठी या र यावर ता परु या व पात साऊंड िस टीमची यव था कर यात यावी. याकामी येणा या 
आव यक खचास मा यता दे यात आली.       (कायवाही- विन ेपण िवभाग मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७५ साईभ ांना कोणतीही मोफत सवेा-सिुवधा  कायम व पी परुिवणबेाबत धोरणा मक िनणय घेतेवेळी, या 

िनणयामुळे सं थानवर िकती आिथक बोजा पडेल अथवा भिव याम ये यामळेु काय अडचणी येतील. तसचे 
याकामी िनधीची तरतदू करता येईल का, याची सपंणु  मािहती सभेसमोर सादर करणते यावी.    

            (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७६ ी साईबाबा णालया या धत वर ी साईनाथ णालयांमधील डॉ टरांनाही ो साहन भ ा सु  करणसेाठीचा 

अ यासपवुक  सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.   
(कायवाही- वै िकय सचंालक / वै िकय अिध ीका) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िनणय .२७७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम  तयार कर यात आले या कृती आराखडयास मा.मु य सिचव 

यां या अ य तेखालील उपसिमतीने मंजरुी िदलेली आह.े आजचे सभेत दशन रांग व साईसृ ी हे क प 
ाधा याने राबिवणबेाबत चचा होऊन िनणय घे यात आला. तसचे कायकारी अिधकारी यांनी िद.१६.०३.२०१७ 

रोजी सबंंधीत िवभागांकडून सदर कृती आराखडयातील कामांचा आढावा घेतला असता, कृती आराखडयातील 
ाधा य म व अंदािजत खचात काही माणात फेरबदल करणे आव यक आहे, असे िनदशनात आले. सबब 

वरील सव बाब या अनषुंगाने सदर कृती आराखडयातील ाधा य मात व अंदािजत खचात काही माणात 
फेरबदल क न थम ाधा य व ि तीय ाधा य असा एकि त .३०२३.१७ कोटी मा  रकमे या कृती 
आराखडयास मा यता दे यात आली.              (कायवाही- शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
वरील िनणय .२२३ ते २७७ सवानमुते घे  यात आले. 

यानंतर दपुारी  ०४.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 
 

वा रत/-   वा रत/-  
                              ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)             (सरेुश हावरे) 
                                                   कायकारी अिधकारी                    अ  य  

 ी   साईबाबा   सं  थान   िव  व  त यव  था,  िशड   


